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Általános ismertető a gyermekvállaláshoz kapcsolódó 

ellátásokról: 
 

A gyermekek után járó ellátásokat minden esetben a lakóhely szerinti illetékes megyeszékhely járási 

hivatal ügyfélfogadási irodájában személyesen, postai úton vagy az Ügyfélkapun keresztül lehet 

igényelni. Figyelembe véve az aktuális járványhelyzeti iránymutatásokat! 

Bővebb információ az egyes támogatásokról az Államkincstár weboldalán 

(http://www.allamkincstar.gov.hu/) található 

Ügyfélfogadás:  

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9 (Posta köz) 

Nyitva tartás: 

Hétfő: 8:00-12:00 és 13:00-15:00 

Kedd: 8:00-12:00 és 13:00-15:00 

Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-15:00 

Csütörtök: 8:00-12:00 

Péntek: 8:00-12:00 

E-mail cím: cstam@bekes.gov.hu 

Telefonszám: 66/524-100 

Call-center: 66/529-950, 20/881-95-35, 30/344-0045, 70/460-9005 

 

A mindenki számára elérhető támogatások, ha megfelelnek az egyes támogatások 

kritériumának (lásd. részletes tájékoztatók) 
A www.allamkincstar.gov.hu -n a Társadalombiztosítás és családtámogatás menüpont alatt a 

Családtámogatás – ok között az Ellátások legördülő fül alatt lehet kiválasztani. 

• Anyasági támogatás 

• Gyermekgondozást segítő ellátás 

• Családi pótlék 

• Gyermeknevelési támogatás 

Ezek igényléséhez szükséges dokumentumok, adatlapok a www.allamkincstar.gov.hu weboldalról, és 

a lakóhely szerinti illetékes megyeiszékhelyi járási hivatal ügyfélfogadási irodájában érhetők el. 

Biztosított jogviszony után igényelhető ellátások: 
Biztosított jogviszonyhoz – a béredből vagy bér jellegű ellátásból levonják a Társadalom Biztosítási 

Járulékot! -  kapcsolódó támogatások. Sajnos ide nem tartoznak bele az egyszerűsített 

foglalkoztatásban dolgozó nők. 

Biztosított jogviszony leggyakrabban előforduló fajtái: 

• munkaviszony 

• közalkalmazotti jogviszony 

• kormánytisztviselői jogviszony 

• állami tisztviselő 

• ügyészségi jogviszonyban áll 

http://www.allamkincstar.gov.hu/
mailto:cstam@bekes.gov.hu
http://www.allamkincstar.gov.hu/
http://www.allamkincstar.gov.hu/
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• kormányzati szolgálati jogviszony 

• közfoglalkoztatási jogviszony 

• fegyveres testületi alkalmazott 

• egyéni és társas vállalkozó 

• megbízási szerződéssel kerül foglalkoztatásra, ebben az esetben akkor minősül 

biztosítottnak, ha a résére kifizetett bér alapján biztosítottnak minősül (ezt a bérlap alapján 

lehet megállapítani- került-e levonásra „Társadalombiztosítási járulék 18,5 %”) 

• egyházi szolgálati jogviszony 

• álláskeresési támogatás ideje alatt (maximum 90 nap) 

A www.allamkincstar.gov.hu -n a Társadalombiztosítás és családtámogatás menüpont alatt az 

Egészségbiztosítás és pénzbeli ellátásokon belül az Ellátások legördülő menüpontjának 

Gyermekvállalási támogatás alpontjában találhatóak meg. 

Az, aki a biztosított jogviszonnyal rendelkezik igénybe veheti: 

• Csecsemőgondozási díj 

• Gyermekgondozási díj 

Kivételt képeznek a nappali hallgatói jogviszonnyal rendelkező szülő nők akkor, ha a jogviszony 

megszűnését követő 1 éven belül megszületik a baba, mert ők igényelhetik munkaviszony nélkül a 

Diplomás GYED-et. Erről bővebben az 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekv%C3%A1llal%C3%

A1s-t%C3%A1mogat%C3%A1sa/gyermekgondoz%C3%A1si-d%C3%ADj.html linken lehet olvasni. 

Személyi dokumentumok, amelyek másolata jó, ha meg van az igénylés során: 
Anya, apa, gondviselő adatainak igazolásához: 

• Személyigazolvány 

• Lakcímkártya  

• Adókártya 

• TAJ kártya 

Gyermek adatainak igazolásához: 

• Lakcímkártya 

• Adókártya 

• TAJ kártya 

• Ha van személyigazolvány 

Kiegészítő információ 
EGT tagállamok: 

Az Európai Gazdasági Térség tagjai az Európai Unió tagállamai, Izland, Liechtenstein és Norvégia. 
 

http://www.allamkincstar.gov.hu/
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekv%C3%A1llal%C3%A1s-t%C3%A1mogat%C3%A1sa/gyermekgondoz%C3%A1si-d%C3%ADj.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekv%C3%A1llal%C3%A1s-t%C3%A1mogat%C3%A1sa/gyermekgondoz%C3%A1si-d%C3%ADj.html


 
 
 

 

6 
 

Anyasági támogatás 
 

Ki igényelheti? 
Anyasági támogatásra minden gyermeket vállaló anya jogosult, ideértve az örökbefogadó szülőt és a 

tartósan kinevezett gyámot is. Ez a támogatás egyszeri juttatás a baba érkezése után. 

Az igénylés során az alábbi kritériumnak kell megfelelni: 

• a babavárás alatt legalább 4 alkalommal meg kell jelenni a várandósgondozáson 

(terhesgondozás), koraszülés esetén 1 alkalom a minimum 

• örökbefogadás esetén akkor igényelhető, ha a szülést követő 6 hónapon belül jogerősen az 

örökbefogadó szülőkhöz kerül a gyermek 

• gyámszülő esetén akkor vehető igénybe, ha a szülést követő 6 hónapon belül jogerősen a 

gyámhoz kerül gondozásba a gyermek 

Nem vehető igénybe az anyasági támogatás, ha: 

• még a baba megszületése előtt a vérszerinti anya nyilatkozik arról, hogy a gyermek 

örökbeadható (lemond a gyermekéről) 

•  ha a megszületést követően gyámhatósági határozat alapján gondozásba veszik a picit. 

Megilleti az anyasági támogatás 6 hónapon belül azokat az anyákat is, akik: 

• a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulásról szóló nyilatkozatot visszavonják a 

születés követő 6 héten belül 

• a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodást megszüntetik, így a 

továbbiakban az anya gondoskodik a gyermek neveléséről 

Igénylés menete: 
Az igénylést a baba születését követő 6 hónapon belül lehet leadni a lakóhely szerinti illetékes 

megyeszékhely szerinti járási ügyfélszolgálati irodájában személyesen, illetve az igénylő 

munkahelyén, ha ott működik családtámogatási kifizetőhely. Erről érdeklődj a munkáltatódnál! 

A gyermek világrajöttét követő 6 hónapon belül meg kell történnie az igénylésnek, különben sajnos 

elesünk ettől az egyszeri támogatástól. A támogatás összege a mindenkori minimál nyugdíj alapján 

kerül megállapításra, ami egy gyerek esetén 225%-a, ugyanakkor ikrek esetén 300% jár az anyukának. 

2021-ben a minimál nyugdíj 28.500 Ft, ezért egyszeri támogatásként az egy babát szülő nők 64.125 

Ft-ot, az ikreket világra hozó anyukák 85.500 Ft egyszeri összegben részesülnek. 

Az igényléshez szükséges dokumentum letölthető: 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok.html  weboldalról az Ellátások legördülő 

menüsorból kiválasztva az Anyasági támogatást. A részletes leírás végén találhatod meg a 

benyújtandó dokumentumokat PDF letölthető formátumban. 

Külföldön élő magyar állampolgár édesanya: 

Két élethelyzet lehetséges: 

1.) Magyar állampolgár külföldön volt várandós, ott szülte meg gyermekét, majd 

Magyarországra költözik: 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok.html
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Az anyasági támogatásra vonatkozó igény benyújtása a „Kérelem anyasági támogatás 

megállapítására” nyomtatványt kell megtenni. Az igény benyújtható személyesen a 

Kormányablakokban, postai úton, illetve elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül. Az igény 

elbírálását az igénylő magyarországi lakóhelye szerinti illetékes kormányhivatal végzi. 

Az igényléshez szükséges dokumentumok, amiket másolatban a kérelemhez kell csatolni: 

• személyazonosításhoz szükséges irat ez lehet: 

o érvényes személyigazolvány 

o személyazonosító igazolvány 

o érvényes kártya típusú gépjárművezetői engedély 

o érvényes útlevél 

• ha a várandósság időtartama alatt a külföldi tartózkodás időtartama egybefüggően 

meghaladta az 5 hónapot, abban az esetben nem szükséges csatolni a várandósgondozást 

végző orvos, védőnő által kiállított igazolást a várandósgondozásban való részvétel számáról. 

Ebben az esetben a külföldi tartózkodást kell igazolni. 

2.) Magyarország területén kívül született és ott élő magyar állampolgárságú, Magyarországon 

anyakönyvezett gyermek vér szerinti anyja, illetve Szlovákiában és Ukrajna született és ott élő 

„Magyar igazolvánnyal” rendelkező gyermek vér szerinti anyja is jogosult az anyasági 

támogatásra.  

A jogosultság előfeltételei: 

• a magyar állampolgárságú gyermek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése, 

• Szlovákiában vagy Ukrajnában élő gyermek részére „Magyar Igazolvány” kiállítása 

Ebben az esetben az anyasági támogatást a magyar származású gyermekre tekintettel a támogatásra 

jogosult vérszerinti anya állampolgárságáról függetlenül kérheti. 

Az igényt a „Kérelem anyasági támogatás megállapítása külföldön született magyar 

állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú „Magyar igazolvánnyal” rendelkező gyermek 

esetén” elnevezésű formanyomtatványon kell benyújtani. 

Az igény benyújtható személyesen a konzuli feladatokat ellátó hivatalos magyar külképviseleteken, 

Magyarországon a Kormányablakban, postai úton elektronikusan az Ügyfélkapunk keresztül. 

A kérelemhez szükséges iratok, amiket elegendő másoltként csatolni: 

• Magyar állampolgárságú gyermek esetén a gyermek magyar anyakönyvi kivonatának 

másolata, amennyiben a külföldön született gyermek hazai anyakönyvvezetése megtörtént. 

Amennyiben a gyermek még nincs Magyarországi anyakönyvezve, akkor is beadható az igény, 

ez esetben az anyasági támogatás iránti kérelem beadásával megindul a hazai 

anyakönyvezési eljárása. 

• Szlovákiában vagy Ukrajnában élő, nem magyar állampolgárságú „Magyar igazolvánnyal” 

rendelkező gyermek esetén a kérelemhez csatolni kell a gyermek „Magyar igazolványának” a 

másolatát és a gyermek külföldi anyakönyvi kivonatának másolatát is. 

Az igényelbíróló szerv a 2. pontban leírt esetben a Magyar Államkincstár Családtámogatási Főosztály, 

Budapest. 
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Egy kis segítség a dokumentum kitöltéséhez: 

 

 

Gyermekgondozást segítő ellátás 
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Gyermekgondozás segítő ellátásra (GYES) jogosult minden gyermeket vállaló szülő- vér szerinti szülő, 

örökbefogadó szülő és gyám, akivel a gyermek egy háztartásban él. Ha a szülők közös háztartásban 

élnek (közös a lakcímük) csak az egyik szülő veheti igénybe ezt az ellátást. A nagyszülő (az számít 

nagyszülőnek, aki a gyermek szülőjének vér szerinti szülője, örökbefogadó szülője vagy velük együtt 

élő házastartás/élettárs) is jogosult a GYES-re, ha mind két szülő nyilatkozik arról, hogy mama/papa 

veszi igénybe a gyermekgondozást segítő ellátást, és a baba már betöltötte az 1. életévét. 

Jogosultágból kizáró okok:  
• fél évesnél fiatalabb gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézménybe való elhelyezése 

(bölcsőde, családi napközi) 

• gyermek fél éves kora előtt keresőtevékenységet/munkát végez az igénylő 

• előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti az igénylő (börtönben, 

fegyházban van) az igénylő 

• ha a gyermek, aki után igénybe vettük meghal 

• ha szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 4§(1) bekezdés i) 

pontja szerint rendszeres pénzellátásban részesül pl: 

o táppénz 

o csecsemőgondozási díj 

o gyermekgondozási díj 

o öregségi nyugdíj 

o özvegyi nyugdíj- kivétel az ideiglenes özvegyi nyugdíj vagy ha minimum 2 gyermek 

után vagy fogyatékos gyermek után kap árvaellátást 

o foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

A születés időpontjától azok a gyermeket vállalók jogosultak az ellátásra, akik más a gyermek után 

igénybe vehető ellátásra nem jogosultak (csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, 

örökbefogadási díj). Azok, akik a gyermekgondozási díjat (GYED) kaptak a pici 2 éves kora után 

igényelhetik a GYES-t. 

Az ellátás a gyermek 3 éves koráig jár, ikergyerekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, illetve 

tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyerkőc esetén 10 éveskoráig jár az ellátás. A tartós 

betegségről külön kell orvosi nyilatkozat, ami letölthető 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekgondoz%C3%A1si-

seg%C3%A9ly.html oldalról PDF formátumban.  

Az ellátás összege a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjjal megegyezik- 28.500 Ft, amiből 

levonásra kerül a nyugdíjjárulék. Ikrek esetén ez az összeg a gyermekek számától függően változik: 

• 2 gyermek esetén 200%- 57.000 Ft 

• 3 gyermek esetén 300%- 85.500 Ft 

• 4 gyermek esetén 400%- 114.000 Ft 

• 5 gyermek esetén 500%- 142.500 Ft 

• 6 gyermek esetén 600%- 171.000 FT 

A GYES mellett végezhető munka/kereső tevékenység, kivéve a gyermek fél éves kora előtt. 

Nagyszülői GYES: 
Abban az esetben jogosult rá, amennyiben a gyermek már betöltötte az 1. életévét, a szüleivel él, és 

a szülők nyilatkozatban lemondanak a gyermekgondozást segítő ellátásról, és ezzel egyidőben 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekgondoz%C3%A1si-seg%C3%A9ly.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekgondoz%C3%A1si-seg%C3%A9ly.html
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egyetértenek azzal, hogy a nagyszülő vegye igénybe a gyermek után járó ellátást. Kizáró ok lehet, ha 

egy másik gyermek után a szülők már igénybe veszik ezt a fajta segítséget. A kérelmező nagyszülőnek 

meg kell felelnie a GYES jogosultsági feltételeinek. 

A kérelmező nagyszülő a gyermek 3 éves kora után vállalhat munkát/keresőtevékenységet maximum 

heti 30 órában kivéve, ha munkavégzése otthon történik. 

Nyugdíjas nagyszülő is igénybe veheti a nagyszülői GYES-t, úgy, hogy közben a nyugdíját is megkapja. 

Bejelentési kötelezettség: 

Bejelentési kötelezettsége van az ellátásban részesülőnek a folyósítási szerv felé 15 napon belül az 

alábbiakban: 

• ha a gyermek tartós betegség/fogyatékosság megszűnik 

• ha az ellátásra jogosult a baba fél éves kora előtt kereső tevékenységet kezd folytatni- 

munkába áll 

nagyszülői GYES esetében 3 éves kor előtt kell jelenteni 

• ha az ellátásra jogosult nagyszülő a gyermek 3 éves kora után több mint 30 órában kezd el 

dolgozni 

• ha az ellátott a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 4§(1) 

bekezdés i) pontja szerint rendszeres pénzellátásban részesül (fentebb megtalálhatóak a 

leggyakoribb példák) 

• ha az ellátásra jogosult előzetes letartóztatásba kerül, illetve szabadságvesztéssel járó 

büntetését megkezdi 

•  a gyermek napközbeni ellátását biztosító intézményben történő elhelyezését, kivéve, ha a 

gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult köznevelési intézményben a nappali oktatás 

munkarendje szerint tanul, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, 

továbbá, ha a gyermek már elmúlt egy éves 

• nagyszülő által igénybe vett gyermekgondozást segítő ellátás esetében mindazokat a 

körülményeket, amelyek akár a nagyszülő vonatkozásában, akár a szülő vonatkozásában 

az ellátásra való jogosultság elvesztését vonják maguk után 

• a jogosult személyi adataiban történő változás (név, lakcím) 
• bankszámlaszám változását 

• haa a gyermek az ellátásra jogosult háztartásából kikerül 
•  az EGT tagállamban történő munkavállalás vagy önálló vállalkozói tevékenység 

folytatásának tényét 
EGT tagállamok: 

o Minden Európai Uniós ország 

o Izland 

o Norvégia 

o Lichtenstein 

o külön megállapodás alapján Svájc 

Ha ezeknek a bejelentése nem történi meg, a változás napjától kapott összeget vissza kell fizetni! 

 

Egy kis segítség a dokumentum kitöltéséhez: 
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Gyermeknevelési támogatás 
 

Ki jogosult gyermeknevelési támogatásra? 
Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, gyám - ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot és a 
kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt - jogosult, aki saját háztartásában 
három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. 
életévének betöltéséig jár. Megszűnik a jogosultság, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét 
és ezzel a gyermekek száma három alá csökken. 

A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet heti 30 órát meg nem 
haladóan folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. 

A gyermeknevelési támogatásra való jogosultságot nem érinti a gyermekek napközbeni ellátást 
biztosító intézményben történő elhelyezése. 

Mikor nem jár gyermeknevelési támogatás? 
Nem jár gyermeknevelési támogatás annak a személynek, aki 

• olyan gyermek után igényli a gyermeknevelési támogatást, akit a gyermekek védelméről és 
gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, nevelésbe 
vettek, továbbá 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el 

• előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti 
• a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény4. § (1) bekezdés i) 

pontja szerint rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve 

a) a gyermekgondozást segítő ellátást és gyermeknevelési támogatást, az ezek folyósítása mellett 
végzett kereső tevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, továbbá a járási hivatal által a 
fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére 
megállapított ápolási díjat. 

Bejelentési kötelezettség 
A gyermeknevelési támogatás folyósításának, szüneteltetésének időtartama alatt 15 napon belül, 
írásban jelenteni kell: 

• ha az ellátásra jogosult a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a 
továbbiakban: Cst.) 27. §. (1) bekezdésének a) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás 
valamelyikében részesül, 

• az ellátásra jogosult előzetes letartóztatásba vételét, illetve szabadságvesztés büntetésének 
megkezdését, 

• az ellátásra jogosult három hónapot meghaladó, egybefüggő külföldi tartózkodásának tényét; 
• az ellátásra jogosult nevének, fizetési számlaszámának vagy lakcímének megváltozását, 
• a gyermeknek az ellátásra jogosult háztartásából történő kikerülését, továbbá ha a 

háztartásba a 3. életévét még be nem töltött kiskorú kerül, 
• ha a gyermeknevelési támogatásra jogosult személy kereső tevékenységet folytat, kivéve, ha 

az a heti 30 órát nem haladja meg, illetve ha a keresőtevékenységet az otthonában folytatja, 
• az EGT tagállamban történő munkavállalás vagy önálló vállalkozói tevékenység folytatásának 

tényét. 
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Az ellátás folyósítását érintő változások bejelentésének elmulasztása az ebből származó jogalap 
nélküli kifizetés összegének visszafizetését vonja maga után! 

A gyermeknevelési támogatás összege 
A gyermeknevelési támogatás havi összege - függetlenül a gyermekek számától - azonos az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, töredék hónap esetén egy naptári napra a havi összeg 
harmincad része jár. Az ellátás összegéből nyugdíjjárulék, illetve magán-nyugdíjpénztári tagdíj kerül 
levonásra. 

Gyermeknevelési támogatás iránti kérelem 
A gyermeknevelési támogatásra vonatkozó igény benyújtása a „Kérelem gyermeknevelési támogatás 
megállapítására" című formanyomtatvány kitöltésével történik. A formanyomtatvány tartalmazza az 
igénybejelentéshez benyújtandó iratok másolatának körét. A formanyomtatvány ingyenes.  A 
gyermeknevelési támogatás iránti igényt elbíráló szerv: az igénylő lakóhelye szerint illetékes 
megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz. 

Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a 
jogosultsági feltételek fennállnak. Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg 
legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell 
megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak. 

  

 
  

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/66/K%C3%A9relem%20GYET%20meg%C3%A1llap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1ra.pdf
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/66/K%C3%A9relem%20GYET%20meg%C3%A1llap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1ra.pdf
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Egy kis segítség a dokumentum kitöltéséhez: 
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Családi pótlék 
 

Az állam havi rendszerességgel hozzájárul a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez 
nevelési ellátás vagy iskoláztatási támogatás (együtt: családi pótlék) formájában. 

 
A nevelési ellátás (Cst. 7. §) a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár a 
szülő részére. Egy együtt élő család esetében csak az egyik szülő igényelheti a havi támogatást, 
általánosságban az édesanya. Megosztott felügyelet (elvált/nem együtt élő szülők esetében „egy hét 
itt, egy hét ott” felügyelet) esetén mind a két szülő igényelheti. 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az 
a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában 
részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. 

Ki jogosult nevelési ellátásra? 
Nevelési ellátásra jogosult: 

• a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülője, 
• a saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével együtt élő házastárs, 
• az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre 

irányuló eljárás már folyamatban van (a fentiek elnevezése együttesen: szülő) 
• a szülővel együtt élő élettárs 
• a nevelőszülő, a gyám, 
• akinél a gyermeket a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték (1997. évi XXXI. törvény 

(Gyvt.) 72. § (1) bekezdés), 

még nem tanköteles gyermekre tekintettel. 

Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes 
időtartamára, valamint a tankötelezettség megszűnését követően köznevelési intézményben 
tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a 
gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét betölti. 

Köznevelési intézmény: óvoda, általános iskola, gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, 
szakiskola, készségfejlesztő iskola, alapfokú művészeti iskola, kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató 
iskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, kollégium, pedagógiai 
szakszolgálati intézmény, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény. 
 

A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti. 
A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a 
végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. 

A köznevelési törvény szerint sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot 
igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

http://www.allamkincstar.gov.hu/files/Mag%C3%A1nszem%C3%A9lyek/Csal%C3%A1dt%C3%A1mogat%C3%A1s/KINCST%C3%81R%20HONLAP%20aktualiz%C3%A1l%C3%A1s%202013.03-Gyvt.%2072.%20%C2%A7.pdf
http://www.allamkincstar.gov.hu/files/Mag%C3%A1nszem%C3%A9lyek/Csal%C3%A1dt%C3%A1mogat%C3%A1s/KINCST%C3%81R%20HONLAP%20aktualiz%C3%A1l%C3%A1s%202013.03-Gyvt.%2072.%20%C2%A7.pdf
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Sajátos nevelési igényű gyermek: mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd. 
 

Ki jogosult iskoláztatási támogatásra? 
Iskoláztatási támogatás (Cst. 8. §) iránti kérelmet a következő ügyfelek nyújthatnak be: 

• a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülője, 
• a saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével együtt élő házastárs 
• az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre 

irányuló eljárás már folyamatban van (a fentiek elnevezése együttesen: szülő) 
• a nevelőszülő, a gyám 
• akinél a gyermeket a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték (1997. évi XXXI. törvény 

(Gyvt.) 72. §. (1) bekezdés), 

Kit kell saját háztartásban nevelt gyermeknek tekinteni? 
A családi pótlékra való jogosultság szempontjából saját háztartásban nevelt, gondozott gyermeknek 
kell tekinteni azt, aki a szülővel életvitelszerűen él együtt és annak gondozásából rendszeres jelleggel 
legfeljebb csak nap közben kerül ki. Ezen túlmenően saját háztartásban nevelt, gondozott 
gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket is, aki 

a) a kül- és belföldi tanulmányai folytatása vagy gyógykezelése okán átmeneti jelleggel tartózkodik az 
ügyfél háztartásán kívül, 

Ki minősül tartósan beteg, súlyosan fogyatékos személynek? 
Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos: 

a) az a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek, aki külön jogszabályban meghatározott betegsége, 
illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul. A külön jogszabály 
a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 
19.) ESzCsM rendelet. A 18. év alatti gyermek betegségét  ezen rendelet melléklete szerinti „Igazolás 
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről"elnevezésű nyomtatványon kell igazolni. Az 
igazolást a gyermekklinika, gyermek szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, 
szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa állítja ki két példányban. 

b) az a tizennyolc évesnél idősebb személy, aki tizennyolcadik életévének betöltése előtt 
munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-os mértékű 
egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig 
fennáll. Ezen feltételek fennállását első fokon a kormányhivatal rehabilitációs szakértői szerve, 
másodfokon a másodfokú orvosszakértői bizottság vizsgálja és igazolja, amelyről szakvéleményt ad ki. 

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel vagy személy részére járó 
magasabb összegű családi pótlék annak a hónapnak a végéig jár, ameddig a betegség, súlyos 
fogyatékosság fennállását - a külön jogszabályban előírtak szerint - igazolták. 

A 18. életévét betöltött, köznevelési intézményben tanulmányokat folytató beteg gyermek 
után, ha az ügyfél a gyermek tizennyolcadik életévének betöltéséig magasabb összegű iskoláztatási 
támogatásban részesült, akkor továbbra is jogosult a magasabb összegű iskoláztatási támogatásra 

http://www.allamkincstar.gov.hu/files/Mag%C3%A1nszem%C3%A9lyek/Csal%C3%A1dt%C3%A1mogat%C3%A1s/KINCST%C3%81R%20HONLAP%20aktualiz%C3%A1l%C3%A1s%202013.03-Gyvt.%2072.%20%C2%A7.pdf
http://www.allamkincstar.gov.hu/files/Mag%C3%A1nszem%C3%A9lyek/Csal%C3%A1dt%C3%A1mogat%C3%A1s/KINCST%C3%81R%20HONLAP%20aktualiz%C3%A1l%C3%A1s%202013.03-Gyvt.%2072.%20%C2%A7.pdf
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/45/Igazol%C3%A1s%20tart%C3%B3san%20beteg,%20illetve%20s%C3%BAlyosan%20fogyat%C3%A9kos%20gyermekr%C5%91l.pdf
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/45/Igazol%C3%A1s%20tart%C3%B3san%20beteg,%20illetve%20s%C3%BAlyosan%20fogyat%C3%A9kos%20gyermekr%C5%91l.pdf
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mindaddig, amíg a gyermek köznevelési intézményben tanul, de legfeljebb annak a tanévnek a 
végéig, amelyben a 20. életévét - sajátos nevelési igényű tanuló esetén - a 23. életévét betölti. 

Az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésének időpontjától 16. és 18. életév közötti 
gyermek esetén az is jogosult nevelési ellátásra, aki súlyos betegsége vagy fogyatékossága 
következtében önálló életvitelre képtelen és az önkiszolgálási képessége hiányzik. Az erre vonatkozó 
orvosi igazolást a gyermeket kezelő szakorvos adja ki, az előírt formanyomtatványon. A kezelőorvos 
az igazolást akkor állítja ki, ha a gyermek állapotában annak nagykorúságáig kedvező változás nem 
várható.  

Fogyatékossági támogatásban részesülő személy nem részesülhet magasabb összegű családi 
pótlékban, ill. a fogyatékossági támogatás nem állapítható meg, ha a 18 éven felüli személy vagy rá 
tekintettel más személy magasabb összegű családi pótlékban részesül. 

Kiskorú szülő jogosult lehet-e családi pótlékra? 
Kiskorú szülő esetén, ha a kiskorú szülő gyermekének nincs gyámja, vagy ha a 16. életévét betöltött 
kiskorú szülő a saját háztartásában nevelt gyermekének gyámjával nem él egy háztartásban, a családi 
pótlékot a kiskorú szülő részére kell megállapítani, az igényt azonban törvényes képviselőjének kell 
benyújtani. 
16 életévét betöltött kiskorú szülő a saját nevében nyújthat be kérelmet. A 16. életévét be nem 
töltött kiskorú szülő nevében a kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy nyújtja be. 

Kit lehet a családi pótlék összegének megállapításánál beszámítani? 
A családi pótlék összegének megállapításakor lehetőség van azt a gyermeket is figyelembe 
venni, aki után az ügyfél már nem jogosult a családi pótlékra. 

Az összeg megállapítása szempontjából azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket kell 
figyelembe venni (az ügyfél kérelmére), aki az ügyfél háztartásában él és akire tekintettel a szülő, 
nevelőszülő, a gyám családi pótlékra jogosult, vagy aki köznevelési intézmény tanulója vagy 
felsőoktatási intézményben, első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első 
mesterképzésben vagy első egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgató, aki rendszeres 
jövedelemmel nem rendelkezik. Ezekben az esetekben az ügyfélnek a gyerekszámba beszámító 
gyermek tanulói jogviszonyát köznevelési intézmény esetén az „Igazolás tanulói jogviszony 
fennállásáról” elnevezésű nyomtatványon, felsőoktatási intézmény esetén a hallgatói jogviszony 
igazolással igazolhatja. A jogviszony fennállását a kérelem benyújtásakor, illetve az ellátás 
folyósításának időtartama alatt évente, tanulói jogviszony esetén szeptember 30-ig, hallgatói 
jogviszony esetén október 15-ig kell igazolni. A felsőoktatási tanulmányokat folytatók közül csak az 
első egyetemi, vagy főiskolai szintű képzésben részt vevő hallgató számítható be a gyerekszámba. 

A fentiekhez hasonlóan beszámít a gyerekszámba az a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt 
gyermek is, aki családi pótlékra saját jogán jogosult (kivétel: ha a szülővel nem él egy háztartásban), 
vagy aki fogyatékosként szociális intézményi ellátásban részesül, feltéve ha őt a gyámhivatal nem 
vette nevelésbe, és a családi pótlékot igénylő vele rendszeres kapcsolatot tart fenn. 
Kapcsolattartásnak a rendszeres találkozás minősül, amelynek a teljesítését az ügyfél kérelmére a 
szociális intézmény vezetője először a kérelem benyújtásakor, aztán évente egy alkalommal írásban 
igazolja. Nem tekinthető rendszeres találkozásnak az évenkénti egy-egy látogatás, levélírás, ill. 
telefonhívás. 
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Mikor kerülhet sor a családi pótlék megosztására? 
Általános szabályként ugyanazon gyermek után járó családi pótlék csak egy jogosultat illet 
meg. Kivétel: ha a szülők időszakonként felváltva gondozzák gyermeküket és a szülői felügyeleti jog 
mindkét szülő esetében fennáll. Ilyen esetben a családi pótlékra 50-50 %-os arányban mindkét szülő 
jogosultságot szerezhet. A családi pótlék megosztása iránti kérelemhez csatolni a szülők arról szóló 
közös nyilatkozatát, hogy a gyermek gondozásáról, neveléséről saját háztartásaikban felváltva 
gondoskodnak. 

Mikor kell szüneteltetni a családi pótlék folyósítását? 
Az ellátás folyósítását szüneteltetni kell: 

a) a jogosult távolléte alatt, ha a jogosult 3 hónapot meghaladó időtartamra olyan államba távozik, 
amely nem az EU tagállama, nem EGT-tagállam, vagy nem olyan állam, amelynek állampolgára 
azonos jogállást élvez az Európai Közösség és tagállamai vagy az EGT-megállapodásban részes állam 
állampolgárával. 

b) az egyéb ellátás folyósításának időtartama alatt, ha a külszolgálatot vagy külföldi szolgálatot 
teljesítő személy részére a Cst. alapján ellátásra jogosító gyermekre tekintettel jogszabály alapján 
egyéb ellátást folyósítanak. 

Szüneteltetni kell a családi pótlék folyósítását, amennyiben a 18. életévet betöltött 
személynek rendszeres jövedelme van. Rendszeres jövedelemnek kell tekinteni a legalább három 
egymást követő hónapban keletkezett jövedelmet. A folyósítást a negyedik hónaptól kezdődően kell 
szüneteltetni. 

Milyen bejelentési kötelezettsége van az ellátásban részesülőnek? 
A családi pótlék folyósításának, szüneteltetésének vagy a folyósítás felfüggesztésének időtartama 
alatt 15 napon belül, írásban be kell jelenteni: 

• a gyermeknek az ellátásra jogosult háztartásából történő kikerülését, 

• a gyermek, személy tartós betegségére, illetve súlyos fogyatékosságára okot adó körülmény 
megszűnését, 

• a gyermek tanulói, hallgatói jogviszonyának megszűnését, szüneteltetését, 

• a 18 éven felüli személy rendszeres jövedelmét, 

• az ellátásra jogosult 3 hónapot meghaladó külföldi tartózkodásának tényét, 

• az ellátásra jogosult egyedülállóságának megszűnését, 

• az egyedülállóságot meghatározó körülmény megszűnését, 

• az ellátásra jogosult nevének, fizetési számlaszámának vagy lakcímének megváltozását, 

• az Európai Unió tagállamában vagy EGT-tagállamban történő munkavállalás vagy önálló 
vállalkozói tevékenység folytatásának tényét, 

• az ellátásra jogosult családi állapotában, élettársi kapcsolatában bekövetkezett változást, 
továbbá - ha az adatváltozás házasságkötésre, új bejegyzett élettársi vagy élettársi kapcsolat 
létesítésére tekintettel következett be - a házastárs, bejegyzett élettárs vagy élettárs 
természetes személyazonosító adatát 

Az ellátás folyósítását érintő változások bejelentésének elmulasztása az ebből származó jogalap 
nélküli kifizetés összegének visszafizetését vonja maga után! 
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A családi pótlék iránti kérelem benyújtásához milyen nyomtatványok igazolások 

szükségesek? 
 „Kérelem családi pótlék megállapítására" elnevezésű nyomtatványon kell benyújtani. 

A kérelemhez a dokumentumokat elegendő másolatban csatolni, melyen aláírással igazolni, hogy 
„Eredetivel mindenben megegyező másolat” 

Lehetőleg eredetben kérjük csatolni a gyermek tartós betegségét, súlyos fogyatékosságát igazoló 
szakorvosi igazolást, illetve a tanulói/hallgatói jogviszonyról kiállított igazolást. 

Az ellátást igénylő, valamint a gyermek természetes személyazonosító adatait 

- érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más 
hatósági igazolvány (pl. útlevél, kártya típusú gépjárművezetői engedély) bemutatásával kell igazolni. 

A családtámogatási ellátásra való jogosultságot 

• a szülővel együtt élő házastárs a házassági anyakönyvi kivonat másolatának csatolásával 
• a nevelőszülő a gyermek nála történő elhelyezéséről rendelkező határozat másolatának 

csatolásával 
• a gyám a gyámrendelő határozat másolatának csatolásával 
• az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre 

irányuló eljárás már folyamatban van, a gyámhivatal kötelező gondozásba történő 
kihelyezést elrendelő határozat másolatának csatolásával 

• az a személy, akihez a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, az ideiglenes hatályú 
elhelyezést elrendelő határozat másolatának csatolásával 

igazolja. 

Amennyiben a gyermek, aki után igénylik az ellátást már nem tanköteles korú, de köznevelési 
intézmény tanulója a tanulói jogviszony igazolást is csatolni kell az „Igazolás tanulói jogviszony 
fennállásáról" elnevezésű nyomtatványon. 

Amennyiben a gyermek, aki után a családi pótlék megállapítását kérik tartósan beteg (súlyosan 
fogyatékos) csatolni kell a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és 
fogyatékosságokról szóló ESzCsM rendelet szerinti igazolást. (Igazolás tartósan beteg, illetőleg 
súlyosan fogyatékos gyermekről) 

A családi pótlék iránti kérelmet elbíráló szerv: amennyiben a kérelmet benyújtó személy 
munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, a családtámogatási kifizetőhely, ennek 
hiányában a kérelmező lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási 
hivatal. 

Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a 
jogosultsági feltételek fennállnak. Az ellátást visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az 
igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági 
feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak. 

 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/45/K%C3%A9relem%20csal%C3%A1di%20p%C3%B3tl%C3%A9k%20meg%C3%A1llap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1ra.pdf
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/45/Igazol%C3%A1s%20tan-hallg.%20jogvisz.%20fenn%C3%A1ll%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/45/Igazol%C3%A1s%20tan-hallg.%20jogvisz.%20fenn%C3%A1ll%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/45/Igazol%C3%A1s%20tart%C3%B3san%20beteg,%20illetve%20s%C3%BAlyosan%20fogyat%C3%A9kos%20gyermekr%C5%91l.pdf
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/45/Igazol%C3%A1s%20tart%C3%B3san%20beteg,%20illetve%20s%C3%BAlyosan%20fogyat%C3%A9kos%20gyermekr%C5%91l.pdf
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Egy kis segítség a dokumentum kitöltéséhez: 
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Csecsemőgondozási díj 
(Szülési szabadság) 

Ki jogosult rá? 
A csecsemő gondozási díjra az a szülő nő jogosult, aki a baba érkezését megelőző 2 éven belül 365 

napon át biztosított volt (a biztosított jogviszony az általános ismertetőben bővebb kifejtésre került), 

és akinek gyermeke: 

• biztosítás ideje alatt születik meg (határozatlan idejű munkaszerződés) 

• biztosítás megszűnését követő 42 napon belül születik meg a gyermek (határozott idejű 

munkaszerződés) 

• biztosítás megszűnését követő 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt 

vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül születik meg a baba. 

• közfoglalkoztatott édesanya is igényelheti a CSED-et 

• egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazottak számára nem igényelhető a CSED 

A 365 nap biztosítási időbe bele kell számítani: 

• A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 

2019. évi CXXII törvény 6. §-a szerinti biztosításban töltött időt 

• a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz folyósításának idejét 

• csecsemőgondozási díj folyósításának idejét 

• örökbefogadási díj folyósításának idejét 

• gyermekgondozási díj folyósításának idejét- kivéve az úgynevezett diplomás GYED-et 

• köznevelési intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányokból 

180 napot 

• szakképző intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányokból 

180 napot 

• felsőoktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott 

tanulmányokból 180 napot 

A csecsemőgondozási díjra való jogosultsághoz nem szükséges, hogy a 365 nap folyamatos legyen. 

Szülő nő helyett csecsemőgondozási díjra jogosult: 

• az a nő, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe veszi, ilyenkor a gyermek 

gondozásba vételének napjától lehet igénybe venni a CSED-et- örökbefogadó anya 

• az a családba fogadó gyám, aki a csecsemőt jogerős döntés alapján gondozza 

• vér szerinti apa, ha a szülő nő egészségügyi állapota miatt kikerül a háztartásból (kórházba 

kerül, szociális ellátó intézménybe kerül stb.) ahol a babát gondozzák 

• vér szerinti apa, ha a gyermek édesanyja meghal 

• az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket vele 

örökbe fogadni szándékozó nő egészségügyi állapota miatt kikerül a háztartásból (kórházba, 

szociális ellátó intézménybe kerül stb.) ahol az újszülöttet gondozzák- örökbefogadó apa 

• az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket 

örökbefogadási szándékkal nevelésbe vett nő meghal- örökbefogadó apa 

• a csecsemő vér szerinti apja, ha a szülő nő felügyeleti joga megszűnik 

Nem jár csecsemőgondozási díj: 
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• a szülési szabadságnak arra az idejére, amire a teljes keresetét (fizetését) megkapja 

• ha bármely jogviszonyban keresőtevékenységet folytat- kivéve nevelőszülői foglalkoztatási 

jogviszony 

(„Keresőtevékenység minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár. Keresőtevékenységet 

folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, aki gazdasági 

társaság személyes közreműködéssel vagy mellékszolgáltatás keretében munkavégzés útján vesz 

részt. Ide sorolandó, aki a társaság vezető-tisztségviselője, vagy aki társasági szerződésben 

közreműködési, vagy munkavégzési kötelezettséggel bír. Az olyan munkavégzés, amelyért jogszabály 

alapján tiszteletdíj jár, akkor minősül kereső tevékenységnek, ha a havi tiszteletdíj mértéke a 

kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát meghaladja. A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal 

folytatott tevékenység esetében keresőtevékenység akkor keletkezik, ha az abból származó bevételt 

a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelemként kell figyelembe venni. A 

keresőtevékenységgel járó biztosítási idővel szemben szolgálati idő az az időszak, amely alatt a 

biztosított nyugdíjjárulék fizetésére volt kötelezve, illetve megállapodás alapján a nyugdíjjárulékot 

meg is fizetette.” 

 2021.02.15. www.nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu)  

A csecsemőgondozási díjban részesülő köteles 8 napon belül bejelenteni, fent felsorolt körülmények 

bár melyike bekövetkezne. 

Külföldön foglalkoztatott nő CSED igénylése 
A csecsemőgondozási díj megállapítása szempontjából is a biztosítási idők összeszámítása elvét kell 

alkalmazni, ami azt jelenti, hogy valamely EGT- tagállam jogszabályai alapján megszerzett biztosítási 

időszakot hozzá kell adnia magyar jogszabályok alapján megszerzett biztosítási időhöz. 

Fontos, hogy a jogosultság megnyílásakor- vagyis legalább a szülés napján-az igénylő Magyarországon 

biztosítási jogviszonnyal rendelkezzen, a külföldi biztosítási idő az előzetesen szükséges 365 napnyi 

biztosítási időhöz lehet hozzászámítani. 

Az ellátás összege kizárólag a jogosultságot megalapozó magyar biztosításból származó jövedelemből 

kerül kiszámolásra, a külföldi jövedelem nem képezi alapját a csecsemőgondozási díjnak. 

Mennyi ideig jár a CSED? 
A csecsemőgondozási díj hossza megegyezik a szülési szabadságéval. Az anyát összesen 24 hét szülési 

szabadság illet meg. A szülési szabadságot úgy kell kivenni, hogy abból legfeljebb négy hét a szülés 

várható időpontja elé essen. A szülési szabadságot legkésőbb a szülés napján meg kell kezdeni- 

kivételt képeznek ez alól a korszült édesanyák, rájuk egyedi eljárások vannak kidolgozva. Ezekkel 

kapcsolatban keresd a Magyar Államkincstárt fent megadott elérhetőségeken, vagy helyi segítő 

szervezeteket bizalommal. A csecsemőgondozási díj a baba születésétől kezdve legfeljebb 168 napig 

jár (pl.: ha a szülés előtt 2 igénybe vetted a CSED-et, akkor 154 napig kapod a szülés után), kivétel a 

koraszülött gyermekek esete. 

Amennyiben nem a szülő nő veszi igénybe a CSED-et, akkor a díjra való jogosultság kezdőnapjától a 

szülét követő 168. napig jár (pl.: az örökbefogadási szándékkal nevelésbe került baba a szülést követő 

6. hét első napjával kerül a kijelölt párhoz úgy a CSED 126 napig jár -168 napból kivonásra kerül 6x7 

nap) 

A szülési szabadság megszűnik: 

http://www.nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/
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• a gyermek halva születésének esetén, ha az anya már a szülést megelőző időpontban is 

igényelte a díjat 

• a gyermek a szülést követően hal meg, a halálát követő 15. napon 

• a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezik, átmeneti vagy tartós nevelésbe veszik, vagy 30 

napot meghaladó bentlakásos szociális intézménybe helyezik el- ilyen esetben az elhelyezést 

követő naptól szűnik meg az ellátás 

A szülési szabadság ideje a szülést követő 6 hétnél nem lehet rövidebb a fenti esetekben sem! 

Az egyéb foglalkozási jogviszonyokban (pl.: egyéni vállalkozó, őstermelő, megbízási jogviszony 

stb.) a szülési szabadságre vonatkozó rendelkezések szerint kell a CSED folyósításának 

időtartamát megállapítani. 

Amennyiben a jogosultsággal kapcsolatban egyéb kérdés merülne fel írjon cstam@bekes.gov.hu e-

mail címre, vagy keresse a Magyar Államkincstár Békéscsabai ügyfélfogadási irodáját a 66/524-100 

telefonszámon, vagy a Call centert 66/529-950, 20/881-95-35, 30/344-0045, 70/460-9005 

telefonszámokon. 

Milyen jövedelem alapján számítják CSED összegét? 
A csecsemőgondozási díj alapjául az a jövedelem számít, ami a személyi jövedelemadó és 

társadalombiztosítási járulék alapját képezi. Csak az adóhatóság felé bevallott jövedelem, munkabér 

lehet a számítás alapja.  

A számítás során az egy naptári napra eső jövedelmet veszik alapul- ha a szülő nő bruttó bére 

219.000 Ft, akkor az 1 naptári napra eső összeg 30 napos hónappal számolva 7.300 Ft, ennek 70% jár, 

ami naptári napra vetítve 5.110 Ft. Ebből levonásra kerül a személyi jövedelemadó. Abban az 

esetben, ha az igénylő jogosult adókedvezményre a CSED-ből is igénybe veheti azt. 

2021. júliusától 70%-ról a bruttó fizetés 100%-ra emelkedik a csecsemőgondozási díj összege. 

Ha a gyermek gyermekgondozási díj (GYED) vagy a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) ideje 

alatt, vagy annak megszűnését követő 1 éven belül születik meg a következő baba, és az újabb 

gyermek születésekor megállapított CSED összege kisebb, mint az utolsó gyermeknél megállapított, 

akkor a magasabb összeg illeti meg az édesanyát. 

A biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha 30 napnál hosszabb megszakítások nincsenek. A 30 

napos megszakításba nem számít bele a táppénz, baleseti táppénz, CSED, GYED, GYES ideje. 

Amennyiben az igénylő szülő nő számára az álláskeresési támogatás ideje alatt kerül megállapításra a 

CSED összege, akkor a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér alapján számolják ki az 

összeget, azonban az ellátás naptári napi alapja nem lehet nagyobb, mint az álláskeresési támogatás 

alapját képző összeg harmincad része.  

CSED igénylés 
Hol és hogyan igényelhető? 

Az ellátás iránti kérelmet a biztosítottnak a foglalkoztatójához kell benyújtania a „Nyilatkozat 
csecsemőgondozási díj megállapításához” elnevezésű nyomtatványon. 

Ha munkáltató jogutód nélkül szűnik meg a foglalkoztató székhelye szerinti illetékes 

egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó kormányhivatalban kell benyújtani. 

mailto:cstam@bekes.gov.hu
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Ha az igénylő önfoglalkoztató (pl. egyéni vállalkozó), az ellátás iránti kérelmet kizárólag elektronikus 
úton nyújthatja be az egészségbiztosítóhoz az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, 
gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű elektronikus nyomtatványon,  

A csecsemőgondozási díj iránti kérelemmel egyidejűleg már a gyermekgondozási díj (GYED) iránti 
kérelmet is be lehet nyújtani a „Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes 
igényléséhez” elnevezésű nyomtatványon. 

Az igénybejelentéssel egyidejűleg a következő okmányokat kell bemutatni, benyújtani: 

• a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, ha a kérelmet társadalombiztosítási 
kifizetőhely bírálja el, illetve ha az ellátást a gyermek születését megelőző időponttól 
igényelte, 

• a gyermek születését megelőző időponttól történő igénylés esetén a terhesállományba vételt 
igazoló orvosi igazolást, vagy a várandósgondozási könyv másolatát, 

• csecsemő örökbefogadása esetén az örökbefogadásról szóló gyámhivatali határozatot, vagy a 
gyámhivatal igazolását arról, hogy a biztosított a csecsemőt örökbefogadási szándékkal 
nevelésbe vette, 

• gyám esetén a gyámkirendelő határozatot, 
• a vér szerinti, vagy örökbefogadó apa kérelme esetén az egészségügyi intézmény igazolását 

arról, hogy a szülő/örökbefogadó nő az egészségi állapota miatt kikerült a gyermek 
gondozását szolgáló háztartásból, 

• „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű 
nyomtatványt, ha az igénylőnek megszűnt a biztosítási jogviszonya. 

Az igényléshez szükséges nyomtatványok letölthetőek az államkincstár 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv%C3%A1nyok.html oldaláról. 

Igényelhető-e visszamenőlegesen? 

A csecsemőgondozási díj visszamenőleg legfeljebb a kérelem benyújtásának napját megelőző hatodik 
hónap első napjától állapítható meg, ha a jogosultság már ettől az időponttól kezdve fennáll. (A 
csecsemőgondozási díjra való jogosultság kezdő napja a szülés várható időpontját megelőző négy hét 
bármelyik napja lehet, de legkésőbb a szülés napja. 

Lehet-e a CSED mellett munkát végezni? 

Nem, a csecsemőgondozási díj mellett nem lehet dolgozni. Ha az ellátásra jogosult bármilyen 
jogviszonyban – kivéve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt – keresőtevékenységet végez, nem 
jár részére a csecsemőgondozási díj. 

Csecsemőgondozási díjjal kapcsolatos további részletes tájékoztatás a Magyar Államkincstár 
honlapján érhető el: 
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekv%C3%A1llal%C3%
A1s-t%C3%A1mogat%C3%A1sa/csecsem%C5%91gondoz%C3%A1si-d%C3%ADj.html 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv%C3%A1nyok.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekv%C3%A1llal%C3%A1s-t%C3%A1mogat%C3%A1sa/csecsem%C5%91gondoz%C3%A1si-d%C3%ADj.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekv%C3%A1llal%C3%A1s-t%C3%A1mogat%C3%A1sa/csecsem%C5%91gondoz%C3%A1si-d%C3%ADj.html
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Gyermekgondozási díj (GYED) 
Ki jogosult a gyermekgondozási díjra? 

Gyermekgondozási díjra jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő: 

• biztosított szülő, ha a gyermek születését megelőzően két éven belül 365 napon át 
biztosított volt, 

• csecsemőgondozási díjra jogosult szülő,  
 

A gyermekgondozási díjra való jogosultság tekintetében szülőnek minősül:  

A vér szerinti és az örökbefogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, és a gyám, továbbá az a 
személy, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás 
már folyamatban van. 

A jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási idő számítása: 
Rendkívül fontos az a kedvező szabály, miszerint a gyermekgondozási díjra való jogosultsághoz 
szükséges előzetes 365 napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie. 

A jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe bele számít:  

• Magyarországon szerzett biztosításban töltött időhöz hozzá kell számítani a gyermek 
születését megelőző két éven belül EGT-tagállamban szerzett és leigazolt biztosításban 
töltött időt is. 

• a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz folyósításának idejét, 

• a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény, vagy a felsőoktatási intézmény nappali 
tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből 180 napot,  

• rehabilitációs ellátás folyósításának idejét. 

Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése biztosítási jogviszonyt nem eredményez, ezért ezen 
járulék fizetésének időtartamát a gyermekgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges előzetes 365 
napi időbe nem lehet beszámítani. 

A jogosultsági feltételek fennállása esetén sem jár a szülőnek a gyermekgondozási díj, 

• egyéb rendszeres pénzellátásban részesül (nem vonatkozik ez a kizáró ok arra, aki 
táppénzt, baleseti táppénzt, csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat, 
örökbefogadói díjat, gyermekgondozási támogatást, nem ugyanazon gyermekre 
megállapított gyermekek otthongondozási díját, álláskeresési járadékot vagy 
álláskeresési segélyt, vállalkozói- vagy munkanélküli járadékot, álláskeresést ösztönző 
juttatást kap, illetve ha a jogosult rendszeres pénzellátásban részesül, és a 
csecsemőgondozási díjra, az örökbefogadói díjra, vagy gyermekgondozási díjra való 
jogosultság kezdő napján pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett). 

• ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsődében, mini 
bölcsődében, munkahelyi bölcsődében, családi bölcsődében, napközbeni 
gyermekfelügyeletben) helyezték el, kivéve, ha a jogosult keresőtevékenységet folytat 

• gyermeket ideiglenes hatállyal a jogosult háztartásából elhelyezték, nevelésbe vették, 
továbbá 30 napot meghaladó időtartamra bentlakásos szociális intézményben helyezték 
el, 

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/az_egsszsegbiztositas_szolgaltatasaira_jogosultak/biztositottak_penzbeli_es_egeszsegugyi_ellatasra
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekv%C3%A1llal%C3%A1s-t%C3%A1mogat%C3%A1sa/csecsem%C5%91gondoz%C3%A1si-d%C3%ADj.html
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• a jogosult előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését 
tölti, 

Hallgatói jogviszony alapján gyed-re jogosultság (diplomás gyed) 
A felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói gyermekük után az úgynevezett „diplomás 
gyed”-re lehetnek jogosultak. 
Diplomás gyed-re az a szülő nő jogosult, aki az alábbi 1.-6. pontokban felsorolt valamennyi 
feltételnek megfelel: 

1. a fent leírt általános szabályok szerint gyermekgondozási díjra nem jogosult, (például, mert nem 
biztosított, vagy biztosított, de a biztosítási jogviszonya alapján nem jogosult a gyermekgondozási 
díjra, mert a gyermek születését megelőző 2 éven belül nem rendelkezik legalább 365 napi előzetes 
biztosítási idővel), 

2. a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben - a 
külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzés kivételével - teljes idejű 
képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, azzal, hogy egy félévre csak 
egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe. Két aktív félév megállapításához a gyermek 
születését megelőző két éven belüli aktív félévekben összesen 260 naptári napi hallgatói 
jogviszonnyal kell rendelkezni. 

3. a gyermek a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve 
megszűnését követő 1 éven belül születik, 

4. a gyermeket saját háztartásában neveli, 

5. magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és 

6. a gyermek születésének időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel. 

Diplomás gyed-re jogosult továbbá, akinek gyermeke a „diplomás gyed” igénybevétele alatt, vagy 
annak megszűnését követő egy éven belül születik, és tekintetében az 1., 4.-6. pontban 
meghatározottak fennállnak. 

A vér szerinti apa diplomás gyed-re való jogosultsága: 

A diplomás gyed-re a vér szerinti apa akkor jogosult, ha a fentiekben leírt feltételeknek (mind a hat 
feltételnek meg kell felelnie a vér szerinti apának) megfelel, és ha a szülő nő meghal, vagy a szülő nő 
a 2.-6. pontokban foglalt feltételek valamelyikének nem felel meg és az anya az általános szabályok 
szerint sem jogosult gyermekgondozási díjra. 

Aktív félév, az a félév, amely alatt a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
(továbbiakban: Nftv.) hatálya alá tartozó felsőoktatási intézménnyel létesített hallgatói jogviszonya 
az Nftv. 45. §-a szerint nem szünetel. 
 

IV. Nagyszülői gyermekgondozási díjra jogosultság 

A nagyszülői gyermekgondozási díjra 

• az alapjogosult (az általános szabályok szerint gyed-re jogosult személy), vagy a vele együtt 
élő házastársának - ide nem értve a családbafogadó gyám házastársát - vér szerinti és örökbe 
fogadó biztosított szülője (nagyszülő), 

http://www.njt.hu/
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• továbbá a biztosított nagyszülővel együtt élő biztosított házastárs is jogosult a 
gyermekgondozási díjra, ha 

1. a nagyszülő a gyermek születését megelőző két éven belül legalább 365 napon át 
biztosított volt, 

2. a gyermek közös háztartásban élő mindkét szülője - egyedülálló alapjogosult esetében az 
alapjogosult - az ellátás nagyszülő részére történő folyósítása alatt biztosítási jogviszony - ide 
nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt - alapján keresőtevékenységet végez, 

3. a gyermeket az alapjogosult a saját háztartásában neveli, és abból a gyermek a 
nagyszülőhöz csak átmeneti jelleggel, napközbeni időszakra kerül ki, 

4. a gyermek közös háztartásban élő mindkét szülője - egyedülálló alapjogosult esetében az 
alapjogosult - írásban nyilatkozik arról, hogy egyetért a gyermekgondozási díj nagyszülő általi 
igénylésével és annak nagyszülő részére történő megállapításával (a gyermek közös 
háztartásban élő mindkét szülője – egyedülálló alapjogosult esetében az alapjogosult – a 
nyilatkozatát valamennyi gyermekgondozási díjra jogosító gyermek tekintetében csak egy és 
ugyanazon nagyszülő vonatkozásában adhatja meg), 

5. azon gyermekre tekintettel, aki után az ellátást megállapították, gyermekgondozást segítő 
ellátást nem folyósítanak. 

Amennyiben az alapjogosult meghal, az a nagyszülő részére már megállapított gyermekgondozási 
díjra való jogosultságát nem érinti. 

Nem jár a nagyszülő részére gyermekgondozási díj, ha 

• a nagyszülő keresőtevékenységet folytat, kivéve, ha azt kizárólag az otthonában végzi, 
• a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsődében,mini bölcsődében, 

munkahelyi bölcsődében, családi bölcsődében, napközbeni gyermekfelügyeletben) helyezték 
el, 

• a nagyszülő egyéb rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve az otthonában végzett 
keresőtevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, a csecsemőgondozási díjat, 
valamint a különböző korú gyermek jogán járó gyermekgondozást segítő ellátást és 
gyermekgondozási díjat, 

• a nagyszülő letartóztatásban van, vagy szabadságvesztést, elzárást tölt, 
• az alapjogosult gyermekgondozási díjra való jogosultsága megszűnik, 
• a gyermek szülei a jogosultsági feltételeknél részletezett 4. pont szerinti nyilatkozatot 

visszavonják. 

A saját jogú nyugdíjas munkavállaló nem minősül biztosítottnak, így gyermekgondozási díjra nem 
szerezhet jogosultságot. 

Mennyi időre jár a gyed? 
Általános szabályok szerint megállapított gyermekgondozási díj időtartama: 
A gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam 
(168 nap) lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. 
 
Ikergyermekek után járó gyermekgondozási díj időtartama: 
Ikergyermekek esetén a gyed folyósításának időtartama a gyermekek 3. életévének betöltéséig jár.  
 
Hallgatói jogviszony alapján megállapított gyermekgondozási díj időtartama:  
A "diplomás gyed" a gyermek születésének napjától a gyermek 2 éves koráig jár. 
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Nagyszülő részére megállapított gyermekgondozási díj időtartama: 

Az általános szabályok szerint megállapított gyermekgondozási díjhoz hasonlóan, a 
gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetve az annak megfelelő időtartam 
lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. 

Ikergyermekek esetén a gyermekgondozási díj időtartama a gyermekek 3. életévének betöltéséig jár. 

Ha gyermekgondozási díjra való jogosultság ideje alatt a gyermek meghal: 

- Az elhalálozás időpontját követő hónap első napjától, vagy ha a halál időpontjától számítva 15 
napnál kevesebb van hátra az elhalálozást követő hónap első napjáig, akkor az elhalálozást követő 

16. naptól nem jár a gyermekgondozási díj.  

Mennyi a gyermekgondozási díj összege?  
Általános szabályok szerint megállapított gyermekgondozási díj összege  
A gyermekgondozási díj összegének megállapítása során a gyermekgondozási díjra való jogosultság 
kezdő napján fennálló (illetve a csecsemőgondozási díj folyósításának időtartama alatt 
megszűnt) biztosítási jogviszonyban az állami adóhatósághoz személyi jövedelemadó-előleg 
megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe venni.  
A táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, örökbefogadói díj, és a 

gyermekgondozást segítő ellátás (korábban gyermekgondozási segély) összegéből 

társadalombiztosítási járulékot nem kell fizetni, így ezen ellátások összegét a gyermekgondozási díj 

összegének megállapítása során nem lehet figyelembe venni. 

A gyermekgondozási díj alapjául szolgáló jövedelem meghatározása 
1. Amennyiben az igénylő, a gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdő napját közvetlenül 
megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafele számítva rendelkezik 180 naptári napi 
jövedelemmel, akkor a gyermekgondozási díj alapját ezen 180 napi jövedelem figyelembevételével 
kell megállapítani, ha a biztosítási idő folyamatos (a biztosítási idő akkor folyamatos, ha abban 30 
napnál hosszabb megszakítás nincs). A folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén, a megszakítást 
megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni. A 180 napi jövedelem keresésekor legfeljebb az 
ellátásra való jogosultság kezdő napját megelőző naptári év első napjáig lehet visszamenni. 
2. Ha az igénylőnek az 1. pontban meghatározott időtartamban nincs 180 naptári napi jövedelme, de 
ezen időtartam alatt a jogosultságot közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától 
visszafele számítva rendelkezik legalább 120 naptári napi jövedelemmel, akkor a 
gyermekgondozási díj alapját ezen 120 naptári napi tényleges jövedelem figyelembevételével kell 
megállapítani. 
Ezt a szabályt akkor lehet alkalmazni, ha az igénylőnek van az ellátásra való jogosultságot 
közvetlenül megelőzően legalább 180 nap folyamatos – Tbj. 6. § szerinti – biztosítási jogviszonya. 
3. Amennyiben az 1. pontban meghatározott időtartam alatt az igénylő sem 180 napi sem 120 napi 
figyelembe vehető jövedelemmel nem rendelkezik, azonban van a jogosultság kezdő napját 
megelőzően 180 nap – Tbj. 6. § szerinti –  folyamatos biztosításban töltött ideje, akkor a 
gyermekgondozási díj naptári napi alapját az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló 
biztosítási jogviszonyában elért – legalább 30 napnyi - tényleges jövedelem, ennek hiányában a 
szerződés szerinti jövedelem figyelembevételével kell megállapítani. 
4. Ha az igénylőnek az 1. 2. és 3. pontban leírtak szerint nem lehet megállapítani az ellátás összegét, 
akkor a gyermekgondozási díj naptári napi alapja a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 
kétszeresének harmincad része, kivéve, ha a gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdő napján 
fennálló biztosítási jogviszonyában elért – legalább 30 naptári napi – tényleges jövedelme, ennek 
hiányában szerződés szerinti jövedelme a minimálbér kétszeresénél kevesebb. Ez esetben a 
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tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem alapján kell a gyermekgondozási díj 
alapját megállapítani. 
A 3. és 4. pontban hivatkozott, legalább 30 napnyi tényleges jövedelmet is az ellátásra 
való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától az előző év 
első napjáig terjedő időszakban lehet figyelembe venni. 
5. Abban az esetben ha az igénylőnek gyermekgondozási díj, vagy gyermekgondozást segítő ellátás 
igénybevétele alatt, vagy annak megszűnését követő egy éven belül újabb gyermeke születik, akkor 
az újabb gyermek után járó, 1., 2., 3. vagy 4. pontban foglaltak szerint számított gyermekgondozási 
díj naptári napi alapját össze kell hasonlítani a gyermek születését megelőzően utolsóként született 
gyermek jogán megállapított csecsemőgondozási díj naptári napi alapjával, és minden esetben a 
kedvezőbb naptári napi alap figyelembevételével kell az újabb gyermek jogán járó 
gyermekgondozási díjat folyósítani. 

Ezen szabály kizárólag akkor alkalmazható, ha az előző gyermek jogán megállapított 
csecsemőgondozási díj alapja a gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdő napján fennálló 
biztosítási jogviszonyban elért jövedelem alapján került megállapításra. 

A fennálló biztosítási jogviszony alatt a csecsemőgondozási díj folyósításának időtartama alatt 
megszűnt biztosítási jogviszonyt is érteni kell! 

Ha az ellátásra jogosult a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert 
felsőoktatási intézményben a külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzés 
kivételével teljes idejű képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, az 
ellátás összege nem lehet kevesebb 

• felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, 
valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő 
napján érvényes minimálbér 70 százalékánál, 

• a mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő 
hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum 70 százalékánál. 

A szerződés szerinti jövedelem meghatározása: 

• a betegszabadságra jogosultak esetén az ellátásra való jogosultság kezdő napjának 
hónapjára számított távolléti díj, illetve az illetmény egy hónapra járó része, 

• egészségügyi szabadságra jogosultak esetében az ellátásra való jogosultság kezdő 
napjának hónapjára számított, egészségügyi szabadság időtartamára járó távolléti díj, 

• az egyéni és társas vállalkozók esetén az ellátásra való jogosultság kezdő napján 
érvényes minimálbér,  

• álláskeresési támogatásban vagy vállalkozói járadékban részesülők esetén az ellátásra 
való jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér, 

• mezőgazdasági őstermelők esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 
92%-a, 

• a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott esetében a 30 
napot meg nem haladó biztosítási jogviszony esetén a jogosultság kezdő napján 
érvényes minimálbér, egyéb esetben a jogviszony alapjául szolgáló, szerződésben 
meghatározott díj. 

  

Ugyanazon igénylő részére ugyanazon gyermek jogán benyújtott gyermekgondozási díj iránti 
kérelmét ismételten elbírálni nem lehet, a gyermekgondozási díj a jogosultság fennállásának teljes 
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időtartama alatt az ellátás megállapításkor hatályos szabályok alapján meghatározott összegben 
jár, a jogosultság fennállása alatt az ellátás összegét ismételten megállapítani nem lehet. 

A folyamatos biztosítási idő megszakadása esetén, a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet 
figyelembe venni a gyed összegének megállapítása során. A biztosításban töltött idő akkor 
folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. 
 

 

 

A gyed mértéke 
A gyed a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának 70 százaléka azzal, hogy a gyed 
maximálisan megállapítható összege havonta legfeljebb a mindenkori minimálbér (2021. évben 
167.400,-Ft) kétszeresének 70 százaléka lehet. 
Ennek megfelelően a gyermekgondozási díj 2021. évi felső határa havi bruttó 234.360,- Ft. 

A maximális összegben megállapított gyermekgondozási díjak összegét minden évben január 15-éig 
az azt folyósító szerv – külön kérelem nélkül – felülvizsgálja, és a január 1-jei időponttól a tárgyévre 
érvényes felső határ figyelembevételével a módosított összeget folyósítja. 

Ha a biztosított egyidejűleg fennálló több jogviszony alapján jogosult gyed-re, a jogviszonyonként 
megállapított díjak összegét egybe kell számítani, az ellátás összege egybeszámítás esetén sem 
haladhatja meg a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százalékát. 

Amennyiben a szülő egyidejűleg több (különböző korú) gyermek után jogosult gyermekgondozási 
díjra, akkor a gyermekgondozási díj maximális összege gyermekenként a mindenkori minimálbér 
kétszeresének 70 százaléka. 

II. A hallgatói jogviszony alapján megállapított gyermekgondozási díj összege (diplomás gyed 
összege) 
A diplomás gyed havi összege: 

• a felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, 
valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő 
napján érvényes minimálbér (2021. évben: 167.400,-Ft) 70 %-a, 

• a mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő 
hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum (2021-ben: 
219.000,-Ft) 70 %-a. 

Ha a diplomás gyed-re jogosult személy a gyermek születésekor biztosított, és 

1. Amennyiben az igénylő, a gyermekgondozási díj jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző 
harmadik hónap utolsó napjától visszafele számítva rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel akkor 
a gyermekgondozási díj alapját, ezen 180 napi jövedelem figyelembe vételével kell megállapítani, ha 
a biztosítási idő folyamatos. A folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén, a megszakítást 
megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni. A 180 napi jövedelem keresésekor legfeljebb az 
ellátásra való jogosultság kezdő napját megelőző naptári év első napjáig lehet visszamenni. 

2. Ha az igénylőnek az 1. pontban meghatározott időtartamban nincs 180 naptári napi jövedelme, de 
ezen időtartam alatt a jogosultságot közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafele 
számítva rendelkezik legalább 120 naptári napi jövedelemmel, akkor a gyermekgondozási díj alapját 
ezen 120 naptári napi tényleges jövedelem figyelembevételével kell megállapítani. 

Ezt a szabályt akkor lehet alkalmazni, ha az igénylőnek van az ellátásra való jogosultságot közvetlenül 
megelőzően legalább 180 nap folyamatos – Tbj. 6. § szerinti – biztosítási jogviszonya. 
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3. Ha a biztosítottnak a jogosultságot megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafele számítva 
nincs legalább 120 naptári napi jövedelme, az ellátás naptári napi alapja a jogosultság kezdő napján 
érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része alapján kell megállapítani, kivéve, ha a 
biztosított tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelme a minimálbér kétszeresét nem 
éri el, ekkor a tényleges, illetve a szerződés szerinti jövedelem alapulvételével kell a 
gyermekgondozási összegét megállapítani. 

Az 1.-3. pontokban leírtak szerint megállapított gyermekgondozási díj összege nem lehet kevesebb a 
minimálbér, illetve a garantált bérminimum alapján megállapított összegnél, valamint nem lehet 
magasabb a minimálbér kétszeresének 70 százalékánál (havonta). 

A diplomás gyed összegét minden év január 15-éig hivatalból felül kell vizsgálni és a tárgyévre 
érvényes minimálbér, illetve garantált bérminimum figyelembevételével január 1-jei időponttól újra 
meg kell állapítani. 

IV. Nagyszülő részére megállapított gyermekgondozási díj összege 

A nagyszülő részére megállapított gyermekgondozási díj naptári napi alapját és a folyósítandó ellátás 
összegét a nagyszülő jövedelméből az „I. Általános szabályok szerint megállapított gyermekgondozási 
díj összege” pontban foglaltak figyelembe vételével kell megállapítani. 

Adó- és járulékfizetési kötelezettség a gyermekgondozási díj után 

A folyósító szerv köteles a gyermekgondozási díj összegéből - az ellátásra jogosult adó- és 
járulékkedvezményről szóló nyilatkozatában foglaltak figyelembevételével - a személyi 
jövedelemadó-előleget, a biztosítottat terhelő nyugdíjjárulékot levonni. 

A családi kedvezmény (adó- és járulékkedvezmény) érvényesítéséhez az „Adóelőleg-nyilatkozat 2021 
évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről” elnevezésű nyomtatványt 
kell kitölteni és a gyed-et megállapító szervhez benyújtani. 

Az ellátást megállapító szerv kérelemre tájékoztatást nyújt a gyermekgondozási díj összegének 
kiszámítása során figyelembe vett adatokról.  

Hogyan kell igényelni a gyermekgondozási díjat? 
Általános szabályok szerint igényelt gyermekgondozási díj iránti kérelem benyújtása  
A gyermekgondozási díj iránti kérelmet írásban „Igénybejelentés gyermekgondozási 
díjra” elnevezésű nyomtatványon két példányban a foglalkoztatónál kell benyújtani. 
A gyermekgondozási díj iránti kérelem a csecsemőgondozási díj iránti kérelemmel együtt is 
benyújtható a "Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes 
igényléséhez" elnevezésű nyomtatványon. 

A gyermekgondozási díj iránti kérelmet abban az esetben is a foglalkoztatóhoz kell benyújtani, ha a 
kérelmező a biztosítás megszűnését követően igényel gyermekgondozási díjat. 

A biztosítás megszűnését követően benyújtott (ún. passzív) gyermekgondozási díj iránti kérelemhez a 
korábban átvett „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” 
(KPE160/A) elnevezésű nyomtatványt (ún. Tb. kiskönyv) is mellékelni kell. 
Az álláskeresési támogatásban részesülő a támogatást folyósító munkaügyi központnál nyújthatja be 
az ellátás iránti kérelmét. 
Az egyéni vállalkozó, az őstermelő, valamint az önfoglalkoztató a székhelye, lakóhelye szerint 
illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz, 
illetve a főváros  és Pest megye esetében a Budapest Főváros Kormányhivatalához (a továbbiakban: 
kormányhivatal) elektronikus úton nyújthatja be a kérelmét, az "Igénybejelentés táppénz, 
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csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, örökbefogadói díj, baleseti táppénz 
igényléséhez" elnevezésű elektronikus nyomtatványon.  

A gyermekgondozási díj iránti kérelem benyújtásával együtt a következő igazolásokat is be kell 
nyújtani, illetve be kell mutatni: 

• a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, abban az esetben, ha a 
gyermekgondozási díjat ugyanazon gyermekre vonatkozóan más személy igényli, mint 
aki részére a csecsemőgondozási díjat megállapították, 

• örökbefogadás esetén az örökbefogadásról szóló gyámhatósági határozatot, a 
gyermeket örökbe fogadási szándékkal gondozó személy esetén az örökbe fogadási 
eljárás megindításáról szóló igazolást, 

• családbafogadó gyám esetén gyámkirendelésről szóló határozatot, 

• a biztosítás megszűnését követően benyújtott gyed kérelemhez a korábban átvett 
„Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű 
nyomtatványt (ún. Tb. kiskönyvet) is mellékelni kell, 

  
II. Hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj iránti kérelem benyújtása 
Az igénylő a hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj megállapítása iránti kérelmét 
az egészségbiztosító által rendszeresített és az egészségbiztosító honlapján 
közzétett „Igénybejelentés hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási 
díjra” elnevezésű nyomtatványon nyújthatja be. 
A vér szerinti apa, valamint a szülés napján nem biztosított szülő nő a hallgatói jogviszony alapján 
igényelt gyermekgondozási díj megállapítása iránti kérelmét a lakóhelye szerint illetékes 
kormányhivatalhoz nyújthatja be. 

Ha a szülő nő a gyermek születésének napján biztosított, akkor a hallgatói jogviszony alapján igényelt 
gyermekgondozási díj megállapítása iránti kérelmét a foglalkoztatójához kell benyújtani. 

Az igénybejelentéssel egyidejűleg a következő okmányokat kell bemutatni, benyújtani: 

• a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, 

• a felsőoktatási intézmény által kiállított „Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról 
gyermekgondozási díj igényléséhez” elnevezésű nyomtatványt, 

• valamint, ha az igénylő az EGT tagállam állampolgára, akkor a magyarországi lakcíméről 
kiadott hatósági igazolvány másolatát. 

• amennyiben a vér szerinti apa a szülő nő halála miatt igényli az ellátást, mellékelni kell a 
halotti anyakönyvi kivonat másolatát. 

  

III. Nevelőszülői gyermekgondozási díj iránti kérelem benyújtása 

A nevelőszülő a gyermekgondozási díj megállapítása iránti kérelmét az egészségbiztosító által 
rendszeresített és az egészségbiztosító honlapján közzétett „Igénybejelentés nevelőszülői 
gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon nyújthatja be. 

A nevelőszülő a gyermekgondozási díj iránti kérelmét a foglalkoztatójához nyújthatja be. 
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IV. Nagyszülői gyermekgondozási díj iránti kérelem benyújtása 

Az igénylő nagyszülő a gyermekgondozási díj megállapítása iránti kérelmét az egészségbiztosító által 
rendszeresített és az egészségbiztosító honlapján közzétett „Igénybejelentés nagyszülői 
gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon nyújthatja be. 

A nagyszülő a gyermekgondozási díj iránti kérelmét a foglalkoztatójához nyújthatja be. 

  

 

 

Mit kell tennie a foglalkoztatónak az átvett kérelemmel? 
- Ha a foglalkoztatónál nincs társadalombiztosítási kifizetőhely 
A kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztató, a gyermekgondozási díj iránti 
kérelem elbírálásához „Foglalkoztatói igazolás” elnevezésű nyomtatványt állít ki, és azt a biztosított 
által benyújtott igazolásokkal együtt, öt napon belül megküldi a székhelye szerint illetékes 
kormányhivatalhoz. A foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét, beérkezését hitelt 
érdemlő módon köteles igazolni. 
A foglalkoztató a gyermekgondozási díj iránti kérelmet kizárólag az egészségbiztosító honlapján 
közzétett számítógépes program segítségével töltheti ki és állíthatja elő (Általános 
Nyomtatványkitöltő Program – ÁNYK). A kérelem Cégkapun, vagy a kormányhivatalnál történt 
előzetes regisztrációt követően Ügyfélkapun keresztül küldhető meg a kormányhivatalhoz. Ahhoz, 
hogy a foglalkoztató a gyermekgondozási díj iránti igényt ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton 
tudja benyújtani, szükséges, hogy a kormányhivatalnál regisztráltassa magát. 

A gyermekgondozási díj igényérvényesítése során szükséges igazolásokat papíralapú digitalizált 
dokumentumként kell csatolni az elektronikus űrlaphoz azzal, hogy a papíralapú digitalizált 
dokumentumon, az elektronizált űrlapon, illetve a papíralapú eredeti igazoláson lévő adatok 
egyezőségéért a foglalkoztató, ennek hiányában az igénylő felel. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy nem lehet papíralapú digitalizált dokumentumként az elektronikus 
űrlaphoz csatolni az "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási 
ellátásokról" elnevezésű nyomtatványokat. 

- Ha a foglalkoztató társadalombiztosítási kifizetőhely 

Ha a foglalkoztatónál társadalombiztosítási kifizetőhely működik, a foglalkoztató a gyermekgondozási 
díj iránti kérelem elbírálásához a biztosított által benyújtott igazolásokat öt napon belül a 
társadalombiztosítási kifizetőhely részére megküldi. A foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások 
átvételét, beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni. 

Ha a biztosított egyidejűleg fennálló, több biztosítással járó jogviszonyból igényel 
gyermekgondozási díjat, akkor a gyermekgondozási díj iránti kérelem elbírálására a foglalkoztató 
székhelye szerinti kormányhivatal rendelkezik illetékességgel, vagyis a kifizetőhely ebben az 
esetben nem bírálhatja el a biztosított gyermekgondozási díj iránti kérelmeit. Ebben az esetben a 
társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztatónak is "Foglalkoztatói igazolás" 
elnevezésű nyomtatványt kell kiállítania, és a fent ismertetett általános szabályok szerint a 
biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt 5 napon belül a foglalkoztató székhelye szerint 
illetékes járási hivatalhoz kell továbbítania a biztosított gyermekgondozási díj iránti kérelmét 
(elektronikus úton). 
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Visszamenőlegesen is igényelhető-e a gyed? 

A gyermekgondozási díjat az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet 
kérelmezni, azaz az ellátást legkorábban az igénybejelentés napját megelőző 6. hónap első napjától 
lehet megállapítani, és folyósítani a jogosultsági feltételek fennállása esetén. 

  

Szükséges-e választani az ellátások között? 

Az ellátások közötti választás szabályairól részletesen itt olvashat. 
  
Mennyi idő alatt bírálják el a gyed igényt?  

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez 
(kormányhivatal, társadalombiztosítási kifizetőhely) történő megérkezését követő naptól számított 8 
nap, feltéve hogy a gyermekgondozási díj iránti kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok 
alapján az igény elbírálható, egyéb esetben (pl. ha hiánypótlási eljárást kell lefolytatni) legfeljebb 
60 nap.  

Az igénybejelentés napja 

Az igénybejelentés napja az a nap, amikor a kérelmet benyújtották, illetve átvették. Ha a kérelmet 
posta útján terjesztették elő, az igénybejelentés napjának a kérelem postára adásának igazolt napját 
kell tekinteni. 

Ha a gyed iránti kérelem a szülési szabadság, vagy az annak megfelelő időtartam lejártát megelőzően 
kerül benyújtásra, a kérelem elbírálására nyitva álló határidő a szülési szabadság, illetve az annak 
megfelelő időtartam lejártát követően kezdődik. 

   

 

Hogyan történik a gyermekgondozási díj megállapítása és folyósítása? 
Biztosítási jogviszony alapján, valamint nevelőszülői jogviszony alapján megállapított 
gyermekgondozási díj esetében: 

 A gyermekgondozási díj iránti kérelmet: 

• a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetében a kifizetőhely, [a 
Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához tartozó munkáltatói kör esetén a 
Magyar Államkincstár,] bírálja el, és a jogosultság fennállása esetén folyósítja az ellátást, 

• egyéb esetben a foglalkoztató (egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő) székhelye 
szerint illetékes kormányhivatal bírálja el, és a jogosultság fennállása esetén a Magyar 
Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága folyósítja az ellátást. 

• Aki egyidejűleg fennálló, több biztosítással járó jogviszonyból igényel gyed-et, a 
kérelmet a kormányhivatal bírálja el, abban az esetben is, ha a foglalkoztatók 
valamelyikénél társadalombiztosítási kifizetőhely működik. 

A hallgatói jogviszony alapján megállapított gyermekgondozási díj esetében:  

A gyermekgondozási díj iránti kérelmet:  

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/k%C3%B6z%C3%B6s-szab%C3%A1lyok-a-p%C3%A9nzbeli-ell%C3%A1t%C3%A1sokra/v%C3%A1laszt%C3%A1s-az-ell%C3%A1t%C3%A1sok-k%C3%B6z%C3%B6tt.html
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• ha a szülő nő biztosított, és a foglalkoztatója társadalombiztosítási kifizetőhely, akkor a 
kifizetőhely 

• ha a szülő nő biztosított, és a foglalkoztatója nem kifizetőhely, akkor a foglalkoztató 
székhelye szerint illetékes kormányhivatal 

• ha a szülő nő nem biztosított, akkor a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal 

• ha a vér szerinti apa igényli az ellátást – függetlenül attól, hogy biztosított-e vagy sem – 
a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal 

bírálja el.  

  

Nagyszülő részére megállapított gyermekgondozási díj esetében: 

• A nagyszülői gyermekgondozási díjat a foglalkoztató székhelye szerint illetékes 
kormányhivatal bírálja el. 

 

 

A bedolgozó részére gyermekgondozási díjat nem lehet folyósítani addig, amíg a feldolgozásra átvett 
anyagot vissza nem adta.  

A gyed megállapításakor a társadalombiztosítási kifizetőhely, illetve a kormányhivatal határozat 
formájában értesíti az igénylőt, hogy mely időtartamra, és mekkora naptári napi összegben 
jogosult gyed-re. 
  
A gyermekgondozási díj folyósítása 

A gyermekgondozási díjat havonta egyszer, utólag kell folyósítani, a tárgyhónapot követő hó 10. 
napjáig, de legkésőbb a bérfizetési napon. 
 

Befolyásolja-e a gyed összegét, ha az adóhatóság felé bevallott 

jövedelemadatokban utólag módosítás történik? 

Ha az ellátás összegének megállapításakor figyelembe vett időszakra vonatkozóan –  a jogosultság 
kezdő napjától számított egy éven belül – az állami adóhatóságnál módosításra kerülnek a 
jövedelemadatok, akkor ezen módosított jövedelemadatok alapján a gyed összegét újra el kell 
bírálni. Az ismételt elbírálás során az ellátást megállapító szerv a korábbi döntését – legfeljebb az 
ellátásra való jogosultság lejártát követő naptól számított 18 hónapon belül – módosíthatja, vagy 
visszavonhatja. 

Amennyiben megállapításra kerül, hogy az igénylő azért vett fel jogalap nélkül gyermekgondozási 
díjat, mert a korábban bevallott jövedelemadatai az állami adóhatóságnál módosításra kerültek, 
felróhatóságra való tekintet nélkül köteles az igénylő a jogalap nélkül felvett ellátást visszafizetni. 
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Mit lehet tenni, ha a gyermekgondozási díj iránti kérelem ügyében hozott 

döntéssel nem értek egyet? 

Amennyiben nem ért egyet a kérelme elbírálásával (pl. a megállapított összeggel, a jogosultság 
időtartamával), akkor a gyermekgondozási díj ügyében hozott döntés ellen közigazgatási pert 
indíthat. 

A jogorvoslati lehetőségekről bővebben itt olvashat. 
  

Lehet-e a gyermekgondozási díj folyósítása mellett munkát végezni? 
A szülő a gyermekgondozási díj folyósítása mellett korlátlan időtartamban végezhet munkát. 
Az úgynevezett diplomás gyed folyósítása mellett, az ellátás folyósításának 169. napjától lehet 
korlátlan időtartamban keresőtevékenységet folytatni. 

Ha a szülő szeretne visszamenni dolgozni, vagy akár más foglalkoztatónál dolgozni a 
gyermekgondozási díj folyósítása mellett, akkor a munkába állását nem kell bejelenteni a 
gyermekgondozási díjat megállapító szervnek, csak a munkáltatót kell tájékoztatni, hogy a 
munkavégzés mellett gyermekgondozási díjban részesül. A gyed folyósításában a munkába állás nem 
okoz változást. 

  

Mit kell tenni, ha az adataimban, vagy körülményeimben jogosultságot érintő változás következik 
be? 

A gyermekgondozási díjban részesülő személy köteles 15 napon belül minden olyan adatot vagy tényt 
bejelenteni az ellátást megállapító szervnek, amely az ellátásra való jogosultságát vagy ellátása 
folyósítását érinti. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén 10.000,- Ft-tól 100.000,- Ft-ig 
terjedő összegű – az elkövetett mulasztással arányos – mulasztási bírságot szabhat ki az 
egészségbiztosító. 

Amennyiben az ellátásra jogosult körülményeiben olyan változás következik be, amely alapján már 
nem járna az ellátás, azt 8 napon belül kell bejelenteni az ellátást megállapító szervnek. 

Be kell jelenteni például: 

• ha a gyermekgondozási díjra jogosító gyermek a háztartásából kikerül, 

• a gyermekgondozási díjra jogosító gyermek napközben ellátásban részesül, anélkül, hogy a 
gyermekgondozási díjat igénylő keresőtevékenységet folytatna. 

Nagyszülői gyermekgondozási díj esetében be kell jelenteni: 

• ha a gyermekgondozási díjban részesülő nagyszülő keresőtevékenységet folytat, és azt nem 
kizárólag otthonában végzi, 

• a gyermekgondozási díjra jogosító gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben 
helyezték el, 

• ha az az alapjogosult szülő gyermekgondozási díjra való jogosultsági feltételei nem állnak 
fenn, 

• a gyermek közös háztartásban élő szülőjének bármelyike az ellátás nagyszülő részére történő 
folyósítása alatt nem végez keresőtevékenységet. 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/k%C3%B6z%C3%B6s-szab%C3%A1lyok-a-p%C3%A9nzbeli-ell%C3%A1t%C3%A1sokra.html
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Ha a biztosított részére az ellátást a járási hivatal állapította meg és a biztosítási jogviszony az ellátás 
folyósításának időtartama alatt megszűnik, a foglalkoztató köteles 8 napon belül értesíteni az ellátást 
megállapító kormányhivatalt a biztosítási jogviszony megszűnésének időpontjáról. 

Ezen kívül be kell jelenteni, ha a kérelmező adataiban változás következik be. A bejelentés 
megtételéhez nem kötelező nyomtatvány kitöltése, azonban javasoljuk a honlapunkon megtalálható 
"Adatváltozás bejelentése" elnevezésű adatlap kitöltését. A bejelentést az ellátást megállapító 
szervhez (kifizetőhely vagy kormányhivatal) kell benyújtani. 

Kaphatok-e gyermekgondozási díjat, ha a jogosultsághoz szükséges biztosítási 

idővel nem rendelkezem? 

Abban az esetben, ha a biztosított szülő nem rendelkezik a gyed folyósításához szükséges biztosítási 
idővel, a társadalmi szolidaritás elve alapján a kormányhivatalnak lehetősége van arra, hogy 
meghatározott jogszabályi és költségvetési keretek között méltányosságot gyakorolva, az általános 
szabályoktól eltérően megállapítsa a gyed-re való jogosultságot annak is, aki arra nem lenne jogosult. 
A kormányhivatal e jogköre arra az esetre vonatkozik, ha a biztosítottnak minősülő szülő gyed 
ellátásra való jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási idővel nem rendelkezik.  

Hallgatói jogviszony, nevelőszülői jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj, valamint 
nagyszülő által igényelt gyermekgondozási díj vonatkozásában méltányosság gyakorlására nincs 
lehetőség. 

 

 

 

Források: 
http://www.allamkincstar.gov.hu/ 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/anyas%C3%A1gi-

t%C3%A1mogat%C3%A1s.html 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekgondoz%C3%A1si-

seg%C3%A9ly.html 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/csal%C3%A1dip%C3%B3tl%C3%A9k.ht

ml 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermeknevel%C3%A9si-

t%C3%A1mogat%C3%A1s.html 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekv%C3%A1llal%C3%

A1s-t%C3%A1mogat%C3%A1sa/csecsem%C5%91gondoz%C3%A1si-d%C3%ADj.html 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekv%C3%A1llal%C3%

A1s-t%C3%A1mogat%C3%A1sa/gyermekgondoz%C3%A1si-d%C3%ADj.html 

https://csalad.hu/tamogatasok 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/egt-tagallamok 

http://www.allamkincstar.gov.hu/
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/anyas%C3%A1gi-t%C3%A1mogat%C3%A1s.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/anyas%C3%A1gi-t%C3%A1mogat%C3%A1s.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekgondoz%C3%A1si-seg%C3%A9ly.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekgondoz%C3%A1si-seg%C3%A9ly.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/csal%C3%A1dip%C3%B3tl%C3%A9k.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/csal%C3%A1dip%C3%B3tl%C3%A9k.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermeknevel%C3%A9si-t%C3%A1mogat%C3%A1s.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermeknevel%C3%A9si-t%C3%A1mogat%C3%A1s.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekv%C3%A1llal%C3%A1s-t%C3%A1mogat%C3%A1sa/csecsem%C5%91gondoz%C3%A1si-d%C3%ADj.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekv%C3%A1llal%C3%A1s-t%C3%A1mogat%C3%A1sa/csecsem%C5%91gondoz%C3%A1si-d%C3%ADj.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekv%C3%A1llal%C3%A1s-t%C3%A1mogat%C3%A1sa/gyermekgondoz%C3%A1si-d%C3%ADj.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekv%C3%A1llal%C3%A1s-t%C3%A1mogat%C3%A1sa/gyermekgondoz%C3%A1si-d%C3%ADj.html
https://csalad.hu/tamogatasok
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/egt-tagallamok
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https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv%C3%A1nyok.html 

 

 

 

Anyasági támogatás 
 

Anyasági támogatásra minden gyermeket vállaló anya jogosult, ideértve az örökbefogadó szülőt és a 

tartósan kinevezett gyámot is. Ez a támogatás egyszeri juttatás a baba érkezése után. 

Az igénylés során az alábbi kritériumnak kell megfelelni: 

• a babavárás alatt legalább 4 alkalommal meg kell jelenni a várandósgondozáson 

(terhesgondozás), koraszülés esetén 1 alkalom a minimum 

• örökbefogadás esetén akkor igényelhető, ha a szülést követő 6 hónapon belül jogerősen az 

örökbefogadó szülőkhöz kerül a gyermek 

• gyámszülő esetén akkor vehető igénybe, ha a szülést követő 6 hónapon belül jogerősen a 

gyámhoz kerül gondozásba a gyermek 

Nem vehető igénybe az anyasági támogatás, ha: 

• még a baba megszületése előtt a vérszerinti anya nyilatkozik arról, hogy a gyermek 

örökbeadható (lemond a gyermekéről) 

•  ha a megszületést követően gyámhatósági határozat alapján gondozásba veszik a picit. 

Megilleti az anyasági támogatás 6 hónapon belül azokat az anyákat is, akik: 

• a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulásról szóló nyilatkozatot visszavonják a 

születés követő 6 héten belül 

• a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodást megszüntetik, így a 

továbbiakban az anya gondoskodik a gyermek neveléséről 

Igénylés menete: 

Az igénylést a baba születését követő 6 hónapon belül lehet leadni a lakóhely szerinti illetékes 

megyeszékhely szerinti járási ügyfélszolgálati irodájában személyesen, illetve az igénylő 

munkahelyén, ha ott működik családtámogatási kifizetőhely. Erről érdeklődj a munkáltatódnál! 

A gyermek világrajöttét követő 6 hónapon belül meg kell történnie az igénylésnek, különben sajnos 

elesünk ettől az egyszeri támogatástól. A támogatás összege a mindenkori minimál nyugdíj alapján 

kerül megállapításra, ami egy gyerek esetén 225%-a, ugyanakkor ikrek esetén 300% jár az anyukának. 

2021-ben a minimál nyugdíj 28.500 Ft, ezért egyszeri támogatásként az egy babát szülő nők 64.125 

Ft-ot, az ikreket világra hozó anyukák 85.500 Ft egyszeri összegben részesülnek. 

Külföldön élő magyar állampolgár édesanya: 

Két élethelyzet lehetséges: 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv%C3%A1nyok.html
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3.) Magyar állampolgár külföldön volt várandós, ott szülte meg gyermekét, majd 

Magyarországra költözik: 

Az anyasági támogatásra vonatkozó igény benyújtása a „Kérelem anyasági támogatás 

megállapítására” nyomtatványt kell megtenni. Az igény benyújtható személyesen a 

Kormányablakokban, postai úton, illetve elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül. Az igény 

elbírálását az igénylő magyarországi lakóhelye szerinti illetékes kormányhivatal végzi. 

Az igényléshez szükséges dokumentumok, amiket másolatban a kérelemhez kell csatolni: 

• személyazonosításhoz szükséges irat ez lehet: 

o érvényes személyigazolvány 

o személyazonosító igazolvány 

o érvényes kártya típusú gépjárművezetői engedély 

o érvényes útlevél 

• ha a várandósság időtartama alatt a külföldi tartózkodás időtartama egybefüggően 

meghaladta az 5 hónapot, abban az esetben nem szükséges csatolni a várandósgondozást 

végző orvos, védőnő által kiállított igazolást a várandósgondozásban való részvétel számáról. 

Ebben az esetben a külföldi tartózkodást kell igazolni. 

4.) Magyarország területén kívül született és ott élő magyar állampolgárságú, Magyarországon 

anyakönyvezett gyermek vér szerinti anyja, illetve Szlovákiában és Ukrajna született és ott élő 

„Magyar igazolvánnyal” rendelkező gyermek vér szerinti anyja is jogosult az anyasági 

támogatásra.  

A jogosultság előfeltételei: 

• a magyar állampolgárságú gyermek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése, 

• Szlovákiában vagy Ukrajnában élő gyermek részére „Magyar Igazolvány” kiállítása 

Ebben az esetben az anyasági támogatást a magyar származású gyermekre tekintettel a támogatásra 

jogosult vérszerinti anya állampolgárságáról függetlenül kérheti. 

Az igényt a „Kérelem anyasági támogatás megállapítása külföldön született magyar 

állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú „Magyar igazolvánnyal” rendelkező gyermek 

esetén” elnevezésű formanyomtatványon kell benyújtani. 

Az igény benyújtható személyesen a konzuli feladatokat ellátó hivatalos magyar külképviseleteken, 

Magyarországon a Kormányablakban, postai úton elektronikusan az Ügyfélkapunk keresztül. 

A kérelemhez szükséges iratok, amiket elegendő másoltként csatolni: 

• Magyar állampolgárságú gyermek esetén a gyermek magyar anyakönyvi kivonatának 

másolata, amennyiben a külföldön született gyermek hazai anyakönyvvezetése megtörtént. 

Amennyiben a gyermek még nincs Magyarországi anyakönyvezve, akkor is beadható az igény, 

ez esetben az anyasági támogatás iránti kérelem beadásával megindul a hazai 

anyakönyvezési eljárása. 

• Szlovákiában vagy Ukrajnában élő, nem magyar állampolgárságú „Magyar igazolvánnyal” 

rendelkező gyermek esetén a kérelemhez csatolni kell a gyermek „Magyar igazolványának” a 

másolatát és a gyermek külföldi anyakönyvi kivonatának másolatát is. 
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Az igényelbíróló szerv a 2. pontban leírt esetben a Magyar Államkincstár Családtámogatási Főosztály, 

Budapest. 

Az igényléshez szükséges dokumentum letölthető: 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok.html  weboldalról az Ellátások legördülő 

menüsorból kiválasztva az Anyasági támogatást. A részletes leírás végén találhatod meg a 

benyújtandó dokumentumokat PDF letölthető formátumban. 

  

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok.html
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Egy kis segítség a dokumentum kitöltéséhez: 
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Csecsemőgondozási díj 
(Szülési szabadság) 

A csecsemő gondozási díjra az a szülő nő jogosult, aki a baba érkezését megelőző 2 éven belül 365 

napon át biztosított volt (a biztosított jogviszony az általános ismertetőben bővebb kifejtésre került), 

és akinek gyermeke: 

• biztosítás ideje alatt születik meg 

• biztosítás megszűnését követő 42 napon belül születik meg a gyermek 

• biztosítás megszűnését követő 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt 

vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül születik meg a baba. 

A 365 nap biztosítási időbe bele kell számítani: 

• A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 

2019. évi CXXII törvény 6. §-a szerinti biztosításban töltött időt 

• a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz folyósításának idejét 

• csecsemőgondozási díj folyósításának idejét 

• örökbefogadási díj folyósításának idejét 

• gyermekgondozási díj folyósításának idejét- kivéve az úgynevezett diplomás GYED-et 

• köznevelési intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányokból 

180 napot 

• szakképző intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányokból 

180 napot 

• felsőoktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott 

tanulmányokból 180 napot 

A csecsemőgondozási díjra való jogosultsághoz nem szükséges, hogy a 365 nap folyamatos legyen. 

Szülő nő helyett csecsemőgondozási díjra jogosult: 

• az a nő, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe veszi, ilyenkor a gyermek 

gondozásba vételének napjától lehet igénybe venni a CSED-et- örökbefogadó anya 

• az a családba fogadó gyám, aki a csecsemőt jogerős döntés alapján gondozza 

• vér szerinti apa, ha a szülő nő egészségügyi állapota miatt kikerül a háztartásból (kórházba 

kerül, szociális ellátó intézménybe kerül stb.) ahol a babát gondozzák 

• vér szerinti apa, ha a gyermek édesanyja meghal 

• az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket vele 

örökbe fogadni szándékozó nő egészségügyi állapota miatt kikerül a háztartásból (kórházba, 

szociális ellátó intézménybe kerül stb.) ahol az újszülöttet gondozzák- örökbefogadó apa 

• az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket 

örökbefogadási szándékkal nevelésbe vett nő meghal- örökbefogadó apa 

• a csecsemő vér szerinti apja, ha a szülő nő felügyeleti joga megszűnik 

Nem jár csecsemőgondozási díj: 

• a szülési szabadságnak arra az idejére, amire a teljes keresetét (fizetését) megkapja 
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• ha bármely jogviszonyban keresőtevékenységet folytat- kivéve nevelőszülői foglalkoztatási 

jogviszony 

(„Keresőtevékenység minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár. Keresőtevékenységet 

folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, aki 

gazdasági társaság személyes közreműködéssel vagy mellékszolgáltatás keretében munkavégzés 

útján vesz részt. Ide sorolandó, aki a társaság vezető-tisztségviselője, vagy aki társasági 

szerződésben közreműködési, vagy munkavégzési kötelezettséggel bír. Az olyan munkavégzés, 

amelyért jogszabály alapján tiszteletdíj jár, akkor minősül kereső tevékenységnek, ha a havi 

tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát meghaladja. A mezőgazdasági 

őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenység esetében keresőtevékenység akkor keletkezik, 

ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a 

jövedelemként kell figyelembe venni. A keresőtevékenységgel járó biztosítási idővel szemben 

szolgálati idő az az időszak, amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére volt kötelezve, 

illetve megállapodás alapján a nyugdíjjárulékot meg is fizetette.” 

 2021.02.15. www.nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu)  

A csecsemőgondozási díjban részesülő köteles 8 napon belül bejelenteni, fent felsorolt körülmények 

bár melyike bekövetkezne. 

Mennyi ideig jár a CSED? 

A csecsemőgondozási díj hossza megegyezik a szülési szabadságéval. Az anyát összesen 24 hét szülési 

szabadság illet meg. A szülési szabadságot úgy kell kivenni, hogy abból legfeljebb négy hét a szülés 

várható időpontja elé essen. A szülési szabadságot legkésőbb a szülés napján meg kell kezdeni- 

kivételt képeznek ez alól a korszült édesanyák, rájuk egyedi eljárások vannak kidolgozva. Ezekkel 

kapcsolatban keresd a Magyar Államkincstárt fent megadott elérhetőségeken, vagy helyi segítő 

szervezeteket bizalommal. A csecsemőgondozási díj a baba születésétől kezdve legfeljebb 168 napig 

jár (pl.: ha a szülés előtt 2 igénybe vetted a CSED-et, akkor 154 napig kapod a szülés után), kivétel a 

koraszülött gyermekek esete. 

Amennyiben nem a szülő nő veszi igénybe a CSED-et, akkor a díjra való jogosultság kezdőnapjától a 

szülét követő 168. napig jár (pl.: az örökbefogadási szándékkal nevelésbe került baba a szülést követő 

6. hét első napjával kerül a kijelölt párhoz úgy a CSED 126 napig jár -168 napból kivonásra kerül 6x7 

nap) 

A szülési szabadság megszűnik: 

• a gyermek halva születésének esetén, ha az anya már a szülést megelőző időpontban is 

igényelte a díjat 

• a gyermek a szülést követően hal meg, a halálát követő 15. napon 

• a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezik, átmeneti vagy tartós nevelésbe veszik, vagy 30 

napot meghaladó bentlakásos szociális intézménybe helyezik el- ilyen esetben az elhelyezést 

követő naptól szűnik meg az ellátás 

A szülési szabadság ideje a szülést követő 6 hétnél nem lehet rövidebb a fenti esetekben sem! 

Az egyéb foglalkozási jogviszonyokban (pl.: egyéni vállalkozó, őstermelő, megbízási jogviszony 

stb.) a szülési szabadságre vonatkozó rendelkezések szerint kell a CSED folyósításának 

időtartamát megállapítani. 

http://www.nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/
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Amennyiben a jogosultsággal kapcsolatban egyéb kérdés merülne fel írjon cstam@bekes.gov.hu e-

mail címre, vagy keresse a Magyar Államkincstár Békéscsabai ügyfélfogadási irodáját a 66/524-100 

telefonszámon, vagy a Call centert 66/529-950, 20/881-95-35, 30/344-0045, 70/460-9005 

telefonszámokon. 

Milyen jövedelem alapján számítják CSED összegét? 

A csecsemőgondozási díj alapjául az a jövedelem számít, ami a személyi jövedelemadó és 

társadalombiztosítási járulék alapját képezi. Csak az adóhatóság felé bevallott jövedelem, munkabér 

lehet a számítás alapja.  

A számítás során az egy naptári napra eső jövedelmet veszik alapul- ha a szülő nő bruttó bére 

219.000 Ft, akkor az 1 naptári napra eső összeg 30 napos hónappal számolva 7.300 Ft, ennek 70% jár, 

ami naptári napra vetítve 5.110 Ft. Ebből levonásra kerül a személyi jövedelemadó. Abban az 

esetben, ha az igénylő jogosult adókedvezményre a CSED-ből is igénybe veheti azt. 

2021. júliusától 70%-ról a bruttó fizetés 100%-ra emelkedik a csecsemőgondozási díj összege. 

Ha a gyermek gyermekgondozási díj (GYED) vagy a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) ideje 

alatt, vagy annak megszűnését követő 1 éven belül születik meg a következő baba, és az újabb 

gyermek születésekor megállapított CSED összege kisebb, mint az utolsó gyermeknél megállapított, 

akkor a magasabb összeg illeti meg az édesanyát. 

A biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha 30 napnál hosszabb megszakítások nincsenek. A 30 

napos megszakításba nem számít bele a táppénz, baleseti táppénz, CSED, GYED, GYES ideje. 

Amennyiben az igénylő szülő nő számára az álláskeresési támogatás ideje alatt kerül megállapításra a 

CSED összege, akkor a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér alapján számolják ki az 

összeget, azonban az ellátás naptári napi alapja nem lehet nagyobb, mint az álláskeresési támogatás 

alapját képző összeg harmincad része.  

CSED igénylés 

Hol és hogyan igényelhető? 

Az ellátás iránti kérelmet a biztosítottnak a foglalkoztatójához kell benyújtania a „Nyilatkozat 
csecsemőgondozási díj megállapításához” elnevezésű nyomtatványon. 

Ha munkáltató jogutód nélkül szűnik meg a foglalkoztató székhelye szerinti illetékes 

egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó kormányhivatalban kell benyújtani. 

Ha az igénylő önfoglalkoztató (pl. egyéni vállalkozó), az ellátás iránti kérelmet kizárólag elektronikus 
úton nyújthatja be az egészségbiztosítóhoz az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, 
gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű elektronikus nyomtatványon,  

A csecsemőgondozási díj iránti kérelemmel egyidejűleg már a gyermekgondozási díj (GYED) iránti 
kérelmet is be lehet nyújtani a „Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes 
igényléséhez” elnevezésű nyomtatványon. 

Az igénybejelentéssel egyidejűleg a következő okmányokat kell bemutatni, benyújtani: 

mailto:cstam@bekes.gov.hu
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• a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, ha a kérelmet társadalombiztosítási 
kifizetőhely bírálja el, illetve ha az ellátást a gyermek születését megelőző időponttól 
igényelte, 

• a gyermek születését megelőző időponttól történő igénylés esetén a terhesállományba vételt 
igazoló orvosi igazolást, vagy a várandósgondozási könyv másolatát, 

• csecsemő örökbefogadása esetén az örökbefogadásról szóló gyámhivatali határozatot, vagy a 
gyámhivatal igazolását arról, hogy a biztosított a csecsemőt örökbefogadási szándékkal 
nevelésbe vette, 

• gyám esetén a gyámkirendelő határozatot, 
• a vér szerinti, vagy örökbefogadó apa kérelme esetén az egészségügyi intézmény igazolását 

arról, hogy a szülő/örökbefogadó nő az egészségi állapota miatt kikerült a gyermek 
gondozását szolgáló háztartásból, 

• „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű 
nyomtatványt, ha az igénylőnek megszűnt a biztosítási jogviszonya. 

Az igényléshez szükséges nyomtatványok letölthetőek az államkincstár 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv%C3%A1nyok.html oldaláról. 

Igényelhető-e visszamenőlegesen? 

A csecsemőgondozási díj visszamenőleg legfeljebb a kérelem benyújtásának napját megelőző hatodik 
hónap első napjától állapítható meg, ha a jogosultság már ettől az időponttól kezdve fennáll. (A 
csecsemőgondozási díjra való jogosultság kezdő napja a szülés várható időpontját megelőző négy hét 
bármelyik napja lehet, de legkésőbb a szülés napja. 

Lehet-e a CSED mellett munkát végezni? 

Nem, a csecsemőgondozási díj mellett nem lehet dolgozni. Ha az ellátásra jogosult bármilyen 
jogviszonyban – kivéve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt – keresőtevékenységet végez, nem 
jár részére a csecsemőgondozási díj. 

Csecsemőgondozási díjjal kapcsolatos további részletes tájékoztatás a Magyar Államkincstár 
honlapján érhető el: 
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekv%C3%A1llal%C3%
A1s-t%C3%A1mogat%C3%A1sa/csecsem%C5%91gondoz%C3%A1si-d%C3%ADj.html 

 

 

 

 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv%C3%A1nyok.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekv%C3%A1llal%C3%A1s-t%C3%A1mogat%C3%A1sa/csecsem%C5%91gondoz%C3%A1si-d%C3%ADj.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekv%C3%A1llal%C3%A1s-t%C3%A1mogat%C3%A1sa/csecsem%C5%91gondoz%C3%A1si-d%C3%ADj.html
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Családi pótlék 
 

Az állam havi rendszerességgel hozzájárul a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez 
nevelési ellátás vagy iskoláztatási támogatás (együtt: családi pótlék) formájában. 

 
A nevelési ellátás (Cst. 7. §) a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár a 
szülő részére. Egy együtt élő család esetében csak az egyik szülő igényelheti a havi támogatást, 
általánosságban az édesanya. Megosztott felügyelet (elvált/nem együtt élő szülők esetében „egy hét 
itt, egy hét ott” felügyelet) esetén mind a két szülő igényelheti. 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az 
a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában 
részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. 

Ki jogosult nevelési ellátásra? 

Nevelési ellátásra jogosult: 

• a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülője, 
• a saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével együtt élő házastárs, 
• az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre 

irányuló eljárás már folyamatban van (a fentiek elnevezése együttesen: szülő) 
• a szülővel együtt élő élettárs 
• a nevelőszülő, a gyám, 
• akinél a gyermeket a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték (1997. évi XXXI. törvény 

(Gyvt.) 72. § (1) bekezdés), 

még nem tanköteles gyermekre tekintettel. 

Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes 
időtartamára, valamint a tankötelezettség megszűnését követően köznevelési intézményben 
tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a 
gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét betölti. 

Köznevelési intézmény: óvoda, általános iskola, gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, 
szakiskola, készségfejlesztő iskola, alapfokú művészeti iskola, kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató 
iskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, kollégium, pedagógiai 
szakszolgálati intézmény, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény. 
 

A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti. 
A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a 
végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. 

http://www.allamkincstar.gov.hu/files/Mag%C3%A1nszem%C3%A9lyek/Csal%C3%A1dt%C3%A1mogat%C3%A1s/KINCST%C3%81R%20HONLAP%20aktualiz%C3%A1l%C3%A1s%202013.03-Gyvt.%2072.%20%C2%A7.pdf
http://www.allamkincstar.gov.hu/files/Mag%C3%A1nszem%C3%A9lyek/Csal%C3%A1dt%C3%A1mogat%C3%A1s/KINCST%C3%81R%20HONLAP%20aktualiz%C3%A1l%C3%A1s%202013.03-Gyvt.%2072.%20%C2%A7.pdf
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A köznevelési törvény szerint sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot 
igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

Sajátos nevelési igényű gyermek: mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd. 
 

Ki jogosult iskoláztatási támogatásra? 

Iskoláztatási támogatás (Cst. 8. §) iránti kérelmet a következő ügyfelek nyújthatnak be: 

• a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülője, 
• a saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével együtt élő házastárs 
• az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre 

irányuló eljárás már folyamatban van (a fentiek elnevezése együttesen: szülő) 
• a nevelőszülő, a gyám 
• akinél a gyermeket a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték (1997. évi XXXI. törvény 

(Gyvt.) 72. §. (1) bekezdés), 

Kit kell saját háztartásban nevelt gyermeknek tekinteni? 

A családi pótlékra való jogosultság szempontjából saját háztartásban nevelt, gondozott gyermeknek 
kell tekinteni azt, aki a szülővel életvitelszerűen él együtt és annak gondozásából rendszeres jelleggel 
legfeljebb csak nap közben kerül ki. Ezen túlmenően saját háztartásban nevelt, gondozott 
gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket is, aki 

a) a kül- és belföldi tanulmányai folytatása vagy gyógykezelése okán átmeneti jelleggel tartózkodik az 
ügyfél háztartásán kívül, 

Ki minősül tartósan beteg, súlyosan fogyatékos személynek? 

Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos: 

a) az a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek, aki külön jogszabályban meghatározott betegsége, 
illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul. A külön jogszabály 
a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 
19.) ESzCsM rendelet. A 18. év alatti gyermek betegségét  ezen rendelet melléklete szerinti „Igazolás 
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről"elnevezésű nyomtatványon kell igazolni. Az 
igazolást a gyermekklinika, gyermek szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, 
szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa állítja ki két példányban. 

b) az a tizennyolc évesnél idősebb személy, aki tizennyolcadik életévének betöltése előtt 
munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-os mértékű 
egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig 
fennáll. Ezen feltételek fennállását első fokon a kormányhivatal rehabilitációs szakértői szerve, 
másodfokon a másodfokú orvosszakértői bizottság vizsgálja és igazolja, amelyről szakvéleményt ad ki. 

http://www.allamkincstar.gov.hu/files/Mag%C3%A1nszem%C3%A9lyek/Csal%C3%A1dt%C3%A1mogat%C3%A1s/KINCST%C3%81R%20HONLAP%20aktualiz%C3%A1l%C3%A1s%202013.03-Gyvt.%2072.%20%C2%A7.pdf
http://www.allamkincstar.gov.hu/files/Mag%C3%A1nszem%C3%A9lyek/Csal%C3%A1dt%C3%A1mogat%C3%A1s/KINCST%C3%81R%20HONLAP%20aktualiz%C3%A1l%C3%A1s%202013.03-Gyvt.%2072.%20%C2%A7.pdf
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/45/Igazol%C3%A1s%20tart%C3%B3san%20beteg,%20illetve%20s%C3%BAlyosan%20fogyat%C3%A9kos%20gyermekr%C5%91l.pdf
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/45/Igazol%C3%A1s%20tart%C3%B3san%20beteg,%20illetve%20s%C3%BAlyosan%20fogyat%C3%A9kos%20gyermekr%C5%91l.pdf
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A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel vagy személy részére járó 
magasabb összegű családi pótlék annak a hónapnak a végéig jár, ameddig a betegség, súlyos 
fogyatékosság fennállását - a külön jogszabályban előírtak szerint - igazolták. 

A 18. életévét betöltött, köznevelési intézményben tanulmányokat folytató beteg gyermek 
után, ha az ügyfél a gyermek tizennyolcadik életévének betöltéséig magasabb összegű iskoláztatási 
támogatásban részesült, akkor továbbra is jogosult a magasabb összegű iskoláztatási támogatásra 
mindaddig, amíg a gyermek köznevelési intézményben tanul, de legfeljebb annak a tanévnek a 
végéig, amelyben a 20. életévét - sajátos nevelési igényű tanuló esetén - a 23. életévét betölti. 

Az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésének időpontjától 16. és 18. életév közötti 
gyermek esetén az is jogosult nevelési ellátásra, aki súlyos betegsége vagy fogyatékossága 
következtében önálló életvitelre képtelen és az önkiszolgálási képessége hiányzik. Az erre vonatkozó 
orvosi igazolást a gyermeket kezelő szakorvos adja ki, az előírt formanyomtatványon. A kezelőorvos 
az igazolást akkor állítja ki, ha a gyermek állapotában annak nagykorúságáig kedvező változás nem 
várható.  

Fogyatékossági támogatásban részesülő személy nem részesülhet magasabb összegű családi 
pótlékban, ill. a fogyatékossági támogatás nem állapítható meg, ha a 18 éven felüli személy vagy rá 
tekintettel más személy magasabb összegű családi pótlékban részesül. 

Kiskorú szülő jogosult lehet-e családi pótlékra? 

Kiskorú szülő esetén, ha a kiskorú szülő gyermekének nincs gyámja, vagy ha a 16. életévét betöltött 
kiskorú szülő a saját háztartásában nevelt gyermekének gyámjával nem él egy háztartásban, a családi 
pótlékot a kiskorú szülő részére kell megállapítani, az igényt azonban törvényes képviselőjének kell 
benyújtani. 
 

16 életévét betöltött kiskorú szülő a saját nevében nyújthat be kérelmet. A 16. életévét be nem 
töltött kiskorú szülő nevében a kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy nyújtja be. 

Kit lehet a családi pótlék összegének megállapításánál beszámítani? 

A családi pótlék összegének megállapításakor lehetőség van azt a gyermeket is figyelembe 
venni, aki után az ügyfél már nem jogosult a családi pótlékra. 

Az összeg megállapítása szempontjából azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket kell 
figyelembe venni (az ügyfél kérelmére), aki az ügyfél háztartásában él és akire tekintettel a szülő, 
nevelőszülő, a gyám családi pótlékra jogosult, vagy aki köznevelési intézmény tanulója vagy 
felsőoktatási intézményben, első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első 
mesterképzésben vagy első egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgató, aki rendszeres 
jövedelemmel nem rendelkezik. Ezekben az esetekben az ügyfélnek a gyerekszámba beszámító 
gyermek tanulói jogviszonyát köznevelési intézmény esetén az „Igazolás tanulói jogviszony 
fennállásáról” elnevezésű nyomtatványon, felsőoktatási intézmény esetén a hallgatói jogviszony 
igazolással igazolhatja. A jogviszony fennállását a kérelem benyújtásakor, illetve az ellátás 
folyósításának időtartama alatt évente, tanulói jogviszony esetén szeptember 30-ig, hallgatói 
jogviszony esetén október 15-ig kell igazolni. A felsőoktatási tanulmányokat folytatók közül csak az 
első egyetemi, vagy főiskolai szintű képzésben részt vevő hallgató számítható be a gyerekszámba. 
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A fentiekhez hasonlóan beszámít a gyerekszámba az a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt 
gyermek is, aki családi pótlékra saját jogán jogosult (kivétel: ha a szülővel nem él egy háztartásban), 
vagy aki fogyatékosként szociális intézményi ellátásban részesül, feltéve ha őt a gyámhivatal nem 
vette nevelésbe, és a családi pótlékot igénylő vele rendszeres kapcsolatot tart fenn. 
Kapcsolattartásnak a rendszeres találkozás minősül, amelynek a teljesítését az ügyfél kérelmére a 
szociális intézmény vezetője először a kérelem benyújtásakor, aztán évente egy alkalommal írásban 
igazolja. Nem tekinthető rendszeres találkozásnak az évenkénti egy-egy látogatás, levélírás, ill. 
telefonhívás. 

Mikor kerülhet sor a családi pótlék megosztására? 

Általános szabályként ugyanazon gyermek után járó családi pótlék csak egy jogosultat illet 
meg. Kivétel: ha a szülők időszakonként felváltva gondozzák gyermeküket és a szülői felügyeleti jog 
mindkét szülő esetében fennáll. Ilyen esetben a családi pótlékra 50-50 %-os arányban mindkét szülő 
jogosultságot szerezhet. A családi pótlék megosztása iránti kérelemhez csatolni a szülők arról szóló 
közös nyilatkozatát, hogy a gyermek gondozásáról, neveléséről saját háztartásaikban felváltva 
gondoskodnak. 

Mikor kell szüneteltetni a családi pótlék folyósítását? 

Az ellátás folyósítását szüneteltetni kell: 

a) a jogosult távolléte alatt, ha a jogosult 3 hónapot meghaladó időtartamra olyan államba távozik, 
amely nem az EU tagállama, nem EGT-tagállam, vagy nem olyan állam, amelynek állampolgára 
azonos jogállást élvez az Európai Közösség és tagállamai vagy az EGT-megállapodásban részes állam 
állampolgárával. 

b) az egyéb ellátás folyósításának időtartama alatt, ha a külszolgálatot vagy külföldi szolgálatot 
teljesítő személy részére a Cst. alapján ellátásra jogosító gyermekre tekintettel jogszabály alapján 
egyéb ellátást folyósítanak. 

Szüneteltetni kell a családi pótlék folyósítását, amennyiben a 18. életévet betöltött 
személynek rendszeres jövedelme van. Rendszeres jövedelemnek kell tekinteni a legalább három 
egymást követő hónapban keletkezett jövedelmet. A folyósítást a negyedik hónaptól kezdődően kell 
szüneteltetni. 

Milyen bejelentési kötelezettsége van az ellátásban részesülőnek? 

A családi pótlék folyósításának, szüneteltetésének vagy a folyósítás felfüggesztésének időtartama 
alatt 15 napon belül, írásban be kell jelenteni: 

a) a gyermeknek az ellátásra jogosult háztartásából történő kikerülését, 

b) a gyermek, személy tartós betegségére, illetve súlyos fogyatékosságára okot adó körülmény 
megszűnését, 

c) a gyermek tanulói, hallgatói jogviszonyának megszűnését, szüneteltetését, 

d) a 18 éven felüli személy rendszeres jövedelmét, 
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e) az ellátásra jogosult 3 hónapot meghaladó külföldi tartózkodásának tényét, 

f) az ellátásra jogosult egyedülállóságának megszűnését, 

g) az egyedülállóságot meghatározó körülmény megszűnését, 

h) az ellátásra jogosult nevének, fizetési számlaszámának vagy lakcímének megváltozását, 

i) az Európai Unió tagállamában vagy EGT-tagállamban történő munkavállalás vagy önálló vállalkozói 
tevékenység folytatásának tényét, 

j) az ellátásra jogosult családi állapotában, élettársi kapcsolatában bekövetkezett változást, továbbá - 
ha az adatváltozás házasságkötésre, új bejegyzett élettársi vagy élettársi kapcsolat létesítésére 
tekintettel következett be - a házastárs, bejegyzett élettárs vagy élettárs természetes 
személyazonosító adatát 

Az ellátás folyósítását érintő változások bejelentésének elmulasztása az ebből származó jogalap 
nélküli kifizetés összegének visszafizetését vonja maga után! 

A családi pótlék iránti kérelem benyújtásához milyen nyomtatványok igazolások szükségesek? 

 „Kérelem családi pótlék megállapítására" elnevezésű nyomtatványon kell benyújtani. 

A kérelemhez mellékelendő iratok vonatkozásában fontos kiemelni, hogy azokat nem kell eredetben 
csatolni, elegendő azok egyszerű másolatban történő benyújtása, illetve a kérelem személyes 
benyújtása esetén, ahol az megengedett, azok bemutatása. Egyszerű másolatra az ügyfél aláírása 
szükséges arra, hogy a másolat megegyezik az eredetivel. Lehetőleg eredetben kérjük csatolni a 
gyermek tartós betegségét, súlyos fogyatékosságát igazoló szakorvosi igazolást, illetve a 
tanulói/hallgatói jogviszonyról kiállított igazolást. 

Az ellátást igénylő, valamint a gyermek természetes személyazonosító adatait 

- érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más 
hatósági igazolvány (pl. útlevél, kártya típusú gépjárművezetői engedély) bemutatásával kell igazolni. 

A családtámogatási ellátásra való jogosultságot 

• a szülővel együtt élő házastárs a házassági anyakönyvi kivonat másolatának csatolásával 
• a nevelőszülő a gyermek nála történő elhelyezéséről rendelkező határozat másolatának 

csatolásával 
• a gyám a gyámrendelő határozat másolatának csatolásával 
• az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre 

irányuló eljárás már folyamatban van, a gyámhivatal kötelező gondozásba történő 
kihelyezést elrendelő határozat másolatának csatolásával 

• az a személy, akihez a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, az ideiglenes hatályú 
elhelyezést elrendelő határozat másolatának csatolásával 

igazolja. 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/45/K%C3%A9relem%20csal%C3%A1di%20p%C3%B3tl%C3%A9k%20meg%C3%A1llap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1ra.pdf
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Amennyiben a gyermek, aki után igénylik az ellátást már nem tanköteles korú, de köznevelési 
intézmény tanulója a tanulói jogviszony igazolást is csatolni kell az „Igazolás tanulói jogviszony 
fennállásáról" elnevezésű nyomtatványon. 

Amennyiben a gyermek, aki után a családi pótlék megállapítását kérik tartósan beteg (súlyosan 
fogyatékos) csatolni kell a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és 
fogyatékosságokról szóló ESzCsM rendelet szerinti igazolást. (Igazolás tartósan beteg, illetőleg 
súlyosan fogyatékos gyermekről) 

A családi pótlék iránti kérelmet elbíráló szerv: amennyiben a kérelmet benyújtó személy 
munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, a családtámogatási kifizetőhely, ennek 
hiányában a kérelmező lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási 
hivatal. 

Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a 
jogosultsági feltételek fennállnak. Az ellátást visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az 
igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági 
feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak. 

 

Gyermekgondozást segítő ellátás 
 

Gyermekgondozás segítő ellátásra (GYES) jogosult minden gyermeket vállaló szülő- vér szerinti szülő, 

örökbefogadó szülő és gyám, akivel a gyermek egy háztartásban él. Ha a szülők közös háztartásban 

élnek (közös a lakcímük) csak az egyik szülő veheti igénybe ezt az ellátást. A nagyszülő (az számít 

nagyszülőnek, aki a gyermek szülőjének vér szerinti szülője, örökbefogadó szülője vagy velük együtt 

élő házastartás/élettárs) is jogosult a GYES-re, ha mind két szülő nyilatkozik arról, hogy mama/papa 

veszi igénybe a gyermekgondozást segítő ellátást, és a baba már betöltötte az 1. életévét. 

Jogosultágból kizáró okok:  

• fél évesnél fiatalabb gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézménybe való elhelyezése 

(bölcsőde, családi napközi) 

• gyermek fél éves kora előtt keresőtevékenységet/munkát végez az igénylő 

• előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti az igénylő (börtönben, 

fegyházban van) az igénylő 

• ha a gyermek, aki után igénybe vettük meghal 

• ha szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 4§(1) bekezdés i) 

pontja szerint rendszeres pénzellátásban részesül pl: 

o táppénz 

o csecsemőgondozási díj 

o gyermekgondozási díj 

o öregségi nyugdíj 

o özvegyi nyugdíj- kivétel az ideiglenes özvegyi nyugdíj vagy ha minimum 2 gyermek 

után vagy fogyatékos gyermek után kap árvaellátást 

o foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/45/Igazol%C3%A1s%20tan-hallg.%20jogvisz.%20fenn%C3%A1ll%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/45/Igazol%C3%A1s%20tan-hallg.%20jogvisz.%20fenn%C3%A1ll%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/45/Igazol%C3%A1s%20tart%C3%B3san%20beteg,%20illetve%20s%C3%BAlyosan%20fogyat%C3%A9kos%20gyermekr%C5%91l.pdf
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/45/Igazol%C3%A1s%20tart%C3%B3san%20beteg,%20illetve%20s%C3%BAlyosan%20fogyat%C3%A9kos%20gyermekr%C5%91l.pdf
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A születés időpontjától azok a gyermeket vállalók jogosultak az ellátásra, akik más a gyermek után 

igénybe vehető ellátásra nem jogosultak (csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, 

örökbefogadási díj). Azok, akik a gyermekgondozási díjat (GYED) kaptak a pici 2 éves kora után 

igényelhetik a GYES-t. 

Az ellátás a gyermek 3 éves koráig jár, ikergyerekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, illetve 

tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyerkőc esetén 10 éveskoráig jár az ellátás. A tartós 

betegségről külön kell orvosi nyilatkozat, ami letölthető 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekgondoz%C3%A1si-

seg%C3%A9ly.html oldalról PDF formátumban.  

Az ellátás összege a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjjal megegyezik- 28.500 Ft, amiből 

levonásra kerül a nyugdíjjárulék. Ikrek esetén ez az összeg a gyermekek számától függően változik: 

• 2 gyermek esetén 200%- 57.000 Ft 

• 3 gyermek esetén 300%- 85.500 Ft 

• 4 gyermek esetén 400%- 114.000 Ft 

• 5 gyermek esetén 500%- 142.500 Ft 

• 6 gyermek esetén 600%- 171.000 FT 

A GYES mellett végezhető munka/kereső tevékenység, kivéve a gyermek fél éves kora előtt. 

Nagyszülői GYES: 

Abban az esetben jogosult rá, amennyiben a gyermek már betöltötte az 1. életévét, a szüleivel él, és 

a szülők nyilatkozatban lemondanak a gyermekgondozást segítő ellátásról, és ezzel egyidőben 

egyetértenek azzal, hogy a nagyszülő vegye igénybe a gyermek után járó ellátást. Kizáró ok lehet, ha 

egy másik gyermek után a szülők már igénybe veszik ezt a fajta segítséget. A kérelmező nagyszülőnek 

meg kell felelnie a GYES jogosultsági feltételeinek. 

A kérelmező nagyszülő a gyermek 3 éves kora után vállalhat munkát/keresőtevékenységet maximum 

heti 30 órában kivéve, ha munkavégzése otthon történik. 

Bejelentési kötelezettség: 

Bejelentési kötelezettsége van az ellátásban részesülőnek a folyósítási szerv felé 15 napon belül az 

alábbiakban: 

• ha a tartós betegség/fogyatékosság megszűnik 

• ha az ellátásra jogosult a baba fél éves kora előtt kereső tevékenységet kezd folytatni- 

munkába áll 

nagyszülői GYES esetében 3 éves kor előtt kell jelenteni 

• ha az ellátásra jogosult nagyszülő a gyermek 3 éves kora után több mint 30 órában kezd el 

dolgozni 

• ha az ellátott a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 4§(1) 

bekezdés i) pontja szerint rendszeres pénzellátásban részesül (fentebb megtalálhatóak a 

leggyakoribb példák) 

• ha az ellátásra jogosult előzetes letartóztatásba kerül, illetve szabadságvesztéssel járó 

büntetését megkezdi 

•  a gyermek napközbeni ellátását biztosító intézményben történő elhelyezését, kivéve, ha a 

gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult köznevelési intézményben a nappali oktatás 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekgondoz%C3%A1si-seg%C3%A9ly.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekgondoz%C3%A1si-seg%C3%A9ly.html
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munkarendje szerint tanul, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, 

továbbá, ha a gyermek már elmúlt egy éves 
• nagyszülő által igénybe vett gyermekgondozást segítő ellátás esetében mindazokat a 

körülményeket, amelyek akár a nagyszülő vonatkozásában, akár a szülő vonatkozásában 

az ellátásra való jogosultság elvesztését vonják maguk után 
• a jogosult személyi adataiban történő változás (név, lakcím) 
• bankszámlaszám változását 
• haa a gyermek az ellátásra jogosult háztartásából kikerül 

•  az EGT tagállamban történő munkavállalás vagy önálló vállalkozói tevékenység 

folytatásának tényét 
EGT tagállamok: 

o Minden Európai Uniós ország 

o Izland 

o Norvégia 

o Lichtenstein 

o külön megállapodás alapján Svájc 

Ha ezeknek a bejelentése nem történi meg, a változás napjától kapott összeget vissza kell fizetni! 
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Gyermeknevelési támogatás 
 

Ki jogosult gyermeknevelési támogatásra? 

Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, gyám - ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot és a 
kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt - jogosult, aki saját háztartásában 
három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. 
életévének betöltéséig jár. Megszűnik a jogosultság, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét 
és ezzel a gyermekek száma három alá csökken. 

A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet heti 30 órát meg nem 
haladóan folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. 

A gyermeknevelési támogatásra való jogosultságot nem érinti a gyermekek napközbeni ellátást 
biztosító intézményben történő elhelyezése. 

Mikor nem jár gyermeknevelési támogatás? 

Nem jár gyermeknevelési támogatás annak a személynek, aki 

• olyan gyermek után igényli a gyermeknevelési támogatást, akit a gyermekek védelméről és 
gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, nevelésbe 
vettek, továbbá 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el 

• előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti 
• a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény4. § (1) bekezdés i) 

pontja szerint rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve 

a) a gyermekgondozást segítő ellátást és gyermeknevelési támogatást, az ezek folyósítása mellett 
végzett kereső tevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, továbbá a járási hivatal által a 
fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére 
megállapított ápolási díjat. 

Bejelentési kötelezettség 

A gyermeknevelési támogatás folyósításának, szüneteltetésének időtartama alatt 15 napon belül, 
írásban jelenteni kell: 

• ha az ellátásra jogosult a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a 
továbbiakban: Cst.) 27. §. (1) bekezdésének a) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás 
valamelyikében részesül, 

• az ellátásra jogosult előzetes letartóztatásba vételét, illetve szabadságvesztés büntetésének 
megkezdését, 

• az ellátásra jogosult három hónapot meghaladó, egybefüggő külföldi tartózkodásának tényét; 
• az ellátásra jogosult nevének, fizetési számlaszámának vagy lakcímének megváltozását, 
• a gyermeknek az ellátásra jogosult háztartásából történő kikerülését, továbbá ha a 

háztartásba a 3. életévét még be nem töltött kiskorú kerül, 
• ha a gyermeknevelési támogatásra jogosult személy kereső tevékenységet folytat, kivéve, ha 

az a heti 30 órát nem haladja meg, illetve ha a keresőtevékenységet az otthonában folytatja, 
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• az EGT tagállamban történő munkavállalás vagy önálló vállalkozói tevékenység folytatásának 
tényét. 

Az ellátás folyósítását érintő változások bejelentésének elmulasztása az ebből származó jogalap 
nélküli kifizetés összegének visszafizetését vonja maga után! 

A gyermeknevelési támogatás összege 

A gyermeknevelési támogatás havi összege - függetlenül a gyermekek számától - azonos az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, töredék hónap esetén egy naptári napra a havi összeg 
harmincad része jár. Az ellátás összegéből nyugdíjjárulék, illetve magán-nyugdíjpénztári tagdíj kerül 
levonásra. 

Gyermeknevelési támogatás iránti kérelem 

A gyermeknevelési támogatásra vonatkozó igény benyújtása a „Kérelem gyermeknevelési támogatás 
megállapítására" című formanyomtatvány kitöltésével történik. A formanyomtatvány tartalmazza az 
igénybejelentéshez benyújtandó iratok másolatának körét. A formanyomtatvány ingyenes.  A 
gyermeknevelési támogatás iránti igényt elbíráló szerv: az igénylő lakóhelye szerint illetékes 
megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz. 

Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a 
jogosultsági feltételek fennállnak. Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg 
legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell 
megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak. 

  

 
 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/66/K%C3%A9relem%20GYET%20meg%C3%A1llap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1ra.pdf
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/66/K%C3%A9relem%20GYET%20meg%C3%A1llap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1ra.pdf

