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1. Az idősotthoni ellátást érintő jogszabályok 

 

Szociális: 
• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
• 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
• 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről 
• 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi 
állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes 
szabályairól 
• 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról 
• 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

 

Esélyegyenlőség: 
• 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról /FOT/ 
 

Építésügyi: 
• 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről /OTÉK/ 
• 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről /ÉTV/ 
• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Finanszírozás: 
• 2021. évi XC. törvény – Magyarország 2022. évi költségvetéséről 
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2. Tervezési program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tervezési program: Olyan szöveges dokumentum, amely tartalmazza az építménnyel szemben előírt alapvető 
követelmények meghatározását, valamint a tervezési szerződés szerinti építtetői elvárások mennyiségi és minőségi 
részletezését. 

* Akadálymentesség: Az akadálymentesség az épített környezet alapvető tulajdonsága, ez teszi lehetővé azt, hogy az 

emberek részt vegyenek azokban a társadalmi és gazdasági tevékenységekben, amelyek kiszolgálására az épített környezet 
létesült. 
Az 1997. évi LXXVIII., az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 2. § 1. pontja alapján az épített 
környezet akkor akadálymentes, „ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata minden ember számára biztosított, 
ideérve azokat az egészégkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez speciális eszközökre, illetve 
műszaki megoldásokra van szükségük. 
Az akadálymentes tervezés kiindulópontja tehát a különleges igények kielégítésének szempontja speciális eszközök, 
berendezések, műszaki megoldások alkalmazásával. 
 

*Az egyenlő esélyű hozzáférés eszméje:  
A közszolgáltatás egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha igénybevétele - az igénybe vevő állapotának megfelelő 
önállósággal - mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek 
számára akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető; továbbá az az épület, amelyben a közszolgáltatást 
nyújtják, mindenki számára megközelíthető, a nyilvánosság számára nyitva álló része bejárható, vészhelyzetben 
biztonsággal elhagyható, valamint az épületben a tárgyak, berendezések mindenki számára rendeltetésszerűen 
használhatók és a szolgáltatások egyformán igénybe vehetők.” 

 

 

 

Tervezési program

Akadálymentesség Egyenlő esélyű 
hozzáférés

Kapcsolódó 
jogszabályoknak való 

megfelelés
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1. Műszaki feltételek OTÉK 50. § (3) Az építménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja 
szerint 

a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság, 
b) a tűzbiztonság, 
c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, 
d) a biztonságos használat és akadálymentesség, 
e) a zaj és rezgés elleni védelem, 
f) az energiatakarékosság és hővédelem, 
g) az élet- és vagyonvédelem, valamint 
h) a természeti erőforrások fenntartható használata alapvető 
követelményeinek, és a tervezési programban részletezett 
elvárásoknak. 

2. Egyéb külterületi előírások Az épület elhelyezésére és megközelítésére vonatkozó műszaki 
követelmények /OTÉK 31. § (1), 41.§ (1)-(4) / 

3. Járdák, gyalogos felületek Fizikai akadálymentesség 

- Járdák egyenletessége 

- csúszásmentesség 

- lejtés elkerülése 

- csapadék elvezetése 

- kontrasztos színű járdaszegély 

4. Parkoló Kijelölt mozgássérült parkoló /OTÉK 42. §/ 
- legalább 1 mk. parkoló 

- megfelelő méretű 

- megfelelő jelzésű 

- biztosítani kell legalább 1 mk-at is szállító autóbuszból történő 
biztonságos ki- és beszállás lehetőségét 

5. Szintkülönbség áthidalása OTÉK 63. §, 64. § 

- gondoskodni kell a szintkülönbség akadálymentes 
közlekedést biztosító áthidalásáról 

6. Rámpák OTÉK 66. § - részletes lejtésre vonatozó mértani szabályok 

20-30 cm-es szintkülönbségek áthidalására alkalmazható 

7. Lépcsők OTÉK 65. §  
- megfelelő geometriai kialakítás 

- lépcsőkarok érzékelhető jelölése 

- csúszásmentesség 

- 15 cm-es fellépőmagasság 

8. Korlátok OTÉK 68. § (1) 
- baleset megelőzés 

9. Felvonó, emelőlift, korlátlift A szintkülönbségek akadálymentes áthidalása történhet a lépcsők 
melletti rámpák, liftek, és egyéb emelőszerkezetekkel. * 

OTÉK 82. §, 95. § 

10. Bejárat, nyílászárók A szabályoknak megfelelő akadálymentes bejárat * 

11. Helyiségek méretei, kialakítása Akadálymentes terek 

Szabályoknak megfelelő belső méretek 

Balesetmentesség 

Jelző és információs rendszer 

OTÉK 54. §, 61. §, 75. §, 85. § 

12. WC, mosdó Akadálymentes vizesblokk az épület minden szintjén 

Akadálymentes wc az épület minden szintjén 

OTÉK 99. § (5)-(6) 
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* Vonatkozó jogszabályok 

OTÉK 31. § (1): Az építményeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy azok együttesen feleljenek meg a településrendezési, 
településképi, illeszkedési, a környezet-, a táj-, természet – és a műemlékvédelmi, továbbá rendeltetési, az egészség-, a tűz-

,a köz- és más kémiai, hidrológiai adottságainak, illetőleg azokat ne befolyásolják károsan.  
OTÉK 41. § 

(1) Az építményeknek a rendeltetésüknek megfelelő módon megközelíthetőnek kell lenniük 

(2) Kerekesszékkel és gyermekkocsival is megközelíthető módon kell kialakítani a közhasznú építményeket. 
(3) Amennyiben a megközelítés biztosítására lejtő, rámpa is készül, úgy az oly módon kell kialakítani, hogy az elérendő 

szinten legalább 1,5x1,5 m-es vízszintes szabad terület legyen. 
OTÉK 63. § 

(1) Az építmények szintkülönbségeit a biztonságos gyalogos közlekedés és az építmény előírt időn belüli kiürítésének 
lehetővé tétele céljára lépcsővel és/vagy lejtővel kell áthidalni. Időszakos használat (pl. üzemi ellenőrzés) céljára hágcsó 
és rögzített létra létesíthető. 

(2) A közhasznú építmény akadálymentes használatú részei, bejárata és kiürítési útvonala szintkülönbségek áthidalására 
a lépcsőn kívül legalább egy helyen akadálymentes közlekedést biztosító megoldásról is gondoskodni kell oly módon, 
hogy a közlekedés az építmény rendeltetésszerű használatát ne akadályozza. 

(3) A szintkülönbség-áthidalók járó felületeit csúszásgátló módon kell kialakítani. 
OTÉK 68. §  
(1) Az építményben, építményrészben minden olyan padlószintet, amelynek használata során a használókra nézve a 

kiesés, leesés kockázata fennáll, a biztonságos használat érdekében korláttal vagy mellvédfallal kell ellátni. A korlátot 
úgy kell tervezi és megvalósítani, hogy egy 120mm átmérőjű tárgy ne férjen ki a nyílásain, és ne tartalmazzon 
felmászást elősegítő, fellépőként szolgáló elemeket. A korlátot, mellvédfalat, az előírt vízszintes terhelések elviselésére 
alkalmas szerkezettel kell kialakítani, szükség esetén figyelembe véve a tolongó tömeg okozta hatásokat is. Az üvegezést 
tartalmazó korlátot biztonsági üvegezéssel kell kialakítani. 

 

*9. Felvonó, emelőlift, korlátlift:  
Minden olyan többszintes középületbe, ahol a közforgalmi szintek elérése a lépcső mellett más akadálymentes 
megközelítést nyújtó eszközzel nem biztosított, ott felvonó beépítése szükséges. Az akadálymentes felvonó 
kabinméretét a hatályos OTÉK nem rögzíti, az a felvonók telepítésére vonatkozó ágazati szabvány 
tartalmazza: minimálisan 8 személyes 630 kg teherbírású felvonó szükséges az akadálymentes 
használhatósághoz.  
Az OTÉK 82. § (4) rögzíti, hogy a felvonó az épület bejárati szintjétől akadálymentesen legyen elérhető, 
továbbá a felvonó ajtaja az előtérben kerekesszékkel való mozgás biztosításához min. 150x150 cm szabad 
terület rendelkezésre álljon. A liftvezérlő panel kerekesszékkel megközelíthetően, elérhetően más 
fogyatékosság esetén is megfelelően használható módon legyen elhelyezve. A gombok mérete tegye lehetővé 
azok biztonságos használatát, megkülönböztethetőségét kar- illetve kézsérültek számára is. 
A lift vezérlőgombjai a vakok és gyengénlátók számára is megkülönböztethetőek legyenek, tapintható 
információ, valamint Braille feliratok, szimbólumok alkalmazása szükséges.  
Az érzékszervi fogyatékos személyek számára fontos, hogy látható és hallható jelzések mutassák a kabin 
belsejében azt, hogy az éppen melyik szinten tartózkodik. Beszélő jelzések is kiemelkedően fontosak.  

 

OTÉK 82. § 

(1) Az építményeket a rendeltetési céljuknak és a biztonságos használhatóságuknak megfelelő számű, elhelyezkedésű és 
műszaki tulajdonságú felvonóval kell tervezni és megvalósítani. 

(2) Személyszállító felvonót kell létesíteni az (1) bekezdésnek megfelelően. 
b)   minden egynél több használati szintet tartalmazó olyan épületben, önálló rendeltetési egységben, amelyben az azt     
rendeltetésszerűen használható fogyatékos személyek az akadálymentesen megközelíthető bejárati szinttől az egyéb 
szinteket a lépcsőn nem képesek elérni vagy elhagyni, és az akadálymentes megközelítésre más lehetőség nincs. 
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(4) A többszintes közhasználatú építményt úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy legalább egy olyan méretű, 
kialakítású      felvonót kell létesíteni, amely fogyatékos személyek által is használható. Az akadálymentes használathoz 
biztosítani kell 
a) a felvonó lépcső nélküli elérhetőségét 
b) a felvonó-aknaajtók előterében legalább 150x150 cm szabad méretet, 
c) a felvonó vezérlő és jelző elemek elhelyezkedését megfelelő nagyságban és magasságban kontrasztos kialakítással, 
d) fogyatékos személyek számára az emeletek akusztikus jelzését és tapintással olvasható emeletszámozást, vizuális 
jelzést, 
(5) Meglévő épület esetében az akadálymentes közlekedés arra engedélyezett kialakítású korlátlifttel vagy emelőlappal is 
biztosítható 

(11) a 2,0 m-t meghaladó emelőmagasságú felvontót helyettesítő személyemelő berendezést (home-lift) csak lakáson 
vagy üdülőegységen belül lehet létesíteni. 

 

OTÉK 95. § 

(1) Az építmény használata, berendezéseinek működése vagy esetleges meghibásodása a kiürítés lehetőségét nem 
veszélyeztetheti. 

 

*10. Bejárat, nyílászárók: 
Az építményeket minden esetben a rendeltetésszerű használathoz szükséges méretű és számú bejárattal kell 
kialakítani. Bejáratként a megfelelő nyílászáró szerkezet kiválasztása mindig az adott létesítmény forgalmától 
függ, azonban az akadálymentes használhatósághoz az OTÉK 96. § (2) bekezdésében rögzítetteknek 
megfelelően kizárólag forgó-, billenő-, tolóajtó – az automatikus üzemű és veszély esetén kézzel is megnyitható 
tolóajtó kivételével – nem lehet. 

Az épületbe történő akadálytalan bejutáshoz, illetve a belső térben történő szabad mozgáshoz az ajtók 
megfelelő szélességgel, könnyű nyithatósággal, megfelelő küszöb kialakítással, valamint az üvegezett felületek 
jelölésével kell bírniuk. A korábbi gyakorlattól eltérően az akadálymentes átközlekedéshez olyan nyílászárót 
kell beépíteni, amely egy szárny nyitvatartásával is biztosítja a kerekesszékkel történő áthaladáshoz szükséges 
90 cm szabad szélességet. Az OTÉK 62. § (6) bekezdése rögzíti, hogy az ajtók megfelelő működtetéséhez az ajtó 
mindkét oldalán rendelkezésre álljon a kerekesszékkel történő megközelítéshez, illetve az ajtólap felnyitásához 
szükséges szabad hely.  

A küszöb kialakítását kerülni kell. Ha a küszöb kialakítás nem elkerülhető, akkor az legfeljebb 2 cm magas és 
lehetőleg legömbölyített élű legyen. Meglévő közhasználatú építmények utólagos akadálymentesítése esetében 
az OTÉK 61. § (5) bekezdése lehetővé teszi, hogy 2 cm-nél magasabb küszöböket lejtős kialakítással, kiegészítve 
akadálymentessé tegyük. 
 

OTÉK 61. § 

(4) Akadálymentes használatnál a meglévő közhasználatú építmény esetén a 20 mm-nél magasabb küszöböt lejtős 
kialakítással kell ellátni. 
 

OTÉK 62. § 

(5) A közhasználatú építményben az akadálymentes közlekedésre is alkalmas falnyílás vagy ajtó szabad mérete a 0,90/1,95 
m-nél kisebb nem lehet. 
(6) Az akadálymentesség érdekében az ajtó beépítését úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az ajtó azon az oldalán, 
ahová nyílik, a zárszerkezet felőli részen legalább 55 cm széles, a másik oldalon legalább 30 cm széles szabad sáv legyen 
biztosítva a nyílás tokbelméretén felül. Az ajtó pánt felőli oldalán a burkolt falfelülettől való távolság legalább 10 cm 
legyen. 

(10) Akadálymentes használatra könnyen kezelhető, nagy erőkifejtést nem igénylő nyílászárókat kell beépíteni szükség 
esetén automatikus nyitást biztosítva.  
(11) A nagy üvegfelületek, üvegajtók olyan vastagságúak és szerkezetűek legyenek, amelyek biztonságot nyújtanak 
minden építményhasználó számára. A sérülésveszély elkerülése érdekébe a nagy üvegezett felületeket, üvegajtókat 1,00-

1,50 m magas sávban érzékelhető jelöléssel kell ellátni. 
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OTÉK 99. §  
(5) A közhasználatú építmény az (1) bekezdés szerinti terület akadálymentes használatához nemektől független, 
kerekesszéket és más segédeszközt használó személyek részére alkalmas illemhelyet kell létesíteni, amelyek számát a 
tervezési programban rögzíteni kell. Az akadálymentes használat céljára szolgáló illemhely méretének, berendezési tárgyai 
elhelyezkedésének és kialakításának biztosítania kell a rendeltetésszerű használatos WC-csésze minimum három módon 
történő megközelíthetőségét, valamint a helyiségben a kerekesszékkel történő 360 fokos megfordulást. Az akadálymentes 
használatra alkalmas illemhely is beszámít a (3) bekezdés szerint megvalósítandó mennyiségbe. 
(6) Az illemhelyet akadálymentesség követelménye esetén, továbbá a nevelő-oktató és gyógykezelő célú építményekben 
szintenként kell, egyéb építményekben legfeljebb egy szintkülönbséggel szabad létesíteni, a számításba vett használók 
tartózkodási helyének súlypontja közelében. 

 

3. Tárgyi feltételek 

   

Tá
rg
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ek

 

Napi 24 órás szolgálat 
Az ingatlan tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető legyen 

Az épület építészeti megoldásai tegyék lehetővé akadálymentes közlekedést 
Mozgáskorlátozott bejárat/kijárat 
Szélesebb ajtók (kerekesszékkel közlekedőknek) 
Szinten belüli lépcsők, küszöbök mellőzése 

Folyosón és lépcsők mellett végigfutó korlát, kapaszkodó 

Többszintes épület esetén fekvőbeteg ellátására alkalmas, tűzbiztos lift, lépcsőnjáró, 
lépcsőre rögzített kerekesszékes felvonó, katasztrófavédelem előzetes véleményét 
kikérve a kivitelezésről 
Bútorzata és berendezési, felszerelési tárgyai az életvitelhez szükséges körülmények 
feleljenek meg az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának 

Ruházat elhelyezésére alkalmas, zárható szekrény, éjjeli szekrény, asztal, szék 

Nővérhívó 

6 m2/fő, max 4 fő egy szobában 

Vizesblokk (10 ellátottra legalább 1 zuhanyzó/fürdőkád és nemenkénti WC), melyet 

úgy kell kialakítani, hogy alkalmas legyen mozgáskorlátozott ellátott segítség nélküli 
és segítséggel történő ellátásához (mozgáskorlátozott WC, zuhanyzó) 
Étkező 

Közösségi együttlétre, tevékenységre alkalmas helyiség (pl.. társalgó, könyvtár, 
foglalkoztató, kápolna, imaterem) 
Mentális gondozásra alkalmas helyiség 

Látogatók fogadására alkalmas helyiség 

Orvosi szoba 

Betegszoba (fertőző beteg, kórházból újonnan hazaadott lakó elkülönítése) 
Biztosított folyamatos fűtés és melegvízszolgáltatás 

Mosókonyha 

Melegítő/tálalókonyha vagy saját konyha 

Gondozói iroda 

Intézményvezetői iroda 

Személyzeti mosdó 
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4. Működési feltételek 

 

A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell: 
▪ szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel 
▪ alapító okirattal 
▪ szervezeti és működési szabályzattal 
▪ szakmai programmal 

▪ házirenddel 
A bentlakásos intézmény házirendjében szabályozni kell: 

▪ együttélés szabályait, 
▪ az intézményből való eltávozás és visszatérés rendjét, 
▪ az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint hozzátartozóikkal való 

kapcsolattartásának szabályait 
▪ az intézménybe bevihető személyes használati tárgyak körét, 
▪ az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályait,  
▪ ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, valamint ruházat és textília 

tisztántartásának és javításának rendjét,  
▪ az intézményi jogviszony megszűnésének rendjét, 
▪ az egyéni és a közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályokat, 
▪ az intézmény alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások körét és térítési 

díját. 
A szakmai programnak tartalmaznia kell: 

▪ a szolgáltatás célját, 
▪ a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások,  

nyújtott szolgáltatások, tevékenységek leírását, 
▪ más intézményekkel történő együttműködés módját, 
▪ az ellátandó célcsoport megnevezését, 
▪ azt, hogy a fenntartó a szociális szolgáltatási elemek közül melyiket biztosítja, 
▪ az ellátás igénybevételének módját, 

A szakmai programhoz mellékelni kell: 
▪ megállapodások tervezetét 
▪ házirend tervezetét 
▪ az SZMSZ tervezetét. 

A működés részletes gyakorlatát szabályozza: 
▪ Szt. 67. § - 69. § 
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5. Az önkormányzat szociális szolgáltatásai 
 

Kötelező szociális alapszolgáltatások: 
▪ családsegítés, 
▪ étkeztetés, 
▪ házi segítségnyújtás. 

 

Egyéb időseket célzó szociális szolgáltatások: 
▪ nappali ellátás – 3000 fő < 

▪ szakosított ellátás – 30.000 fő < 

 

Az ellátási kötelezettséggel nem rendelkező önkormányzat a szolgáltatása 
megszervezéséhez kapcsolódóan helyi rendeletben meghatározhatja, hogy csak saját 
települése lakosai részére biztosítja az ellátást, vagy egyéb településen élők is igénybe 
vehetik. 

Az önkormányzat a helyi szociális rendeletben szabályozza: 

▪ a személyes gondoskodást nyújtó helyi ellátásokat 
▪ igénybevétel módját, 
▪ fizetendő térítési díjat 
▪ az igénybevételre irányuló kérelem benyújtásának módját 
▪ ellátás megszüntetésének eseteit és módjait 
▪ fizetendő térítési díjak mértékét 
▪ a fizetésre kötelezettek körét 
▪ a térítési díj csökkenésének, ill. elengedésének eseteit és módjait 

A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen élő szociálisan rászorult 
személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében – 

jogszabályban meghatározottak szerint – szolgáltatásszervezési koncepciót készít.  
(SZCSM 111/A. §) 
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6. A tervezett intézmény szervezeti felépítése, az integráció formája 

 

 

Az Idősek Otthona szakmai és módszertani szempontból integrált intézményi keretek 
között valósítható meg leghatékonyabban. A meglévő szociális alapszolgáltatásokat, egy 
intézmény keretein belül lehetne kiterjeszteni azon igénybevevők esetében, akiknek 24 órás 
felügyeletre és folyamatos ápolásra, gondozásra van szükségük. 
Egy Szociális Központ létrehozásával egyaránt biztosítható az alap- és szakellátás.  
A meglévő SZMSZ és Szakmai Program kiegészülne az idősek tartós bentlakását szolgáló 
ellátási feladataival. 
Az Idősek Otthona két részlegből épülne fel. Megkülönböztetendő az átlagos és demens 
szükségletű betegek ellátása. Utóbbiak esetében zárt intézményi kereteket szükséges 
kialakítani az elkóborlás megelőzése céljából. 
Az idős célcsoport szükségletei két fajta ellátást igényelnek. 
Az átlagos szükségletűek esetében a mentális hanyatlás nem áll fenn, részükre folyamatos 
eü-i, gondozási, ápolási feladatokat kell biztosítani. Mozgáskorlátozottságukra teljes 
akadálymentességet szolgáltatni. 
A mentális betegek esetében fő feladat a felügyelet, és szükségletük teljes kiszolgálása, 
koordinálása. A két ellátási formát igénybevevők esetében az integráció nem lehetséges. Két 
elhatárolt részlegen indokolt őket gondozni. 
 

 

Szociális központ

Szakellátás
Idősek Ottona

Idősek tartós bentlakásos 
ellátás

Demens betegek 
bentlakásos ellátása

Alapellátás
Idősek Klubja

Szociális étkeztetés

Házigondozás

Nappali/demens 
ellátás
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7. Az Idősek Otthona feladatai 
 

A szolgáltatás célja, feladata: 

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi 
legalább háromszori étkezését, szükség szerinti ruházattal, textíliával való ellátását, fizikai 
ellátását, mentális gondozását, foglalkoztatását, egészségügyi ellátását, lakhatását, azaz 
teljes körű ellátását kell biztosítani. 
Az idősotthoni ellátás feladata az idős ember számára a családi otthon pótlása és a 
személyre szabott komplex tevékenység megvalósítása. Biztonságos környezetben 
segítséget nyújt a korszerű fizikai és egészségügyi ellátás, pszichés gondozás a hasznos 
szabadidős tevékenység megszervezésével. Az Idősek Otthona az ellátottnak élete végéig 
tartó személyre szabott gondozását biztosítja. 
 

A megvalósítani kívánt program tervezett bemutatása: 
Alapvető cél, segíteni, a pihenésre vágyó, gondozásra szoruló ember szükségleteihez 
igazodó segítségnyújtás és végleges otthon biztosítása. A segítségnyújtás mértékét és 
módját mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi- szociális és pszichés állapota 
alapján határozható meg. Együttműködés szükséges szakemberekkel, illetve ellátottakkal 
úgy, hogy az egyén individuális szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényre 
jusson. 

Az idősotthoni ellátás feladata az idős emberek számára a családi otthon pótlása és a 
személyre szabott komplex tevékenység megvalósítása. Otthont nyújtson azon 
személyeknek, akik koruk, egészségügyi állapotuk, szociális helyzetük miatt erre 
rászorulnak.  
Az időskor velejárója a működéskapacitás beszűkülésével járó teljesítményváltozások, 
egészségi állapot romlása, betegségek kialakulása. A kialakuló képességromlások egy idő 
után nem teszik lehetővé az idős ember családi keretek között, illetve az alapszolgáltatás 
keretében biztosított ellátását.  
 

Szolgáltatások:  
- étkeztetés megszervezése 

- ruházat, textília biztosítása 

- környezeti higiéné biztosítása 

- egészségügyi ellátás 

- mentálhigiénés ellátás 

- foglalkoztatás megszervezése 

- demens idősek ellátása 

- egyéb szolgáltatások 
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Szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatok: 
- lakhatás biztosítása 24 órás felügyelettel 
- ápolási, gondozási feladatok ellátása 

- napi háromszori étkezés biztosítása 

- ruházattal, textíliával való ellátás 

- külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátás biztosítása 

- mentálhigiénés ellátás biztosítása 

- hivatalos ügyekben való közreműködés 

- a lakók ruházatának, textíliájának mosása, vasalása, javítása 

- a demens betegek részére olyan komplex foglalkoztatási csomagot kínálni, melynek 
során figyelembe veszik a tünetek változatoságát, speciális szükségleteket és az 
egyén teherbíró képességét 

 

8. Célcsoport 
 

Az Idősek Otthona elsősorban Alattyán, illetve Jász-Nagykun-Szolnok Megyében élő 
rászorulóknak nyújtana teljes körű ellátást. A szolgáltatást igényelheti a rá irányadó 
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy, aki kora, egészségi állapota miatt önmaga 
ellátásáról gondoskodni nem tud, a szociális alapellátás keretében már nincs lehetőség 
megnyugtató módon további ellátásáról és gondozási szükséglete az értékelő adatlap 
alapján III. fokozatú, illetve az Szt. 68/A. -ának (3) bekezdése szerinti, gondozási 
szükségletet megalapozó egyéb körülmények nem állnak fenn. 
Az otthonban a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról 
gondoskodni nem képes, III. fokozatú gondozási szükségletet megalapozó egyéb 
körülmények fennállásával rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-
gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. 
 

9. Az Idősellátás helyzete 

 

Az alacsony állami finanszírozás és az egyre kevesebbek számára elérhető férőhelyek 
mellett komoly munkaerőhiány is sújtja a hazai idősellátást. Az égető kapacitásbővítés 
mellett komoly szakmai megújulás is kellene, olyan szolgáltatásokkal, amelyek jobban 
koncentrálnak az idős emberek egyedi igényeire. 
Önmagában elég beszédes, hogy 2019 végén megszűnt az arról szóló hivatalos adatközlés, 
hogy épp hány idős ember vár állami, önkormányzati idősotthoni férőhelyre. Így 
a szociális területen dolgozó szakemberek azóta jobb híján legfeljebb csak megbecsülni 
tudják a sorban állók számát. Aki pedig felhasználói oldalról már sikeresen végig ment a 

https://dex.hu/x.php?id=index_belfold_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2F2022%2F01%2F15%2Fszocialis-dolgozok-beremeles-husz-szazalek%2F
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folyamaton, vagy momentán benne jár, pontosan tudja, hogy manapság nem egyszerű 
mutatvány bekerülni egy ilyen típusú intézménybe. 
Az utolsó adatközléskor, két évvel ezelőtt az 55 ezer idősotthoni férőhelyre körülbelül 
negyvenezren várakoztak – mondta el Meleg Sándor szociális munkás az Indexnek. Köves 

Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének (SZÁD) elnöke már óvatosabb, 
bár így is megdöbbentő számokat említett, ő jelenleg legalább húszezerre teszi azoknak az 
időseknek a számát, akik arra várnak, hogy felvegyék őket az országszerte telt házzal 
működő nyugdíjasotthonok egyikébe. 

Bár az utóbbi lassan két évben némileg javultak a bejutási esélyek annak tragikus 
összefüggésében, hogy az idősek otthonaiban rengetegen haltak meg koronavírusban. Ettől 
függetlenül még így is többéves várakozásról beszélnek a szakemberek. Különösen akkor, 
ha valakinek viszonylag alacsony a jövedelme és nem túl magas a gondozási szükséglete. 
Akik viszont magasabb nyugdíjjal rendelkeznek, és már komolyabb, napi szintű ápolást 
igényelnek, azok előbb jutnak férőhelyhez. 
A demográfiai folyamatok egész Európában gondozási válságot jeleznek, amit nálunk csak 
fokoz, hogy európai összehasonlításban viszonylag rövid a magyarok egészségesen eltöltött 
várható élettartama (a két nemé együtt 61,1 év). Azon túl, hogy a betegség már évekkel a 
hivatalos nyugdíjkorhatár előtt megjelenik, szintén riasztó adat, hogy a 65 év feletti magyar 
lakosság 75 százaléka küzd olyan krónikus betegséggel, amely rendkívül negatívan hat az 
életminőségre. Az időskori demencia, a szellemi leépülés pedig már most nagyjából 
negyedmillió embert érint. 
A hazai idősellátásban napi szinten közel kétszázezer embert gondoznak az ágazat 
dolgozói, ami az idősek összlétszámához képest még mindig nem túl kimagasló arány. 
Természetesen nem minden 65 év feletti igényel aktív szakmai segítséget, az viszont tény, 
hogy ma kétmillió ember, azaz minden ötödik, Magyarországon élő 65 év feletti. És a korfa 

egyre csak idősödik, míg 2001-ben a lakosság 15,1 százalékát tették ki a 65 éven felüliek, 
addig 2020-ra ez az arány elérte a 19,9 százalékot. 
A demográfiai adatokból nem véletlenül következtetnek arra az Indexnek nyilatkozó 
szociális szakemberek, hogy hatalmasak a hiányok a területen. Meleg Sándor egyenesen 
úgy fogalmazott, ha a kapacitások bővítése nem történik meg a közeljövőben, és maguk a 
szolgáltatások sem alakulnak át gyökeresen, félő, hogy a rendszer nem bírja el az egyre növő 
terheket. Miközben – teszi hozzá Köves Ferenc – gondoskodni a segítségre szoruló 
állampolgárokról alapvetően állami feladat. 
 

 

 

 

 

 

https://dex.hu/x.php?id=index_belfold_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2F2021%2F03%2F17%2Fidosotthonok_jarvany_koronavirus%2F
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„Alapvetően állami, önkormányzati vagy egyházi fenntartásban lehetnek a hazai időseket ellátó 
intézmények. A kifejezetten forprofit, csak piaci alapon, bármiféle állami támogatás nélkül működő 
nyugdíjasotthonok hivatalosan kevésbé vesznek részt az ellátásban. Leginkább azért, mert ma itthon 
viszonylag kevesen engedhetik meg maguknak még családi összefogás mellett is, hogy havonta 

minimum háromszázezer forintot fizessenek egy napi szintű, folyamatos bentlakásos ellátásért.” 

– magyarázza Köves Ferenc, aki azt jóval nagyobb gondnak tartja, hogy meglehetősen nagy 
számban működnek illegális idősotthonok az országban. Ám ezek tettenérése azért is 
nehézkes, mert a már említett kapacitáshiányok miatt igazán senki sem érdekelt abban, 
hogy felderítse ezeket. Ugyanakkor az állami, önkormányzati és egyházi idősek otthonai 
sem ingyenesek, többnyire az egyszeri belépési pénz után jövedelme nyolcvan százalékát 
fizeti be az idős gondozott a teljes ellátásért. 
 

 

 

forrás: https://index.hu/belfold/2022/02/03/idos-otthon-nyugdijas-ellatas-hazi-segitsegnyujtas/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dex.hu/x.php?id=index_belfold_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fgazdasag%2F2021%2F12%2F31%2Fez-var-a-nyugdijasokra-2022-ben%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_belfold_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fgazdasag%2F2021%2F12%2F31%2Fez-var-a-nyugdijasokra-2022-ben%2F
https://index.hu/belfold/2022/02/03/idos-otthon-nyugdijas-ellatas-hazi-segitsegnyujtas/
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10. Központi finanszírozás  
* 2022. évi költségvetési törvény (2. sz. melléklet 45-46 pont) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Központi 
költségvetés

• Időskorúak tartós bentlakása
• Demens betegek tartós 

bentlakásos ellátása

Önkormányzat
• Bértámogatás
• Intézményüzemeltetési 

támogatás

Bértámogatás

•szakmai dolgozók bértámogatása
•intézményvezető kivételével
•kötelező létszámnormába tartozó 
munkakörök támogatása

•elismert létszám:  4 ellátottra 1 fő 
segítő

Intézményüzemeltetési támogatás

•nem szakmai dolgozók 
bértámogatása

•intézményvezető bértámogatása
•működési kiadások támogatása
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10.1. Bértámogatás számítása 

10.1.1. Ellátottak számának meghatározása 

 

Tervezéskor: az intézményben ellátottak éves becsült gondozási napjainak száma osztva 
365-tel. 

Elszámolásnál: az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint 
összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel. 

 

10.1.2. Számított segítői munkatárs létszám meghatározása 

 

Gsz= L/4*Kszl 

Gsz = az adott évre számított, elismert segítő munkatársak szolgáltatásonkénti együttes 
létszáma, szolgáltatásonként egész számra felfelé kerekítünk 

L= az elszámolható összes ellátotti létszám (összes éves gondozás nap osztva 365-tel) 

Kszl = a szolgáltatásbiztosításhoz kapcsolódó korrekciós szorzószám 

            (Idősek Otthona: 1,00) 
 

10.1.3. Szakmai dolgozók bértámogatásának meghatározása 

 

Tsz=Gsz*Ábsz 

Tsz= elismert szakmai dolgozók átlagbéralapú támogatása 

Gsz = az adott évre számított, elismert segítő munkatársak szolgáltatásonkénti együttes 
létszáma, szolgáltatásonként egész számra felfelé kerekítünk 

Ábsz= bértámogatás jogcím szerinti fajlagos összeg: 4.500.000 Ft  

 

10.2. Intézményüzemeltetési támogatás számítása 

 

T<=Ösz + (Iv*Ábsz) – Szt 

T= Támogatás 

Ösz= éves összes várható intézményüzemeltetési kiadás 

Iv= intézményvezetők száma 

Szt= személyi térítési díjakból várható bevétel éves összege 
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11. Személyi feltételek 

 

Az általános személyi feltételeket az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6. § szabályozza. A 
kötelező szakmai létszámot a R. 2. számú melléklete tartalmazza.  

Az ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó személyek legalább 80 %-ának 
szakképzettnek kell lennie.  
 

A bentlakásos intézményre vonatkozó ajánlott (nem szakmai - segítő) munkatársak: 6. § 
4f) 

e) ha a bentlakásos intézmények férőhelyszáma nem haladja meg az 50 férőhelyet, 
az intézményvezetői munkakör osztott munkakörben vagy részmunkaidőben is 
ellátható 

fa) gazdasági vezető 1 fő 

fb) gazdasági ügyintéző (100 férőhelyenként) 2 fő 

fc) ügyviteli létszám (50 férőhelyenként, pénztáros, könyvelő, raktáros, stb) 1 fő 

fd) takarítónő (1000 m2-es takarítandó területenként) 1 fő 

fe) műszaki létszám (beépített 4000 légköbméterenként) 1 fő 

ff) mosónő, vasalónő (50 férőhelyenként) 1 fő 

fg) varrónő (100 férőhelyenként) 1 fő 

fh) élelmezésvezető (100 férőhelyenként) 1 fő 

fi) szakács, konyhalány (100 adagonként és további 30 adagonként) 5 fő + 1 fő 

 

(5) … az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimumelőírásait a 3. számú melléklet 
tartalmazza. 

 

 

11.1. Szakmai munkakörökhöz tartozó létszám minimum  

(50 fő ellátottra vetítve) 
 

munkakör létszám megjegyzés 

intézményvezető 

vezető ápoló 

1 fő 

0,5 fő 

 

gondozó, ápoló, szakápoló 12 fő  

terápiás v. szociális munkatárs 1 fő  

orvos heti 2 óra  

 

* Az intézmény szakmai munkavállalóinak munkáltatója az intézmény vezetője. 
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11.2. Nem szakmai (segítő) munkakörökhöz tartozó létszám minimum 

(50 főre vetítve) 
 

 

munkakör létszám  munkáltató 

gazdasági vezető 1 fő fenntartó 

gazdasági ügyintéző 1 fő fenntartó 

pénztáros, könyvelő 1 fő fenntartó 

adminisztratív munkatárs 1 fő intézmény 

takarítónő 1 fő intézmény 

karbantartó 1 fő intézmény 

mosónő 1 fő intézmény 

varrónő 0,5 fő intézmény 

élelmezésvezető 0,5 fő Innoven Kft. 

szakács, konyhalány 2,5 fő Innoven Kft.  

Összesen 10,5 fő  

Intézmény munkavállalója 4,5 fő  

 

 

 

12. Intézmény kalkulált működési költsége 

50 fő férőhellyel kalkulálva 

 

 

 
 

 

 

 

Bevételek

Bértámogatás
Tsz = ?

Intézmény-
üzemeltetési 

támogatás
T = ?

Térítési 
díjbevétel

Szt = ?
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A bevételek meghatározásához szükséges adatok 

• gondozási napok tervezete (L) 
• segítői munkatársak száma (Gsz) 
• szakmai dolgozó bértámogatása (Tsz) 
• éves összes várható intézményüzemeltetési kiadás (Ösz) 
• intézményvezetők száma (Iv) 
• személyi térítési díj várható bevétele (Szt) 
• intézményüzemeltetési támogatás meghatározása (T) 

 

12.1. Éves ellátotti átlaglétszám (L) 

 

Ellátás típusa Ellátottak száma (fő) Gondozási napok száma (nap) 
Tartós elhelyezés 35 35fő x 300 nap = 10500  
Demens ellátás 15 15 fő x 330 nap = 4950 

Összesen 50 fő  15450 nap 

 

* 50 fővel akkor kalkulálhatunk, ha adott évben minden ellátott minden napon igénybe veszi az 
ellátást. Természetesen ez nem életszerű, hiszen a kórházi ellátás, vagy a családhoz látogatás napjai 
nem számolnak bele. 

L=15450 nap / 365 nap 

L= 42 fő 

 

 

12.2. Segítői munkatárs létszám meghatározása (Gsz) 
* Kszl = a szoláltatásbiztosításhoz kapcsolódó korrekciós szorzószám (Idősek Otthona: 1,00) 

Gsz= L/4*Kszl 

Gsz=42/4*1 

Gsz=10,5 ~ 11 fő 

 

12.3. Szakmai dolgozók bértámogatásának meghatározása (Tsz) 
*Ábsz = 4.500.000 Ft (bértámogatás jogcím szerinti fajlagos összeg) 

Tsz=Gsz*Ábsz 

Tsz=11*4.500.000 

Tsz=49.500.000 Ft 
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12.4. Intézményüzemeltetési támogatás meghatározása (T) 
Az intézményüzemeltetési támogatás meghatározásához (T) ki kell kalkulálnunk az 
intézmény éves üzemeltetési kiadásait (Ösz), és a várható személyi térítési díjbevételt (Szt).  
 

A támogatás meghatározására az alábbi képlet alkalmazandó: 
 

T<= Ösz + (Iv * Absz) - Szt 

 

Fix számok:      Kalkulálandó számok: 
Iv (intézményvezető száma) = 1 fő   Ösz (éves üzemeltetési kiadás) = ? 

Absz (bértámogatás) = 4.500.000 Ft   Szt (éves térítési díjbevétel) = ? 

 

 

12.4.1. Az intézményüzemeltetési összes kiadás éves várható kalkulációja (Ösz) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadások
Ösz = ?

Szakmai 
dolgozók bére

Nem szakmai 
dolgozók bére

Dologi 
kiadások
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12.4.2. Dologi kiadás meghatározása 

A dologi kiadás meghatározásához több lezárt költségvetési év átlagára lenne szükség. 
Ennek hiányában más intézmények működési költségeit, és az Idősek Klubja kiadásait 
vettem alapul.  

A környékbeli intézmények 150 férőhelyesek, melyek költségvetési adatait tanulmányozva 
az Újszászi Idősek Otthonát hoztam példának (2021. adat) 
 

 
Tehát 50 férőhelyre kalkulálva az dologi kiadás 50 millió körül mozog, Újszászhoz 
viszonyítva. 
Egy másik nézőpont alapján az Idősek Klubja intézményének költségvetése alapján 

számoltam.  
Ha a 8 órás felügyeletet nyújtó intézmény 14 milliós dologi kiadással jár, akkor a 24 órás 
gondozással, kb 3* nagyobb hasznos alapterületű működéssel, 3* több kiadással 
számolhatunk. 
Ennek alapján : 14M * 3 = 42 M 
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A fentiek szerint az idősek otthona dologi kiadási költsége 42- és 50 millió közé kalkulálható 
50 főre vetítve.  
A további kalkulációmat 44 milliós dologi kiadással számoltam. 
 

12.4.3. Szakmai dolgozók bérének számítása 

1.) Intézményveztő = 1 fő 

Havi brutto bére: 408.000 Ft 
408.000 Ft * 1 fő * 12 hó = 4.896.000 Ft/év 

Szocho: 2.448.000 Ft * 0,13 = 636.480 Ft/év 

Bér + Szocho összesen = 2.448.000 + 318.240 = 5.532.480 Ft 

2.) Vezető ápoló = 0,5 fő 

Havi brutto bére: 408.000 Ft 
408.000 Ft * 0,5 fő * 12 hó = 2.448.000 Ft/év 

Szocho: 2.448.000 Ft * 0,13 = 318.240 Ft/év 

Bér + Szocho összesen = 2.448.000 + 318.240 = 2.776.240 Ft 

3.) Gondozó = 12 fő 

Havi bruttó bér/fő = 290.000 Ft/hó 

290.000 Ft * 12 fő * 12 hó = 41.760.000 Ft/év 

Szocho: 41.760.000 Ft * 0,13 = 5.428.000 Ft/év 

Bér + Szocho  összesen = 41.760.000 + 5.428.000 = 47.188.888. Ft 

4.) Terápiás munkatárs = 1 fő 

Havi bruttó bér/fő = 380.000 Ft/hó 

380.000 Ft * 12 hó = 4.560.000 Ft/év 

Szocho: 4.560.000 * 0,13 = 592.800 Ft/év 

Bér + Szocho  összesen = 4.560.000 + 592.800 = 5.152.800 Ft 

5.) Orvos (heti 2 órában) 
Háziorvosi praxis bevétele/hó ~ 2.626.000 Ft 
1 napra vetítve: 125.047 Ft 
1 órára vetítve: 15.630 Ft   óradíja 

1 hónapra vetítve: 4 hét * 2 * 15.630 = 125.040 Ft 
1 évre vetítve: 12 hó * 125.040 = 1.500.480 Ft 

 

12.4.4. Nem szakmai dolgozók bérének meghatározása (10,5 fő) 
Havi bruttó bér/fő = 260.000 Ft/hó 

10,5 fő * 260.000 Ft * 12 hó = 32.760.000 Ft/év 

Szocho: 32.760.000 * 0,13 = 4.258.800 Ft 

Bér + Szocho összesen = 32.760.000 Ft + 4.258.800 Ft = 37.018.800 Ft 
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Üzemeltetési összes várható kiadás ( Ösz) 
Szakmai dolgozók bére 60.640-320 

Nem szakmai dolgozók bére 37.018.800 

Dologi kiadások 44.000.000 

Összesen: 141.892.880 ~ 142 M 

 

Ösz = 141.892.000 

 

12.4.5. Éves személyi térítési díjbevétel kalkulációja (Szt) 
Állami fenntartású intézmény az ellátott jövedelmének a 80%-át veheti el térítési díjként. 
Szt = (50 fő 120.000 Ft átlagnyugdíjának 80%-a 1 évre) 
120.000 Ft * 0,8 = 96.000 Ft 

Tehát 1 fő 1 hónapra 96.000 Ft személyi térítési díjat fizet, 
50 fő * 12 hó * 96.000 Ft = 57.600.000 Ft 
 

Szt = 57.600.000 Ft 

 

12.4.6. Intézményüzemeltetési támogatás meghatározása (T) 
Ha minden adatunk megvan akkor a képlet alapján behelyettesítjük a számokat. 
T < = Ösz + (Iv * Absz) – Szt 

T < = 142.000.000 + (1 * 4.500.000) – 57.600.000 

T < = 142.000.000 + 4.500.000 – 57.600.000 

T < = 88.900.000 

 

T < = 88.900.000 Ft 

 

12.7. Működési költségek összegzése 

Be
vé

te
l bértámogatás ( Tsz) 49,5 M 

K
ia

dá
s dologi 44 M 

int.üzemeltetési tám. ( T) 89 M szakmai bér 61 M 

térítési díjbevétel (Szt) 57,6 M nem szakmai bér 37 M 

Összesen 196 M Összesen 142 M 
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13. Az intézmény kalkulált működési költsége 

20 férőhellyel kalkulálva 

 

Mutatók meghatározása 

 

13.1. Éves ellátotti létszám meghatározása ( L) 
 

Ellátás típusa Ellátottak száma (fő) Gondozási napok száma (nap) 
Tartós elhelyezés 15 15 fő x 300 nap = 4500  
Demens ellátás 5 5 fő x 330 nap = 1650 

Összesen 20 fő  6150 nap 

 

L= 6150 nap / 365 nap 

L = 16 fő 

 

13.2 Segítői munkatárs meghatározása (Gsz) 
* Kszl = a szoláltatásbiztosításhoz kapcsolódó korrekciós szorzószám (Idősek Otthona: 1,00) 

Gsz = L/4*Kszl 

Gsz = 16/4*1 

Gsz = 4 fő 

 

13.3. Szakmai dolgozó bértámogatásának meghatározása (Tsz) 
*Ábsz = 4.500.000 Ft (bértámogatás jogcím szerinti fajlagos összeg) 

Tsz = Gsz*Ábsz 

Tsz= 4*4.500.000 

Tsz= 18.000.000 

 

13.4. Intézményüzemeltetési támogatás meghatározása (T) 
Az intézményüzemeltetési támogatás meghatározásához (T) ki kell kalkulálnunk az 
intézmény éves üzemeltetési kiadásait (Ösz), és a várható személyi térítési díjbevételt (Szt).  
 

A támogatás meghatározására az alábbi képlet alkalmazandó: 

T<= Ösz + (Iv * Absz) – Szt 



Fix számok:      Kalkulálandó számok: 
Iv (intézményvezető száma) = 1 fő   Ösz (éves üzemeltetési kiadás) = ? 

Absz (bértámogatás) = 4.500.000 Ft   Szt (éves térítési díjbevétel) = ? 

 

13.4.1. Az intézményüzemeltetési összes kiadás éves várható kalkulációja (Ösz) 
 

 

 

13.4.2. Dologi kiadás meghatározása 

Amennyiben 50 főre 44 millióval kalkuláltunk, így 100 főre vetítve 88 millió a kiindulási 
mutató. 
88 M * 0,2 fő = 17,6 M 

Tehát a dologi kiadások 17,6 millióval számolunk.  
 

13.4.3. Szakmai dolgozók bérének számítása 

1.) Intézményveztő = 1 fő 

Havi brutto bére: 408.000 Ft 
408.000 Ft * 1 fő * 12 hó = 4.896.000 Ft/év 

Szocho: 2.448.000 Ft * 0,13 = 636.480 Ft/év 

Bér + Szocho összesen = 2.448.000 + 318.240 = 5.532.480 Ft 

2.) Vezető ápoló = 0,2 fő 

Havi brutto bére: 408.000 Ft 
408.000 Ft * 0,2 fő * 12 hó = 979.200 Ft/év 

Szocho: 979.200 Ft * 0,13 = 127.270 Ft/év 

Bér + Szocho összesen = 979.200 + 127.270 = 1.106.470 Ft 

3.) Gondozó = 5 fő 

Havi bruttó bér/fő = 290.000 Ft/hó 

290.000 Ft * 5 fő * 12 hó = 17.400.000 Ft/év 

Szocho: 17.400.000 Ft * 0,13 = 2.262.000 Ft/év 

Bér + Szocho  összesen = 17.400.000 + 2.262.000 = 19.662.000. Ft 

 

Kiadások
Ösz = ?

Szakmai 
dolgozók bére

Nem szakmai 
dolgozók bére

Dologi 
kiadások
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4.) Terápiás munkatárs = 0,5 fő 

Havi bruttó bér/fő = 380.000 Ft/hó 

380.000 Ft *0,5* 12 hó = 2.280.000 Ft/év 

Szocho: 2.280.000 * 0,13 = 296.000 Ft/év 

Bér + Szocho  összesen = 4.560.000 + 592.800 = 2.576.400 Ft 

5.) Orvos (heti 1 órában) 
Háziorvosi praxis bevétele/hó ~ 2.626.000 Ft 
1 napra vetítve: 125.047 Ft 
1 órára vetítve: 15.630 Ft   óradíja 

1 hónapra vetítve: 4 hét *15.630 = 62.520 Ft 
1 évre vetítve: 12 hó * 62.520 = 750.240 Ft 

 

13.4.4. Nem szakmai dolgozók bérének meghatározása (4 fő) 
Havi bruttó bér/fő = 260.000 Ft/hó 

4 fő * 260.000 Ft * 12 hó = 12.480.000 Ft/év 

Szocho: 12.480.000 * 0,13 = 1.622.400 Ft 

Bér + Szocho összesen = 12.480.000 Ft + 1.622.400 Ft = 14.102.400 Ft 

 

Üzemeltetési összes várható kiadás ( Ösz) 
Szakmai dolgozók bére 29.725.120 ~ 30 M 

Nem szakmai dolgozók bére 14.102.400 ~ 14 M 

Dologi kiadások 17.600.000 ~ 17,6 M 

Összesen: 61,6 M 

 

Ösz = 61,6 M 

 

13.4.5. Éves személyi térítési díjbevétel kalkulációja (Szt) 
Állami fenntartású intézmény az ellátott jövedelmének a 80%-át veheti el térítési díjként. 
Szt = (20 fő 120.000 Ft átlagnyugdíjának 80%-a 1 évre) 
120.000 Ft * 0,8 = 96.000 Ft 

Tehát 1 fő 1 hónapra 96.000 Ft személyi térítési díjat fizet, 
20 fő * 12 hó * 96.000 Ft = 23.040.000 Ft 
 

Szt = 23.040.000 Ft 
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13.4.6. Intézményüzemeltetési támogatás meghatározása (T) 
Ha minden adatunk megvan akkor a képlet alapján behelyettesítjük a számokat. 
T < = Ösz + (Iv * Absz) – Szt 

T < = 61,6 M + (1 * 4.500.000) – 23 M 

T < = 61,6 M + 4,5 M – 23 M 

T < = 43 M 

 

T < = 43 M Ft 

 

13.7. Működési költségek összegzése 

Be
vé

te
l bértámogatás ( Tsz) 18 M 

K
ia

dá
s dologi 17,6 M 

int.üzemeltetési tám. ( T) 43 M szakmai bér 30 M 

térítési díjbevétel (Szt) 23 M nem szakmai bér 14 M 

Összesen 84 M Összesen 61,6 M 
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13. Összegzés 

 

Intézmény létrehozásának folyamata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervezési 
program

Kivitelezés

Műszaki 
engedélyezés

Szakmai 
engedélyezés

Munkavállalók 
alkalmazása

Működés
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Az intézmény működési költségeinek várható alakulása 

 

 

Működési 
költség

20 főre

Várható bevétel
84 M

Várható kiadás
61,6 M

50 főre

Várható bevétel
196 M

Várható kiadás
142 M






























































