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KÖLTSÉGVETÉS

FOGALMA:

az egyház gazdálkodó szervezetei által, a 

gazdasági év időtartama alatt felmerülő 

várható bevételek és kiadások 

számbavételével összeállított pénzforgalmi 

terv.



KÖLTSÉGVETÉS - GONDOLATOK

JÓVÁHAGYÁS

„Egyházi intézmények költségvetését és 

zárszámadását a fenntartó által arra kijelölt testület 

terjeszti elő, és a fenntartó döntéshozó testülete 

fogadja el. Az előterjesztés alkalmával a gazdálkodó 

szervezet vezetője köteles a döntéshozó testület 

ülésén megjelenni. Az előterjesztés 

megtárgyalásában tanácskozási joggal vesz részt.”



KÖLTSÉGVETÉS - GONDOLATOK

JÓVÁHAGYÁS

„Minden egyházi gazdálkodó szervezetnek a tárgyévi 
költségvetés alapjait meghatározó fő összegeket a 
megelőző év december 15-vel el kell fogadnia.”

„Egyházi intézmények esetében a költségvetés 
elfogadásának végső határideje a tárgyév február 
28. napja.”



KÖLTSÉGVETÉS - GONDOLATOK

TARTALMA

 minden bevétel és kiadás, amely terv szerint 

ebben a naptári időszakban realizálódik

 előre nem látható kiadásokra tekintettel −

tartalékösszeg



KÖLTSÉGVETÉS - GONDOLATOK

KÖVETELMÉNYEK

 a bevételi oldalon el kell különíteni az általánosan 
felhasználható bevételeket a céltámogatásoktól

 kiadási oldalát lehetőleg úgy kell összeállítani, hogy jól 
elkülöníthetőek legyenek:

◦ az általános működéssel,

◦ az egyes szakmai tevékenységekkel,

◦ a pénzügyi és technikai jellegű tételekkel kapcsolatos 
kiadások

 világosan tükrözze az egyházi gazdálkodó szervezet 
alap- és melléktevékenységeinek várható mértékét 



KÖLTSÉGVETÉS - GONDOLATOK

KÖVETELMÉNYEK

 Nem illeszthetőek bele a költségvetési tervbe és 
beszámolóba olyan sorok, amelyek tényleges 
pénzmozgással nem járó költség vagy bevételi tételek 
(mint például amortizáció, árfolyamnyereség, ill. 
veszteség, természetbeni adományok),

 Belefoglalandóak ugyanakkor olyan sorok, melyek a 
számvitelben nem minősülnek bevételnek, költségnek, 
vagy ráfordításnak, ugyanakkor pénzmozgással járnak. 
Ilyenek például a felvett vagy törlesztett kölcsönök és 
hitelek



KÖLTSÉGVETÉS - GONDOLATOK

KÖVETELMÉNYEK

 A költségvetés kiadási és fedezeti oldalának 

egyensúlyban kell lennie, ezek egyenlege a 

költségvetés elfogadásakor veszteség nélkül 

csak nulla lehet.
(TARTALÉK KÉPEZHETŐ)



KÖLTSÉGVETÉS - GONDOLATOK

TERVEZETTŐL VALÓ ELTÉRÉS 
LEHETŐSÉGE

„Módosított költségvetést kell készíteni, ha

• az éves várható bevétel a tervezetthez képest 20 
százalékot meghaladóan módosul;

• az egyes kiadási fő fejezetek várható éves mértéke 
20 %-ot meghaladóan, vagy a teljes kiadási oldal 10 
%-ot meghaladóan módosul.”

(FENNTARTÓ BÁRMIKOR MÓDOSÍTHATJA VAGY 
ZÁROLHAT TÉTELEKET)



Gondolatok a bevétel oldalhoz

1. Állami bevételek

 Finanszírozás módja

 Részben utólagos teljesítés

 Felhasználás módja

 Típusai

2. Saját bevételek

 Térítési díj + egyéb

 Vállalkozói tevékenység

 Adományok

 Belépési hozzájárulás???? (felhasználása 
kötött: működésre, fejlesztésre)



Egyházi kiegészítő támogatás

 A Kv. tv. 43 § (4) bekezdése alapján a 

fenntartó az egyházi kiegészítő támogatást 

köteles elkülönítetten nyilvántartani és a 

támogatás teljes összegét a humán 

szolgáltatást ellátó intézményei, illetve 

azok humánszolgáltatásai támogatására 

fordítani.



ÖNKÖLTSÉG

 2011. január 1-től az önköltség elemeit a 

jogszabály nem határozza meg.

Azt a fenntartó a ráfordítások teljes körét

figyelembe véve határozhatja meg.



INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ

intézményi térítési díj: a személyes gondoskodás körébe 
tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított 
összeg

 a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg.

 nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget

 év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás 
esetében két alkalommal korrigálható

 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.



Mértékegysége:

 étkeztetés esetén ellátási napra,

 házi segítségnyújtás esetén gondozási órára,

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási 
napra,

 támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és 
szállítási kilométerre,

 nappali ellátás esetén ellátási napra,

 bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási 
napra és hónapra, (30 napos hónapok)

 a támogatott lakhatásban ellátási napra, szállítási 
kilométerre, órára vetítve kell meghatározni.



Intézményi térítési díj megállapítása

 Lehetséges szolgáltatónként, 

 intézményenként, 

 telephellyel rendelkező szolgáltató, intézmény 
esetén ellátást nyújtó székhelyenként, 
telephelyenként,

 bentlakásos intézményi ellátás esetén 
épületenként külön-külön is meghatározható

 Étkeztetés esetén főzőhelyenként eltérően is 
meghatározható, ha egy településen működtetett 
több főzőhely esetén az ellátásban részesülő 
választhat, hogy az étkezést melyik főzőhelyről 
veszi igénybe.

 0 vagy 5 forintra kerekítve kell!!! (célszerű lefelé)



SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ

 A kötelezett által fizetendő térítési díj 

összege

 az intézményvezető konkrét összegben 

állapítja meg

 az ellátást igénylőt a megállapodás 

megkötésekor írásban tájékoztatja

 nem haladhatja meg az intézményi térítési 

díj összegét.



 Önköltség     

Nagyobb vagy egyenlő, mint az

Intézményi térítési díj

 Intézményi térítési díj

nagyobb vagy egyenlő, mint a 

Személyi térítési díj



Intézményi-személyi térítési díj

 Csak a személyi térítési díj lehet sávos!

 Pl. Kálvineum Idősek Otthona szociális 

étkeztetés térítési díja



 A személyi térítési díj összege a fenntartó 
döntése alapján csökkenthető, illetve 
elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és 
vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.

 A személyi térítési díj összege a megállapítás 
időpontjától függetlenül évente két 
alkalommal vizsgálható felül és változtatható 
meg, kivéve ha az ellátott jövedelme

 a) olyan mértékben csökken, hogy az Szt-ben
meghatározott térítési díj fizetési 
kötelezettségének nem tud eleget tenni;



 b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 25%-át meghaladó mértékben 
növekedett. 

 Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem 
kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra 
kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot megelőzően 
- jövedelem és vagyon hiányában -
térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és 
részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás 
került megállapításra. Ez utóbbi esetben a 
személyi térítési díj megfizetésének kezdő 
időpontja a rendszeres pénzellátásra való 
jogosultság kezdő napja



Vitatás esetén:

 Ha az ellátott, a törvényes képviselője 

vagy a térítési díjat megfizető személy a 

személyi térítési díj összegét vitatja, illetve 

annak csökkentését vagy elengedését 

kéri,egyházi fenntartó esetén a bíróságtól 

kérheti a térítési díj megállapítását.

 A bíróság jogerős határozatáig a korábban 

megállapított személyi térítési díjat kell 

megfizetni.



Jövedelem:

 a szolgáltatást igénybe vevő személy 

rendszeres havi jövedelmét,

 kiskorú igénybe vevő esetén a családban 

egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet

kell figyelembe venni.



Személyi térítési díj korlátok

 nem haladhatja meg a jövedelem

 30%-át étkeztetés,

 25%-át házi segítségnyújtás,

 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett 
étkezést is biztosítanak, illetve támogató 
szolgáltatás,

 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató 
szolgáltatás,

 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
esetében.



Személyi térítési díj korlátok

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi 
térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi 
jövedelmének (jövedelemhányadának)

 15%-át a nappali ellátást,

 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést,

 60%-át az átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézmények esetén

 50%-át a rehabilitációs célú lakóotthon esetén

 80%-át az egyéb tartós elhelyezést nyújtó 
intézmények esetén.



Megfizetése:

 Ha megállapodás eltérően nem 

rendelkezik, a személyi térítési díjat

 a) az átmeneti elhelyezést nyújtó 

intézményeknél legfeljebb egy havi 

időtartamra előre,

 b) más személyes gondoskodási formáknál 

havonta utólag kell megfizetni.(a 

tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig) 

 (eltérő megállapodás hiányában)



Támogatott lakhatás

 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. (felügyelet, étkezés, 
gondozás stb)

 Az ellátottat a személyi térítési díj konkrét 
összegben megállapított legmagasabb 
összegéről és a havi ellátmány szabályairól 
kell tájékoztatni.



Térítésmentes ellátások

 Térítésmentesen kell biztosítani

 a) a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást,

 b)a népkonyhán történő étkeztetést,

 c) a családsegítést,

 d) a közösségi ellátásokat,

 e) az utcai szociális munkát,

 f) hajléktalan személyek részére a nappali ellátást,

 g) az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátást,

Ezen szolgáltatások esetén intézményi térítési díjat 
nem kell megállapítani.



Szociálisan nem rászorultak esete

 jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, támogató szolgáltatás 

esetében kell vizsgálni

 a térítési díj összegét a fenntartó 

szabadon állapítja meg



Étkeztetés:

 Differenciált: helyben fogyasztás vagy igénybevétel 
helye

 Kiszállítás közös háztartás esetén 1 személyre

 Az étel helyben fogyasztásáért vagy elviteléért 
fizetendő személyi térítési díj a napi személyi 
térítési díj és az adott hónapban igénybe vett 
étkezési napok szorzata. Az étel kiszállítása esetén 
a személyi térítési díj a kiszállításra számított 
térítési díjnak és az adott hónapban kiszállítással 
igénybe vett étkezési napok szorzatának 
összegével növekszik.



Minta számla étkeztetéshez:



Nappali ellátást nyújtó intézmények:

Nappali ellátás esetében az intézményi 

térítési díjat külön meg kell határozni

 a csak napközbeni tartózkodást igénybe 

vevőkre, illetve

 a napközbeni tartózkodást és ott étkezést 

igénybe vevőkre



Tartós bentlakásos intézmények:

 a távolléti napok számát meg kell szorozni a 
számított csökkentett összegű napi személyi 
térítési díjjal, a jelenléti napok számát pedig 
meg kell szorozni a teljes összegű napi 
személyi térítési díjjal. A két szorzat összege 
az adott hónapra fizetendő térítési díj. A 
jelenléti napok számát - az adott hónap 
naptári napjainak számától függetlenül - úgy 
kell meghatározni, hogy 30 napból le kell 
vonni a távolléti napok számát, valamint 
azoknak a napoknak a számát, amelyeken az 
intézményi jogviszony nem állt fenn.



Tartós bentlakásos intézmények:

 Ha az ellátott a bentlakásos intézményben 

az intézményi étkezést nem veszi igénybe, 

az intézményi térítési díjat az élelmezésre 

fordított költségekkel csökkentve kell 

megállapítani.

 (29/1993 Kr.  29§ 17§)



Házi segítségnyújtás

 Havonta fizetendő személyi térítési díj=

Óradíj  *  elvégzett tevékenységre fordított 
idő

Ne haladja meg a 25 illetve 30 százelékot, 
kivéve, ha vállalták az intézményi térítési díj 
megfizetését.



Önköltség számítása ellátásonként

étkeztetés
 2018. évi tervezett önköltség: 6.097.680 Ft, 

(kiszállítási díj nélkül!)

 2018-ban ellátottak várható száma: 10.040 fő/év

 6.097.680 : 10.040 = 607,34 ~ 607 Ft/adag

 Kiszállítási költség 2018-ban várhatóan: 627.510 
Ft,

 Kiszállítások száma: 9.654 db (háztartásonként 
csak egy szállítást lehet figyelembe venni!)

 627.510 : 9.654 = 65 Ft/szállítás

 Intézményi térítési díj legfeljebb 605+65 
forint lehet!!!!

 (itt már kerekíteni kell!)



Önköltség számítása ellátásonként

házi segítségnyújtás
 5 fő gondozó esetén a lehetséges 

maximum munkaóra: 5*147=735 óra/hó

 (735/21=35 ellátotti létszám)

 735*12hó=8820 óra az éves teljesítés

 Az éves költségvetés alapján a tervezett 

önköltség:16 800 000 Ft

 16 800 000 / 8820 =1904,76 Ft~1905 Ft

Szociális segítés esetén az osztószám 251!!!



Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

önköltsége:
 2018. évi önköltség: 1.721.040 Ft, 

 Ellátottak száma (a naponta összesített 
ellátottak száma osztva 365-tel, figyelembe 
véve azt, hogy ha egy készülék több 
ellátottat szolgál, akkor is csak egy fő vehető 
figyelembe) : 40 fő

 1.721.040 : 40 = 43.026 Ft az egy ellátottra 
(készülékre) jutó szolgáltatási önköltség éves 
összege

 43 026/365=117,88 Ft~118 Ft/nap      

 115 Ft/nap lehet az intézményi térítési díj



Nappali ellátások intézményi térítési díjához 

kapcsolódó szabályok:

 Külön kell meghatározni:
◦ a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre 

és 

◦ a napközbeni tartózkodást és ott étkezést
igénybe vevőkre, ahol e kettőre meghatározott 
térítési díj összege lesz az intézményi térítési díj

 A demens nappali ellátás keretében igénybe vett 
étkezés intézményi térítési díját az 
étkeztetésre vonatkozó szabályok szerint 
kell megállapítani.



Idősek nappali ellátása:

Önköltség összesen: 3 388 700 Ft

Férőhelyek száma 5 fő

Ellátottak száma 1255 

Egy főre jutó önköltség napi összege:

3 388 700 Ft / 1 255 = 2700 Ft

Lehetséges intézményi térítési díj:

2 700  Ft/fő/nap



Pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek nappali 

intézményi ellátása:
 Önköltség összesen: 14.267.100 Ft

◦ -ebből étkezés költsége: 3.027.060 Ft

 Férőhelyek száma: 50,

 Ellátottak becsült száma: 47 fő

 Étkezést igénybe vevők száma éves szinten: 45 fő

 Étkezés nélküli önköltség: 14.267.100 – 3.027.060 =

11.240.040 Ft

 Egy főre jutó étkezés nélküli önköltség: 11.240.040 : 47 = 

239.149,8 ~ 239.150Ft/fő/év

 Számított önköltség: 239.150 / 251 =952,79 Ft/fő/nap 

Legfeljebb 950 Ft/fő/nap összegért lehet nyújtani étkezés 

nélkül. (LEHETSÉGES INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ)



 Étkezés önköltsége: 3.027.060 Ft

 Egy adagra jutó étkezési önköltség: 

3.027.060 : (45 x 251) = 3.027.060 : 

11.295 = 268 Ft ~ 265 Ft

 Lehetséges intézményi térítési díj: 950 + 

265 =  1215 Ft/nap étkezéssel!



Térítési díj engedményének 

kiszámlázása:



jövedelemnyilatkozat

 Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési 
díjat megfizető más személy írásban 
vállalhatja a mindenkori intézményi térítési 
díjjal azonos személyi térítési díj 
megfizetését.

 Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési 
díjat megfizető más személy írásban 
vállalhatja a mindenkori intézményi térítési 
díj és a számára megállapítható személyi 
térítési díj különbözete egy részének
megfizetését. 



Mindkét esetben:

 biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen 

módon igénylő érintett ne kerüljön 

előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő 

vagy a térítési díjat megfizető más személy 

nem tenné meg.



Nyilatkozattétel módja:

 az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető 
más személy az intézményi térítési díjjal azonos 
személyi térítési díj megfizetését egy év 
időtartamra, tartós bentlakásos intézmény esetén 
legfeljebb három év időtartamra vállalhatja, amely 
időtartam meghosszabbítható.

 Az Szt. 68/B. §-a szerinti esetben (nincs GSZV) az 
ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más 
személy a szolgáltatási önköltséggel azonos 
mértékű személyi térítési díj megfizetését 
határozatlan időre vagy határozott idejű 
megállapodás esetén legalább egy év időtartamra 
vállalja.



Térítési díj értesítő tartalma:

 Tájékoztatási kötelezettség az 

önköltségről

 Intézményi térítési díj összege

 Személyi térítési díj összege

 Befizetés módja 

 Nemfizetés következményei

 Jogorvoslat lehetősége



Térítési díj meg nem fizetése 

(29/1993 Kr. 31§)
 Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési 

díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a 
befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos 
határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt 
írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a 
határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a 
kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot 
nyilvántartásba veszi.

 A nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője 
negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék 
behajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése érdekében. 

 Az intézményvezető a fenntartót - az Szt. 119. § (3) 
bekezdése szerinti jelzálogbejegyzés kezdeményezéséről való 
döntés érdekében - évente értesíti a hátralékról.



Térítési díj meg nem fizetése

 Ha három hónapon át térítésidíj-tartozás 
áll fenn, az ellátottat, a törvényes 
képviselőt vagy a térítési díjat megfizető 
személyt írásban tájékoztatni kell a 
felmondás lehetőségéről, annak kezdő 
időpontjáról, valamint

 nem kéri a jövedelemvizsgálat 
lefolytatását, akkor úgy kell tekinteni, hogy 
vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé 
teszik a térítési díj megfizetését.



Térítési díj meg nem fizetése

 Intézményi jogviszony esetén a megállapodás 
felmondható. (15 nap / 3 hónap)

 Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a 
térítési díjat megfizető személy a térítésidíj-
fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha

hat hónapon át folyamatosan térítésidíj-
tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó 
napján a kéthavi személyi térítési díj összegét 
meghaladja, és vagyoni, jövedelmi viszonyai 
lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


