
A támogatott lakhatás 
gazdasági fenntarthatóságagazdasági fenntarthatósága



Fenntarthatóság

Leegyszerűsítve – egy intézmény, egy Leegyszerűsítve – egy intézmény, egy 
szolgáltatás akkor tartható fenn, ha a 

bevételek fedezik a kiadásokat.



Bevételek

• Központi költségvetési támogatás

• Térítési díj

• Fenntartói hozzájárulás



Központi költségvetési 
támogatás
A szakmai dolgozók elismert átlagbére 

alapján számított béralapú 
támogatás: 2.606.040,- Ft.

Képlet: T = Gsz x Ksz1 x 2.606.040,- FtKéplet: T = Gsz x Ksz1 x 2.606.040,- Ft

Ksz1 1,35



Térítési díj – használatos jogszabályok

• 1993. évi III. törvény

• 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

• 29/1993. (II. 17) Kormányrendelet

• 2017. évi C. törvény• 2017. évi C. törvény

• 2008. évi III. törvény

• 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet



Térítési díj – használatos fogalmak

• Komplex szükségletfelmérés

• Szolgáltatási elemek

• Megállapodás

• Egyéni szolgáltatási terv• Egyéni szolgáltatási terv

• Intézményi térítési díj

• Személyi térítési díj

• Költőpénz

• Ellátmány



Intézményi térítési díj

• Lakhatási szolgáltatás díja 20.000,- Ft/fő/hó

• Készségfejlesztés, tanácsadás     1.200,- Ft/fő/óra

• Napközi szolgáltatás 52.000,- Ft/hó/fő

• Szállítás 90,- Ft/km/fő• Szállítás 90,- Ft/km/fő

• Felügyelet 1.650,- Ft/óra/fő

• Ellátmány 25.000,- Ft/fő/hó

Intézményi térítési díj összege:  165.000,- Ft/fő/hó



Személyi térítési díj

Jövedelemhatártól függetlenül maximáltuk a személyi 
térítési díj összegét, mely 2018.02.01. nappal 
100.000,- Ft/hó/fő, 

Alapítványunk személyenként 65.000,- Ft-tal járul Alapítványunk személyenként 65.000,- Ft-tal járul 
hozzá a fenntarthatósághoz.



Költőpénz

Havi minimum összege:

Jövedelem után számolva 2018-ban 
5.700,- Ft (az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének a 20 %-a)összegének a 20 %-a)

Vagyon terhelés esetén 2018-ban 
8.550,- Ft (az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének a 30 %-a)



Ellátmány

Az együttélés szabályaiban 
meghatározott összegben és 
elszámolási szabályok mellett 
biztosítjuk ezt, melynek összege biztosítjuk ezt, melynek összege 
2018-ban 25.000,- Ft. Ez hivatott 
fedezni pl. a vegyi árut, otthoni 
étkezést, kisebb karbantartásokat.



Felhasznált irodalom:

EMMI Mintaszámítások a TÁMLAK 
térítési díj megállapításával 
kapcsolatban – 2018

Kézenfogva Alapítvány – Módszertan: Kézenfogva Alapítvány – Módszertan: 
TÁMLAK fenntarthatóság, 
költséghatékonyság - 2017


