
Összefoglaló táblázat a szociális ellátások intézményi térítési díjáról: 

 

 

 
Szociális 

étkeztetés 

Házi segítségnyújtás Támogató szolgáltatás 

Intézményi 

térítési díj 

Személyi 

gondozás 

Szociális 

segítés 

Személyi 

segítés 

Személyi 

szállítás 

900/adag 1 775 Ft/óra 1 775 Ft/óra 3 270 Ft/óra 655 Ft/km 

 

 

 

Javaslat az egyes ellátásokra vonatkozó intézményi térítési díjakból adható kedvezményekre 

 

 

A szociális étkeztetés személyi térítési díja: 

 

 

Jövedelem összege Személyi térítési díj 

Nincs jövedelem 0 Ft. 0 Ft. (a kedvezmény 

mértéke 100 %) 

0 Ft. 

0 Ft felett 

Az intézményi 

térítési díj 72,22 %-a 

(a kedvezmény 

mértéke 27,78 %) 

650 Ft. 

 

 

Megjegyzés: 

A személyi térítési díj az ÁFA-t tartalmazza, a szállítási költséget nem. 

Figyelembe véve az Szt. vonatkozó szabályait, a személyi térítési díj összege, nem haladhatja meg a 

szociális étkeztetést igénybe vevő jövedelmének 30 %-át. 

 

A házi segítségnyújtás során igénybe vett személyi gondozás személyi térítési díja: 

 

 

Jövedelem összege Személyi térítési díj 

Nincs jövedelem 
0 Ft. 

0 Ft. (a kedvezmény 

mértéke 100 %) 
0 Ft./óra 

0 - nyugdíjminimum 250 

%-a 
 0 - 71 250 Ft. 

Az intézményi térítési 

díj 8,5 %-a (a 

kedvezmény mértéke 

91,5 %) 

150 Ft./óra 

nyugdíjminimum 250 % - 

nyugdíjminimum 300 % 71 251 Ft. – 85 500 Ft. -

ig 

Az intézményi térítési 

díj 10,7 %-a (a 

kedvezmény mértéke 

89,3%) 

190 Ft./óra 

nyugdíjminimum 300 % - 

nyugdíjminimum 350 % 85 501 Ft. – 97 750 Ft. -

ig 

Az intézményi térítési 

díj 14 %-a (a 

kedvezmény mértéke 

86 %) 

250 Ft./óra 



nyugdíjminimum 350 %-

felett 
97 750 Ft. felett 

Az intézményi térítési 

díj 17,5 %-a (a 

kedvezmény mértéke 

82,5 %) 

310 Ft./óra 

 

A házi segítségnyújtás során igénybe vett szociális segítés személyi térítési díja: 

 

 

Jövedelem összege Személyi térítési díj 

Nincs jövedelem 0 Ft. 0 Ft. (a kedvezmény 

mértéke 100 %) 

0 Ft./óra 

0 Ft felett 

Az intézményi 

térítési díj 84,5 %-a 

(a kedvezmény 

mértéke 15,5%) 

1 500 Ft./óra 

 

 

Megjegyzés: 

Figyelembe véve a szolgáltatást igénylő rendszeres jövedelmét valamint az Szt. vonatkozó szabályait, 

mely szerint a személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászoruló személy rendszeres 

havi jövedelmének 25 %-át házi segítségnyújtás, 30 %-át, ha a házi segítségnyújtás mellett 

étkeztetést, illetve támogató szolgáltatás is igénybe vesz. 

 

A támogató szolgáltatás személyi térítési díja: 

 

Személyi segítés: 

 

Jövedelem összege Személyi térítési díj 

0 Ft felett 

Az intézményi 

térítési díj 5,8 %-a (a 

kedvezmény 

mértéke 94,2%) 

190 Ft./óra 

 

Személyi szállítás: 

 

Jövedelem összege Személyi térítési díj 

0 - nyugdíjminimum 

100 %-a 
 0 - 28 500 Ft. 

0 Ft. (a kedvezmény 

mértéke 100 %) 
0 Ft./km 

nyugdíjminimum 100 

%-felett 
28 501 Ft. felett 

Az intézményi 

térítési díj 7,5 %-a (a 

kedvezmény 

mértéke 92,5 %) 

50 Ft. 

Megjegyzés: 

Figyelembe véve az Szt. vonatkozó szabályait, a személyi térítési díj összege, nem haladhatja meg 

nagykorú igénybe vevő esetén a havi rendszeres jövedelmének 30 %-át. 

Kiskorú igénybe vevő esetén, a személyi térítési díj összege, nem haladhatja meg az egy háztartásban 

élő családtagok havi rendszeres jövedelmének, egy főre jutó összegének 20 %-át. 


