A Támogatott Lakhatás (továbbiakban: TL) és Szolgáltatási Gyűrű
Kialakításának és Működtetésének Protokolljához kapcsolódó
tanácsadás
Gyakran ismételt kérdések
12. Amennyiben a támogatott lakhatásban nincs intézményi térítési díj, akkor nem
tudjuk, mi alapján lehet kiszámolni a pénzvagyonra illetve ingatlanvagyonra történő
terhelést?
Meghatározó jogszabályi hely:
- Szoctv. 115.§
- 29/1993. Korm. rend.
Különböző jogszabályi helyeken más-más fogalmat használ a szabályozás az intézményi
térítési díj vs. szolgáltatási önköltség fogalom-, és szóhasználat tekintetében. Az Szt.
váltakozva használja mindkettőt, míg a kormányrendelet megállapítja, hogy TL esetében
nem intézményi díjat, hanem szolgáltatási önköltséget állapít meg a fenntartó az
szolgáltatási elemekre vonatkozóan.
Támogatott lakhatás esetében valóban nem értelmezhető minden igénybevevőre
egyöntetűen a TL szolgáltatás intézményi térítési díja, mivel a biztosított szolgáltatás a
nyújtott szolgáltatási elemek fajtája és mennyiség tekintetében az egyének szükséglete
szerint változó. Megállapítható viszont az egyes szolgáltatási elemek önköltsége (ide nem
értve az esetvitelt és a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat). Attól
függően, hogy az illető milyen mértékű támogatási szükséglettel rendelkezik, állapítható meg
számára az összes igényelt szolgáltatási elemek önköltsége, amely egyben a részéről
fizethető legmagasabb személyi térítési díj. Ennél magasabb összeget a fenntartó nem
állapíthat meg akkor sem, ha az igénybevevő magas jövedelemmel, jelentős
készpénzvagyonnal, ingatlanvagyonnal rendelkezik. Kevesebbet abban az esetben fizethet,
ha a számára fizetendő személyi térítési díj meghaladja a jövedelmének a 80%-át, illetve
nem rendelkezik jelentős készpénz és ingatlanvagyonnal. A bentlakásos intézményekhez
hasonlóan ugyanis a jövedelem 80%-ig terhelhető abban az esetben, ha a komplex
szükségletfelmérés alapján teljes körű szolgáltatást igényel, és ezt biztosítja számára a
fenntartó. További befolyásoló tényező lehet még a „tényleges” igénybevétel, mely
betegség, távollét következtében változó lehet.
(1) * Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások
ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi
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térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege
nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy
alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi
térítési díjat integrált intézmény esetében szolgáltatásonként, szakápolási központ esetében
a szakápolási ellátásra külön kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során
a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell
megosztani.
(1a) * Támogatott lakhatás esetén külön kell meghatározni az intézményi térítési díjat
a) a 75. § (1) bekezdés a) pontja szerinti lakhatási szolgáltatásra és
b) a 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyes szolgáltatásokra.
Szt. 117.§
(2a) * Támogatott lakhatás esetén a személyi térítési díj
a) a 75. § (1) bekezdés a) pontja szerinti lakhatási szolgáltatás intézményi térítési díjának, és
b) * az ellátott által az előző hónapban ténylegesen igénybe vett, a 75. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatások intézményi térítési díjának az összege azzal, hogy
a (2) bekezdés szerinti jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének
80%-át. A támogatott lakhatás térítési díjára egyebekben - ha e törvény vagy
kormányrendelet másként nem rendelkezik - a tartós bentlakásos intézmények térítési díjára
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
75. § * (1) A támogatott lakhatás a fogyatékos személyek, a pszichiátriai betegek - ide nem
értve a demens személyeket - és a szenvedélybetegek részére biztosított ellátás, amely az
életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló
életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosítja
a) a lakhatási szolgáltatást,
29/1993 Korm. rend.
3. § * (1) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat
g) * a támogatott lakhatásban igénybe vett, az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja
szerinti esetben ellátási napra, dh) pontja szerinti esetben szállítási kilométerre, da), dc)dg) és di) alpontja szerinti esetben órára vetítve kell meghatározni.
28 §. (4) * Lakhatási költség alatt a fűtés-, áram-, gáz-, víz- és csatornaszolgáltatásért,
szemétszállításért fizetendő díjak és a közös költség együttes összege értendő.
A Szociális Ágazati Portálon a Mintaszámítások a támogatott lakhatás térítési díj
megállapításával kapcsolatban c. dokumentum intézményi térítési díjról ír, melyet
Önköltségként kell értelmezni. A 3. sz. példa irányadó.
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Összegezve: TL-ben a komplex szükségletfelmérés és a szolgáltatási tervben megjelölt
mennyiségű szolgáltatások (szolgáltatási elemek) önköltségének összege feleltethető meg
az egyénre vonatkozó szolgáltatási önköltség, azaz a rá vonatkozó „intézményi térítési díj”
összegének.
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