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Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

 Alkalmazott  és  társas  vállalkozó  esetén  Foglalkoztatói
igazolás

 Egyéni  vállalkozó  és  mezőgazdasági  őstermelő  esetén
Igénybejelentés  táppénz,  csecsemőgondozási  díj,
gyermekgondozási díj, örökbefogadói díjra, baleseti táppénz
igényléséhez 

 Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához
 Nyilatkozat  csecsemőgondozási  díj  és  gyermekgondozási

díj együttes igényléséhez
 Nyilatkozat a kérelmező halála miatt fel nem vett ellátásról
 Igazolvány  a  biztosítási  jogviszonyokról  és  az

egészségbiztosítási ellátásokról (TB igazolvány)
 Az ellátás  összegének megállapításánál  figyelembe venni

kért  kedvezménynek  megfelelő  adóelőleg  nyilatkozat
(Családi  kedvezmény  és  járulékkedvezmény
érvényesítéséről, Négy vagy több gyermeket nevelő anyák
kedvezménye,  Első  házasok  kedvezménye  nyilatkozat,
Személyi kedvezmény nyilatkozat)

 Igazolás vérszerinti/örökbefogadó apa csecsemőgondozási
díj igényléséhez

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási  szolgáltatási
díj

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő

Hiánytalanul  előterjesztett  kérelem  esetén  8  nap,  illetve  teljes
eljárásban 60 nap.

Ha  az  ellátás  összege  azért  nem  állapítható  meg,  mert  a
foglalkoztató  részéről  nem  került  sor  a  NAV  felé  a  biztosított
jövedelméről bevallás benyújtására az adóelőleg megállapításához,
akkor az ügyintézési határidő 25 nap. 

Eljárást  megindító  irat
(kérelem)
benyújtásának módja

Elektronikus  úton  Cégkapun,  vagy a  kormányhivatalnál
történt regisztrációt követően Ügyfélkapun keresztül.

Alapvető  eljárási
szabályok,  ügymenetre
vonatkozó tájékoztatás

A  kérelmezőnek  a  csecsemőgondozási  díj  igénylésekor  ki  kell
töltenie  a „Nyilatkozat  csecsemőgondozási  díj
megállapításához” elnevezésű  nyomtatványt  és
foglalkoztatójához kell benyújtani.



 A  csecsemőgondozási  díj  iránti  kérelem  a  foglalkoztatóhoz
benyújtható  a  gyermekgondozási  díj  iránti  kérelemmel  együtt  is
a "Nyilatkozat  csecsemőgondozási  díj  és  gyermekgondozási
díj együttes igényléséhez" elnevezésű nyomtatványon.

A foglalkoztató a kérelem beérkezését  és az igazolások átvételét
(beérkezését) hitelt érdemlő módon köteles igazolni. Amennyiben a
foglalkoztatónál  nem  működik  társadalombiztosítási  kifizetőhely,
úgy  a  foglalkoztató  köteles  5  napon  belül  a  kérelmet
továbbítani a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz.

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

Az  igénybejelentés  napjától  legfeljebb  6  hónapra  visszamenőleg
lehet érvényesíteni a csecsemőgondozási díj iránti igényt.

A  szükséges  okmányok  hiánytalan  benyújtása  esetén  a
csecsemőgondozási  díj  a  kérelem  beérkezését  követő  8  napon
belül elbírálásra kerül.

A  csecsemőgondozási  díjat  az  első  megállapítást  és  folyósítást
követően  havonta egyszer,  utólag kell  folyósítani, a tárgyhónapot
követő  hó  10.  napjáig,  a  társadalombiztosítási  kifizetőhelyet
fenntartó  foglalkoztatónak  legkésőbb  a  bérfizetési  napon,  a
kérelmen megadott címre, vagy számlaszámra. 

Csecsemőgondozási  díjra  jogosult  az  a  nő,  aki  a  gyermeke
születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és
akinek a gyermeke

 a biztosítás tartama alatt vagy
 a biztosítás megszűnését  követő  negyvenkét  napon belül

születik, vagy
 a biztosítás megszűnését  követően negyvenkét  napon túl

baleseti  táppénz  folyósításának  az  ideje  alatt  vagy  a
folyósítás  megszűnését  követő  huszonnyolc  napon  belül
születik.

A  szülő  nő  helyett  csecsemőgondozási  díjra  jogosultságot
szerezhet

 az  a  nő,  aki  a  csecsemőt  örökbefogadási  szándékkal
nevelésbe  vette  (a  gyermek  gondozásba  vételének
napjától),

 az - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi  XXXI. törvény (a továbbiakban:  Gyvtv.) 5.
§ sz) pontja  szerinti  -  családbafogadó  gyám,  aki  a
csecsemőt  jogerős  döntés  alapján  gondozza  (a  gyám
kirendelésének napjától),

 a  csecsemőt  gondozó  vér  szerinti  apa,  ha  a  gyermeket



szülő  nő  az  egészségügyi  szolgáltató  által  igazoltan,  az
egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a
gyermeket  gondozzák  (az  igazoláson  feltüntetett  naptól  a
gyermeket  szülő  nő  -  igazolás  szerinti  -  egészségi
állapotának fennállásáig),

 a  csecsemőt  gondozó  vér  szerinti  apa,  ha  a  gyermeket
szülő nő meghal (az elhalálozás napjától),

 az  a  férfi,  aki  a  csecsemőt  örökbefogadási  szándékkal
nevelésbe vette, ha a gyermeket vele együtt örökbe fogadni
szándékozó nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan,
az  egészségi  állapota  miatt  kikerül  abból  a  háztartásból,
ahol  a  gyermeket  gondozzák  (az  igazoláson  feltüntetett
naptól az örökbe fogadni szándékozó nő - igazolás szerinti -
egészségi állapotának fennállásáig),

 az  a  férfi,  aki  a  csecsemőt  örökbefogadási  szándékkal
nevelésbe  vette,  ha  a  gyermeket  örökbe  fogadni
szándékozó nő meghal (az elhalálozás napjától),

 az a  férfi,  aki  a  csecsemőt  egyedül  vette örökbefogadási
szándékkal  nevelésbe  (a  gyermek  gondozásba  vételének
napjától),

 a  csecsemőt  gondozó  vér  szerinti  apa,  ha  a  gyermeket
szülő nő felügyeleti joga megszűnt (attól a naptól, amikortól
a szülő nő felügyeleti joga megszűnt)

amennyiben  a  fentebb  meghatározott  feltételek  bármelyikének
bekövetkezése  napján  a  szülő  nőre  vonatkozó jogosultsági
feltételekkel rendelkezik.

A csecsemőgondozási díjra  jogosultsághoz szükséges előzetes
365 napi biztosítási időbe be 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,
csecsemőgondozási  díj,  örökbefogadói  díj,
gyermekgondozási  díj  folyósításának az idejét  -  kivéve az
ún. diplomás gyedet,

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

 a rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.

A  csecsemőgondozási  díjra  való  jogosultsághoz  szükséges
előzetes 365 napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie.

A  csecsemőgondozási  díj a  szülési  szabadságnak  megfelelő
időtartamra jár.

Az anyát 24 hét szülési szabadság illeti meg azzal, hogy ebből két
hetet  köteles  igénybe  venni.  A  szülési  szabadságot  -  eltérő
megállapodás hiányában -  úgy kell  kiadni,  hogy abból  legfeljebb
négy hét a szülés várható időpontja elé essen.



A szülő nő csecsemőgondozási díjra való jogosultsága legkésőbb a
gyermek születésének napjával, koraszülött gyermekre tekintettel a
szülési szabadság első napjával nyílik meg.

A szülési szabadság tehát legkésőbb a szülés napjával kezdődik,
azaz a csecsemőgondozási  díjra  való  jogosultság  kezdő napja  a
szülés várható időpontját megelőző négy hét bármelyik napja lehet,
de legkésőbb a szülés napja. 

A  csecsemőgondozási  díj  legfeljebb  a  gyermek  születését
követő 168. napig jár, kivéve a koraszülött gyermekek esetében. 

A  csecsemőgondozási  díj  összegének  megállapításánál
jövedelemként kizárólag az ellátásra való jogosultság kezdő napján
fennálló biztosítási jogviszonyban  elért, a személyi jövedelemadó-
előleg  megállapításához,  az  állami  adóhatósághoz  bevallott,
társadalombiztosítási  járulékalapot  képező  jövedelmet  lehet
figyelembe venni.

Ha a csecsemőgondozási díjra való jogosultság  az álláskeresési
támogatásban részesülő személy részére kerül megállapításra, a
csecsemőgondozási  díj  összegét  a  jogosultság  kezdő  napján
érvényes minimálbér alapján kell megállapítani, azonban az ellátás
naptári napi alapja nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás
alapját képező összeg harmincad részét. 

A csecsemőgondozási díj a naptári napi alap, illetve a naptári napi
jövedelem 70 %-a.

Az így megállapított összeg személyi jövedelemadó köteles bruttó
összeg,  az  adókedvezmények  figyelembevételével  a  személyi
jövedelemadó-előleget az ellátást megállapító szerv levonja.

A csecsemőgondozási díj után nyugdíjjárulékot nem kell fizetni. 

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) kormányrendelet
A  társadalombiztosítás  ellátásaira  jogosultakról,  valamint  ezen
ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

Jogszabályke  reső  

Ügyintézéshez
használt,  letölthető
nyomtatványok

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html

Időpontfoglalás Ügyintézővel való egyeztetés alapján

Igénybe  vehető ÁNYK nyomtatványkitöltő program

http://www.njt.hu/
http://www.njt.hu/


elektronikus
programok elérése

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.
törvény alapján
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