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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 Elektronikus  úton  cégkapun,  vagy a  kormányhivatalnál



(kérelem)
benyújtásának módja

történt regisztrációt követően Ügyfélkapun keresztül.

Alapvető  eljárási
szabályok,  ügymenetre
vonatkozó tájékoztatás

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA:

I. Általános szabályok szerint járó gyermekgondozási díj (gyed)
iránti  kérelmet írásban „Igénybejelentés  gyermekgondozási
díjra” elnevezésű nyomtatványon a foglalkoztatónál kell benyújtani.

A  gyed  iránti  kérelem  a  csecsemőgondozási  díj  iránti  kérelemmel
együtt  is  benyújtható  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 gyed iránti  kérelmet abban az esetben is  a foglalkoztatóhoz kell
benyújtani,  ha  a  kérelmező  a  biztosítás  megszűnését  követően
igényel gyermekgondozási díjat.

II. Hallgatói jogviszony alapján megállapított gyed esetében:

A vér szerinti apa, valamint a szülés napján nem biztosított szülő nő a
hallgatói  jogviszony  alapján  igényelt  gyed  megállapítása
iránti kérelmét  az  egészségbiztosító  által
rendszeresített „Igénybejelentés  hallgatói  jogviszony  alapján
igényelt  gyermekgondozási  díjra” elnevezésű  nyomtatványon  a
lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz nyújthatja be.

Ha a szülő nő a gyermek születésének napján biztosított,  akkor  a
hallgatói  jogviszony  alapján  igényelt  gyed  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 gyed iránti kérelem benyújtása:

A  nevelőszülő  a  gyed  megállapítása  iránti  kérelmét  az
egészségbiztosító  által  rendszeresített  „Igénybejelentés



nevelőszülői gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon
nyújthatja be.

A nevelőszülő a gyed iránti kérelmét a foglalkoztatójához nyújthatja
be.

IV. Nagyszülői gyed iránti kérelem benyújtása:

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

A nagyszülő a gyed iránti kérelmét a foglalkoztatójához nyújthatja be.

A  nagyszülői  gyed-et  a  foglalkoztató  székhelye  szerint  illetékes
kormányhivatal  bírálja  el  abban  az  esetben  is,  ha  a  kérelmező
foglalkoztatójánál társadalombiztosítási kifizetőhely               működik.

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

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

A  gyed-et  havonta  egyszer,  utólag  kell  folyósítani,  a  tárgyhónapot
követő hó 10. napjáig, de legkésőbb a bérfizetési napon a kérelmen
megadott címre, vagy számlaszámra. 

JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK:

I. Általános szabályok szerinti gyed-re jogosultság feltételei:

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,  akinek  a  biztosítási
jogviszonya  a  csecsemőgondozási  díjra  való  jogosultság
időtartama alatt szűnt meg feltéve, hogy a csecsemőgondozási
díjra  való  jogosultsága a biztosítási  jogviszony  fennállása  alatt
keletkezett,  és a  gyermek  születését megelőző  két  éven  belül
365 napon át biztosított volt.

Gyed-re  való  jogosultság  egyidejűleg  fennálló  több  biztosítási
jogviszony fennállása esetén:

Ha  az  igénylő  egyidejűleg  fennálló  több  biztosítási  jogviszonnyal
rendelkezik, a gyermekgondozási díjra való jogosultságot mindegyik
jogviszonyban  külön-külön  kell  elbírálni,  és  megvizsgálni,  hogy  az
egyes jogviszonyaiban az igénylő rendelkezik-e a gyermek születését
megelőző  két  éven  belül  365  nap  biztosításban  töltött  idővel.  Az
egyidejűleg  fennálló  biztosítási  jogviszonyból  származó  biztosítási
időket nem lehet összeszámítani.

A  gyermekgondozási  díjra  való  jogosultság
tekintetében szülőnek minősül: 

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
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/az_egsszsegbiztositas_szolgaltatasaira_jogosultak/biztositottak_penzbeli_es_egeszsegugyi_ellatasra


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  gyermekgondozási  díjra  való  jogosultság  vizsgálata  során  nem
tekinthető  szülőnek a  helyettes  szülő, a  gyermekvédelmi  gyám,
továbbá  a nevelőszülő  (kivéve,  ha  a  nevelőszülő  a  nevelőszülői
foglalkoztatási  jogviszonya  mellett  egyidejűleg  biztosítási
jogviszonnyal rendelkezik,  és ezen jogviszonyában azon gyermekre
tekintettel  válik  jogosulttá  gyermekgondozási  díjra,  akire  tekintettel
nevelőszülői gyermekgondozási díjra is jogosulttá vált.)

A jogosultsághoz  szükséges  előzetes  365  napi  biztosítási  idő
számítása:
A gyermekgondozási  díjra  való  jogosultsághoz  szükséges előzetes
365 napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie.

A jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe
be kell számítani: 

a  szociális  biztonsági  rendszerek  koordinációjáról  szóló
közösségi  rendeletekben  foglaltak  alapján  a  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.

II.  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 gyed-re.

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.

III.  Nevelőszülői  jogviszony  alapján  igényelt  gyed-re
jogosultság:

Gyed-re  jogosult  a  nevelőszülő  a  nevelőszülői  foglalkoztatási
jogviszony  fennállásának  időtartama  alatt  a  nevelt  gyermekre
tekintettel,  ha  a  nevelőszülő  a  nevelt  gyermek  nevelésbe  vételét
megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt és a gyermeket
saját háztartásában neveli.

Ha  a  nevelőszülő  egyidejűleg  több  olyan  nevelt  gyermekről  is
gondoskodik,  akire  tekintettel  gyed-re  válna  jogosulttá,  választása
szerint csak egy nevelt gyermekre tekintettel jogosult gyed-re.

IV. Nagyszülői gyed-re jogosultság:

A nagyszülői gyed-re

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),

továbbá a  biztosított  nagyszülővel  együtt  élő  biztosított
házastárs is jogosult a gyed-re, 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

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


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 gyed-re való jogosultságát nem érinti.

JOGOSULTSÁG IDŐTARTAMA:

I. Általános szabályok szerinti gyed esetében:
A  gyermekgondozási  díj  legkorábban  a  csecsemőgondozási  díj,
illetőleg  az  annak  megfelelő  időtartam  (168  nap)  lejártát  követő
naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.

II. Ikergyermekek után járó gyermekgondozási díj időtartama:
Ikergyermekek  esetén a  gyed  folyósításának  időtartama  a
gyermekek 3. életévének betöltéséig jár. 

III. Hallgatói jogviszony alapján megállapított gyermekgondozási
díj esetében: 
A "diplomás gyed"  a gyermek születésének napjától  a gyermek 2
éves koráig jár.

IV.  Nevelőszülői  jogviszony  alapján  megállapított
gyermekgondozási díj időtartama:
A nevelőszülőnek megállapított gyermekgondozási díj legkorábban a
gyermek  nevelésbe  vételének  napjától  a  gyermek  2.  életévének
betöltéséig jár.

V.  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.



GYED ÖSSZEGE:

I.  Általános  szabályok  szerint  megállapított    gyed    ö  sszegének
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  gyed-re  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  gyed  maximálisan  megállapítható  összege  havonta  legfeljebb  a
mindenkori minimálbér (2020. évben 161.000,-Ft) kétszeresének 70
százaléka lehet. Ennek megfelelően  a gyed 2020. évi felső határa
havi bruttó 225.400,- Ft.

II. 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 (2020. évben: 161.000,-Ft) 70 %-a,

 a  mesterképzésben,  egységes,  osztatlan  képzésben  vagy
doktori  képzésben  részt  vevő  hallgató  esetén  a  jogosultság
kezdő  napján  érvényes garantált  bérminimum (2020-ban:
210.600,-Ft) 70 %-a.

III. Nevelőszülői jogviszony alapján megállapított gyed összege:
A nevelt  gyermek után járó gyed alapja  a gyermekgondozási  díjra
való jogosultság első napján érvényes minimálbér 55%-a (mely 2020-
ban 161.000,-Ft), a gyed összege a naptári napi alap 70%-a. (2020-
ban 61.985,-Ft)

Ha a biztosított ugyanazon nevelt gyermekre tekintettel az általános
szabályok  szerint,  és  nevelőszülői  jogviszony  alapján  is  jogosult
gyermekgondozási díjra, az így megállapított gyermekgondozási díjak
együttes  összege nem haladhatja  meg a minimálbér  (2020.  évben
161.000,-Ft)  kétszeresének  70  százalékát.  Ennek  megfelelően  a
nevelőszülői gyed 2020. évi felső határa havi bruttó 225.400,- Ft.

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

A  gyermekgondozási  díj  összegét  adóelőleg  és  nyugdíjjárulék



levonás terheli. 

GYED  MELLETTI  MUNKAVÉGZÉSRE  VONATKOZÓ  FŐBB
SZABÁLYOK:

A szülő a gyed folyósítása mellett  korlátlan időtartamban végezhet
munkát.

A diplomás gyed folyósítása mellett,  az ellátás folyósításának 169.
napjától lehet korlátlan időtartamban keresőtevékenységet folytatni.

Nagyszülői  gyermekgondozási  díj  folyósítása  esetén  a  nagyszülő
kizárólag otthonában végezhet keresőtevékenységet.

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

Jogszabálykereső

Ügyintézéshez
használt,  letölthető
nyomtatványok https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html

Időpontfoglalás Ügyintézővel való egyeztetés alapján

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

ÁNYK nyomtatványkitöltő program.

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

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