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a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
 
 
Térítési díj 
146. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátás, illetve gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni 
ellátásáért, gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a fiatal felnőttek utógondozói ellátásáért 
térítési díjat kell fizetni. 
(2) Az e törvényben meghatározottak szerint a személyi térítési díjat 
a) az ellátást igénybe vevő nagykorú jogosult, 
b) az ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes 
képviselő, 
c) az ellátást igénybe vevő gondnokolt esetében a törvényes képviselő 
az intézménynek fizeti meg. 
(3) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés kivételével a személyes 
gondoskodást nyújtó alapellátások személyi térítési díjának megállapításánál az ellátást igénybe vevő 
jogosult, gyermek esetén a szülő vagy más törvényes képviselő rendszeres havi jövedelme vehető 
figyelembe. 
(4) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés szabályait kell 
alkalmazni 
a) a bölcsődében, hetes bölcsődében, 
b)  
c) az óvodában, 
d) a nyári napközis otthonban, napközis táborban, 
e) az általános és középiskolai diákotthonban, kollégiumban, illetve az itt szervezett externátusi 
ellátásban, 
f) az általános iskolai menzai ellátás, továbbá - ha külön jogszabály másképpen nem rendelkezik - 
középfokú iskolai menzai ellátás keretében, 
g) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben, illetve a fogyatékos 
gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali 
intézményében 
nyújtott étkeztetésre. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi 
igénybe. 
147. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díját az intézményt 
fenntartó évente kétszer állapíthatja meg. 
(2) A 148-151. §-ok alapján fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az 
intézményvezető - az önálló helyettes szülői ellátás esetén a működtető - állapítja meg, melyről az 
ellátás igénybevétele után, de legkésőbb az igénybevételtől számított harminc napon belül írásban 
értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi 
térítési díj összegét. 
(3) A személyi térítési díj összegét a fenntartó - a 29. § (2) bekezdésének e) pontja alapján - 
csökkentheti vagy elengedheti. 
(4) Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, a (2) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől 
számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 
(5) A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, 
kivéve, ha a kötelezett jövedelme olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben szabályozott 
térítési díjfizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni. A kötelezett nem kötelezhető a 
felülvizsgálatot megelőző időszakra vonatkozóan az új térítési díj megfizetésére. 
(6) Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítésidíj-fizetésre kötelezett jövedelemmel 
nem rendelkezik. 
148. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni 
ellátása személyi térítési díjának megfizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más 
törvényes képviselő köteles. 
(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben - a 149. §-ban foglalt kivétellel - az 
alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkezésért állapítható meg térítési díj. 
(3) A gyermekek napközbeni ellátása (a továbbiakban: gyermekétkeztetés) intézmény térítési díjának 
alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 



(4) A személyi térítési díjat az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi 
adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint az (5) bekezdésben 
megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. 
(5) Gyermekétkeztetés esetén 
a) a bölcsődés, az óvodás, az 1-5. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-
át, 
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és 
tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, 
c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, 
d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, 
e) kedvezményként kell biztosítani (az a)-e) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény). 
(6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. Nem jár a tanulónak kedvezmény 
azon étkeztetésére, amely kedvezményre - a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött - 
tanulói szerződése alapján már jogosult. A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - 
nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő - ideiglenes 
hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után nem vehető igénybe a 
normatív kedvezmény. 
(7) A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve - ha a gyermek közoktatási 
intézményben részesül étkezésben - a nevelési-oktatási intézmény vezetője - a fenntartó által 
megállapított szabályok keretei között - a gyermek egyéni rászorultsága alapján további 
gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg. 
(8) Az (5) bekezdés szerinti normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell 
figyelembe venni 
a) a tizennyolc éven aluli, 
b) a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve 
felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint 
c) az életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos 
gyermekeket. 
(9) A normatív kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele 
befejezéséig kell biztosítani. 
149. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító családi napközi, valamint házi 
gyermekfelügyelet térítési díjának megállapításánál a 148. §-ban foglaltakat a (2)-(4) bekezdésben 
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 
(2) A családi napközi, valamint a házi gyermekfelügyelet keretében biztosított személyes szolgáltatás 
intézményi térítési díja az ellátásra fordított költségek alapján megállapított óradíj. 
(3) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg egy gyermek esetén a kötelezett 
rendszeres havi jövedelmének 15%-át, figyelemmel a 147. § (2) bekezdésben foglaltakra is, több 
gyermek esetén pedig gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át. 
(4) Ha a családi napközi, valamint a házi gyermekfelügyelet keretében étkezést is biztosítanak, az 
étkezéssel együtt az ellátásért fizetendő személyi térítési díj együttes összege nem haladhatja meg 
egy gyermek esetén a kötelezett rendszeres havi jövedelmének 20%-át, figyelemmel a 147. § (2) 
bekezdésben foglaltakra is, több gyermek esetén pedig gyermekenként az intézményi térítési díj 60%-
át. 
150. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás intézményi térítési díjának alapja az átmeneti 
gondozást nyújtó ellátás esetén az egy ellátottra jutó önköltség napi összege. 
(2) Az ellátásáért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a kötelezett havi jövedelmének 
25%-át, több gyermek esetében a kötelezett havi jövedelmének 50%-át. 
151. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szakellátás intézményi térítési díjának alapja a fiatal 
felnőtt utógondozói ellátása esetén az egy ellátottra jutó önköltség napi összege. 
(2) Az ellátásáért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a kötelezett havi jövedelmének 
30%-át. 
 
Gondozási díj 
152. § (1) A gondozási díj megállapításánál a Csjt.-nek a gyermek tartására vonatkozó szabályait - az 
e törvényben foglalt eltérésekkel - kell alkalmazni. 
(2) Ha a törvény másként nem rendelkezik, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek, valamint 
a felsőfokú iskola nappali tagozatán tanuló utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gondozási 
költségeihez az járul hozzá, aki a Csjt. rendelkezése értelmében a gyermek tartására köteles. 



(3) A gondozási díjfizetési kötelezettség a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételével 
kezdődik. Ha a gyermek ezt megelőzően kerül gondozásba, a gyámhivatal a fizetési kötelezettséget a 
gondozás kezdetétől - legfeljebb azonban hat hónapra visszamenőleg - állapíthatja meg. 
(4) A tartásra egysorban köteles szülőket a gyámhivatal külön-külön kötelezi a gondozási díj 
megfizetésére. 
(5) A határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható. 
153. § (1) A gondozási díj összegének meghatározásánál a fizetésre köteles személy szociális 
körülményeit is figyelembe kell venni. 
(2) Ha a gondozási díj fizetésére köteles személy rendszeres jövedelme nem állapítható meg, a 
gondozási díjat az öregségi nyugdíj legkisebb összegének alapján kell meghatározni. 
154. § (1) Nem állapítható meg gondozási díj, ha 
a) a szülő gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához járult hozzá, illetve a hatodik 
életévét betöltött vagy egészségileg károsodott gyermek esetében a szülői nyilatkozatot a gyámhivatal 
jóváhagyta, 
b) a szülő a gyermekotthonban a gyermekéről személyesen gondoskodik, 
c) a kötelezett rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik. 
(2) A gyermek gondozási díj fizetésére nem kötelezhető, keresete, ösztöndíja, árvaellátása, egyéb 
jövedelme és vagyona e célra nem vehető igénybe. 
(3) A gyámhivatal a behajtásra kimutatott gondozási díjhátralékot méltányosságból elengedheti, vagy 
annak megfizetésére halasztást, illetve részletfizetési kedvezményt engedélyezhet. 


