A gyermekgondozási díj (GYED)1
JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉGI IDŐSZAK VÉDELMI
INTÉZKEDÉSEIRŐL ..................................................................................2
A GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ (GYED) ..............................................9
I./1. GYED kinek jár biztosítási jogviszony alapján és mennyi időre?
.........................................................................................................................9
I./2. Mikor nem jár a GYED?................................................................ 11
I./3. A biztosítási jogviszony alapján folyósított GYED havi összege
...................................................................................................................... 12
I./4. A diplomás GYED ......................................................................... 14
I./5. Levonások a GYED-ből ................................................................ 17
I./6. A GYED igénylése .......................................................................... 17
I./7. Nevelőszülői GYED....................................................................... 18
I./8. Nagyszülői GYED .......................................................................... 20
Elektronikusan is intézhető szolgáltatások (család, egészségügy, nyugdíj,
juttatások) ........................................................................................................ 23

Utolsó frissítés: 2020.08.31. napján hatályos jogszabályok és
2020.09.21. napján hatályos járványügyi szabályok szerint
1

1

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉGI IDŐSZAK
VÉDELMI INTÉZKEDÉSEIRŐL2
2020. szeptember 21-étől mindenki köteles – a hatodik
életévét be nem töltött kiskorú kivételével – orvosi maszkot,
munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból
készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan
módon viselni, hogy az az orrot és a szájat
folyamatosan elfedje, valóban maszkot kell viselni, nem
elég például sállal vagy kendővel eltakarni a szájat a
tömegközlekedési eszközökön, illetve a várakozás során, az
üzletekben (vendéglátó üzlet vendégeit kivéve), kulturális
rendezvényeken
(fellépők
kivételével),
moziban,
múzeumokban, könyvtárakban, színházakban, közösségi
színtereken, levéltárakban, ügyfélfogadó helyiségekben
(közigazgatási szerv, posta esetében, illetve egyéb olyan
ügyintézési helyiségben, ahol rendszeresen 5 főnél többen
várakoznak).
Az egészségügyi intézményekben ugyancsak kötelezővé
tették a maszkviselést (kivétel: betegek kórteremben), a
szociális intézményekben pedig a dolgozóknak akkor kell
maszkot hordaniuk, ha az ellátottakkal érintkeznek
(közvetlenül, vagy tartósan 1,5 méteren belüli távolságban).
Az intézményi ellátottaknak a közösségi programok során
lehetőség szerint ugyancsak maszkot kell viselniük.
A felelősség az üzemeltetőké, az ő kötelezettségük a fentiek
betartatása (szankciók előírásával, tömegközlekedésből,
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431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak
védelmi intézkedéseiről
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látogatásból kizárással), amelyet a kormányhivatalok és a
kereskedelmi hatóság köteles ellenőriznek.
A kereskedelmi hatóság számos szankciót alkalmazhat:
1. a kötelezettség első alkalommal történő megszegése
esetén figyelmeztetést alkalmaz,
2. a kötelezettség második alkalommal történő
megszegése esetén 100.000 forinttól 1.000.000
forintig terjedő bírságot szab ki,
3. a kötelezettség harmadik alkalommal történő
megszegése esetén az üzletet, illetve a helyiséget
legalább 3 napra, legfeljebb egy év időtartamra
ideiglenesen bezárathatja,
4. a kötelezettség negyedik alkalommal történő
megszegésétől kezdve az üzletet, illetve a helyiséget
legalább a kötelezettségszegések alkalmainak
számával megegyező számú napra, legfeljebb
egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.
A szankciók azonos napon több egymást követő ellenőrzés
alkalmával is kiszabható.
A szankció nem alkalmazható, ha az üzemeltető
a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes
helyzet felszámolása érdekében, így különösen ha
1. a jogsértő személyt felszólította távozásra,
2. a jogsértő személy kiszolgálását megtagadta, és
3. azt követően, hogy a jogsértő személy
a távozásra történő felszólításnak nem tett
eleget, a rendőrséget értesítette.
Speciális
szabályok
alkalmazandóak
az
oktatási
intézményekben (belépés korlátozása, testhőmérséklet
mérés), valamint a zenés, táncos rendezvények esetében,
illetőleg a vendéglátó üzletek nyitva tartására.
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2020. szeptember 21-étől a zárt helyen vagy a nem zárt
helyen tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének
biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm.
rendelet szerinti zenés, táncos rendezvény (a továbbiakban:
rendezvény) – függetlenül annak nyilvános vagy nem
nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől –
abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén
a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott
személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt.
A rendezvény helyszínén – az ott foglalkoztatottak
kivételével – 23.00 óra után 06.00 óráig tilos tartózkodni.
Szintén szeptember 21-étől a vendéglátó üzletben 23.00
óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével
tilos tartózkodni, kivétel: a vendéglátó üzletben 23.00 óra
után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése
és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és
időtartamára megengedett a tartózkodás.
Szeptember 19-ével hatályát vesztette ugyanakkor a
járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről
szóló 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet.
Utazási korlátozások3
A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól
szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. § a)–
c) pontjában, valamint 7. § (3) bekezdés b) pontjában a „14”
szövegrész helyébe a „10” szöveg lép, azaz a magyar
állampolgárok Magyarországra történő belépésének
432/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a
járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseivel kapcsolatos
módosításáról
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szabályai keretében, ha a magyar állampolgár esetében az
egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és
- a magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkezik, 10 napra hatósági
házi karanténban,
- a nem külföldön élő magyar állampolgár
magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
nem rendelkezik, 10 napra az illetékes járványügyi
hatóság által kijelölt karanténban,
- a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem
rendelkezik, 10 napra az illetékes járványügyi hatóság
által kijelölt karanténban vagy hatósági házi
karanténban
kerül elhelyezésre.
Az engedélyes a Magyarországra való belépés során
egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles,
- akinél az egészségügyi vizsgálat során a fertőzés
gyanúja nem merül fel, 10 napra az illetékes
járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy
hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.
A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról4
Az influenza megbetegedés elleni védőoltáshoz oltóanyag
a 2020. és 2021. évben térítésmentesen igényelhető. (2020.
október 1-jén lép hatályba).
433/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe
vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997.
(XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
4
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Az a személy, aki a SARS-CoV-2 RT-PCR mintavételt és
laboratóriumi vizsgálatot térítés ellenében veheti igénybe,
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában legfeljebb az alább
meghatározott díj fizetésére kötelezhető:
17. Járványügyi készültség idején a
SARS-CoV-2 RT-PCR módszerrel
17 000 Ft
történő kimutatására vonatkozó
vizsgálat díja
18. Járványügyi készültség idején a
SARS-CoV-2 RT-PCR mintavétel 2 500 Ft
díja
Ez nem alkalmazható abban az esetben, amikor az Ebtv.
szerinti biztosított a SARS-CoV-2 RT-PCR mintavételt és
laboratóriumi vizsgálatot az Egészségbiztosítási Alap terhére
veszi igénybe. (2020. szeptember 21-étől hatályos)
Amennyiben a tesztelést háziorvos, kórház vagy hatóság
rendeli el protokoll alapján, akkor továbbra sem kell majd
fizetni. A hatósági ár azokra vonatkozik, akik önszántukból
kérnek PCR-tesztet.
Eljárásrend az új koronavírussal kapcsolatban5
A Nemzeti Népegészségügyi Központ új eljárásrendet adott
ki arról, hogyan kell kezelni a koronavírusos betegeket, a
gyanús eseteket és a kontaktokat. 2020. szeptember 21-től a
Nemzeti Népegészségügyi Központ Eljárásrend a 2020. évben
azonosított új koronavírussal kapcsolatban (követendő járványügyi és
infekciókontroll szabályok) 2020. szeptember 21.
5
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háziorvos PCR-teszt nélkül is koronavírus-fertőzöttnek
minősítheti azt, aki a fertőzés tüneteit mutatja: tehát köhög,
láza, vagy nehézlégzése van, esetleg az ízérzés hiánya vagy
zavara jelentkezik.
PCR-tesztet csak akkor kötelező kérni, ha a páciensnek
koronavírusra utaló tünetei vannak, és emellett
‐ az előző 14 napban koronavírus-fertőzött területen
járt,
‐ vagy az előző 14 napban szoros kapcsolatban volt
megerősített vagy valószínűsített fertőzöttel,
‐ vagy járó- illetve fekvőbeteg-ellátásra szorul,
‐ vagy közvetlen betegellátásban részt vevő
egészségügyi dolgozó,
‐ vagy az előző 14 napban olyan bentlakásos
intézmény lakója vagy dolgozója volt, ahol a
kockázati csoportba tartozó személyeket gondoznak.
Akit a háziorvosa csak a tünetei alapján minősít fertőzöttnek,
de nem tesztelnek, azt csak az orvos utasíthatja otthoni
elkülönítésre, de nem kerül hatósági házi karanténba.
A pácienseket három csoportba sorolják:
-

-

gyanús eset az, aki köhög, láza van, nehéz a légzése
vagy hirtelen elvesztette a szaglását, ízlelését, vagy az
orvosa úgy ítéli meg, hogy fertőzésgyanús,
valószínűsített eset az, aki a fenti kritériumokon kívül
az előző két hétben szoros kapcsolatban volt
fertőzöttel, vagy olyan bentlakásos intézmény lakója,
dolgozója, ahol járvány zajlik, illetve az, akinél a
fertőzésre jellemző radiológiai eltérés kimutatható,
megerősített eset pedig az, akinél klinikai mintában
kimutatták a SARS-CoV-2-t.
7

Új szabály, hogy a kontaktkutatás során a fertőzöttel szoros
kontaktusba került személyeknél csak akkor kötelező a PCRteszt, ha az egészségügyi ellátórendszerben vagy a tartós
ápolási és gondozási intézményekben ellátottak vagy
dolgoznak.
A kontaktok esetében a járványügyi megfigyelés új
időtartama 10 nap, és nem helyettesíthető két negatív PCRteszttel.
Hitelfizetési moratórium
Január elsejétől további 6 hónappal meghosszabbítják a
hitelmoratóriumot:
- gyermeket nevelő családok esetében a gyermekek
számától függetlenül,
- a nyugdíjasok,
- munkanélküliek,
- közfoglalkoztatottak számára,
• ezekben az esetekben nem kell kérni a
moratóriumot, hanem automatikus, akkor
kell jelezni, ha nem akarnak élni vele, ha a
moratórium lehetősége ellenére fizetni
szeretnének,
- vállalkozások számára akkor, ha bevételük több,
mint 25%-kal csökkent és kérik,
• ebben az esetben kérni kell a moratóriumot,
nem automatikus, jelezni kell, ha élni
kívánnak vele.
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A GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ (GYED)
A gyermekgondozási díj (GYED) az egészségbiztosítás
pénzbeli ellátásainak egyike, így ez nem alanyi alapon
folyósított juttatás, hanem biztosítási jogviszonyt, illetve
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott hallgatói
jogviszonyt feltételez.
I./1. GYED kinek jár biztosítási jogviszony alapján és
mennyi időre?
GYED-re jogosult
- a biztosított szülő, tehát nem csupán a nő, a
gyermekével az apa is otthon maradhat (nem
tekinthető viszont szülőnek a helyettes szülő, a
gyermekvédelmi gyám és a nevelőszülő), ha a
gyermek születését megelőző két éven belül 365
napon át biztosított volt és a gyermeket saját
háztartásában neveli.
- a CSED-re jogosult szülő, ha a fentiek részére
CSED-et állapítottak meg és a biztosítási
jogviszonyuk a CSED-re való jogosultságának
időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a CSED-re
való jogosultságuk a biztosítási jogviszonyuk
fennállása alatt (és nem utána) keletkezett, a gyermek
születését megelőző két éven belül 365 napon át
biztosítottak voltak, valamint a gyermeket a saját
háztartásukban nevelik.
Az előzetes, 365 napi biztosítási időnek nem kell
folyamatosnak lennie, megszakításokkal is teljesíthető a két
éven belül.
9

Gyermekgondozási díjra jogosult még:
- a nő, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal
nevelésbe vette,
- a családbafogadó gyám, aki a csecsemőt végleges
döntés alapján gondozza,
- a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a gyermeket
szülő nő az egészségügyi szolgáltató által - az e
törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben
meghatározott adattartalmú nyomtatvány szerint igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a
háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, és ha a
gyermeket szülő nő meghal,
- 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, és
a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal
nevelésbe vette, ha a gyermeket örökbe fogadni
szándékozó nő meghal és aki a csecsemőt egyedül
vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe,
- a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a gyermeket
szülő nő szülői felügyeleti joga megszűnt.
A GYED legkorábban a gyermek születésétől számított 169.
naptól (tehát a CSED vagy a CSED-nek megfelelő időtartam
lejártát követő naptól) a gyermek 2. életévének betöltéséig
jár. Ikrek születése esetén a szabály ugyanez, azzal a lényeges
eltéréssel, hogy a GYED az ikrek születésétől számított 169.
naptól egészen a 3. életévük (nem pedig a második)
betöltéséig jár.
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I./2. Mikor nem jár a GYED?
Nem jár a GYED, ha
- az igénylő egyéb rendszeres pénzellátásban részesül,
ide nem értve a táppénzt, a baleseti táppénzt, a
csecsemőgondozási díjat, az örökbefogadói díjat, a
gyermekgondozási díjat, a gyermekgondozási
támogatást, a jogosult nem ugyanazon gyermekére
tekintettel megállapított gyermekek otthongondozási
díját, az álláskeresési járadékot és segélyt, a
vállalkozói és a munkanélküli járadékot, valamint az
álláskeresést ösztönző juttatást, vagy ha a jogosult
rendszeres
pénzellátásban
részesül
és
a
csecsemőgondozási díjra, az örökbefogadói díjra,
vagy a gyermekgondozási díjra való jogosultság
kezdő napján pénzbeli egészségbiztosítási járulék
fizetésére kötelezett,
- a gyermek bizonyos körülmények között kikerült a
háztartásból (ha azt ideiglenes hatállyal elhelyezték,
nevelésbe vették, illetve ha harminc napot
meghaladóan bentlakásos szociális intézményben
helyezték el),
- a gyermeket napközbeni ellátást biztosító
intézményben (bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi
bölcsőde, stb.) helyezték el. Ez a szabály nem
érvénysül azonban, ha az igénylő dolgozik és a
gyermeket úgy helyezi el pl. bölcsődében,
- az igénylő előzetes letartóztatásban van,
szabadságvesztés büntetését vagy elzárás büntetését
tölti,
- a gyermek a GYED ideje alatt meghal,
- ikergyermekek esetében valamelyik gyermek
11

•

•

a gyermekgondozási díjra való jogosultság
ideje alatt meghal, azonos várandósságból
született egynél több testvér hiányában
legfeljebb a gyermek második életévének
betöltését követően,
a második életévének betöltését követő 1
éven belül meghal, azonos várandósságból
született egynél több testvér hiányában az
elhalálozás időpontját követő hónap első
napjától, vagy ha addig a halál időpontjától
számítva 15 napnál kevesebb van hátra,
akkor az elhalálozást követő 16. naptól.

I./3. A biztosítási jogviszony alapján folyósított GYED
havi összege
A GYED havi összegének meghatározásakor ugyanúgy,
mint a CSED esetében, a GYED-nél is a naptári napi alapot
vagy naptári napi jövedelmet kell meghatározni.
A GYED összege a naptári napi alap 70%-a, de maximum
havonta a mindenkori minimálbér (ami 2020-ban 161.000
Ft) kétszeresének a 70%-a, tehát 2020-ban 225.400 Ft.
1. Ha a biztosítási idő a GYED-re való jogosultság
kezdő napját megelőzően folyamatos, az ellátás
alapját a jogosultság kezdőnapját közvetlenül
megelőző naptári év első napjától a jogosultság
kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap
utolsó napjáig terjedő időszakban az időszak utolsó
napjához időben legközelebb eső 180 naptári napra
jutó jövedelem alapján kell megállapítani. A
folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén a
GYED alapjaként a megszakítást megelőző
jövedelmet nem lehet figyelembe venni.
12

2. Ha a biztosított nem rendelkezik az előzőek szerinti
180 naptári napi jövedelemmel, azonban az 1.
pontban meghatározott időszak utolsó napjához
időben legközelebb eső időszakban rendelkezik
legalább 120 naptári napi jövedelemmel, és van
legalább a GYED-re való jogosultság kezdő napjától
180 napnyi folyamatos biztosítási jogviszonya, akkor
a GYED naptári napi alapját a 120 napi tényleges
jövedelem alapján kell megállapítani.
3. Ha a biztosított a 2. pontban meghatározott
időszakban nem rendelkezik 120 naptári napi
jövedelemmel, de a GYED-re való jogosultság első
napját megelőzően van legalább 180 napnyi
folyamatos biztosítási jogviszonya, a GYED naptári
napi alapját a tényleges, ennek hiányában a szerződés
szerinti jövedelme alapján kell megállapítani.
4. Ha az előbbi 3 módszer alapján a naptári napi alap
nem állapítható meg, akkor a naptári napi alap a
jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér
kétszeresének harmincad része azzal a feltétellel,
hogy ha a biztosított naptári napi jövedelme a
minimálbér kétszeresének harmincad részét nem éri
el, a GYED összegének megállapításánál a
biztosított tényleges jövedelmét, vagy ennek
hiányában a szerződés szerinti jövedelmet kell
figyelembe venni.6
Ha a gyermek gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozást
segítő ellátás igénybevétele alatt, vagy annak megszűnését
követő egy éven belül születik, és az újabb gyermek
születését megelőzően utolsóként született gyermek jogán
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
48. § (1)-(3) bekezdés
6
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megállapított csecsemőgondozási díj naptári napi alapja
magasabb összegű, mint a fentiek alapján számított
gyermekgondozási díj naptári napi alapja, akkor a magasabb
naptári napi alap alapján kell az ellátást megállapítani. E
szabály csak akkor alkalmazható, ha az utolsóként
megállapított csecsemőgondozási díj alapja kizárólag a
jogosultság kezdő napján fennálló jogviszonyban elért
jövedelem figyelembevételével került megállapításra.7
I./4. A diplomás GYED
Diplomás GYED-re az a szülő nő jogosult, aki:
az általános szabályok szerint (biztosítási jogviszony
fennállása, előzetes 365 nap biztosítási idő igazolása)
gyermekgondozási díjra nem 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, azzal, hogy egy félévre
csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető
figyelembe,
a gyermeke a hallgatói jogviszony fennállása alatt
vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve
megszűnését követő 1 éven belül születik,
a gyermeket saját háztartásában neveli,
magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam
állampolgára, és

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
42. § (4a) bekezdés
7
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a gyermeke születésének időpontjában rendelkezik
magyarországi bejelentett lakóhellyel.
A vér szerinti apa akkor lehet jogosult diplomás GYED-re,
ha a szülő nő meghal, vagy a fent felsorolt feltételek
valamelyikének nem felel meg. A vér szerinti apának a
diplomás GYED – szülő nőre vonatkozóan felsorolt –
valamennyi jogosultsági feltételének meg kell felelnie.
2020. január 1-től az a diplomás GYED-ben részesülő anya
(illetve apa) is jogosult lehet diplomás GYED-re, akinek az
ellátás folyósítása alatt vagy annak megszűnését követő 1
éven belül születik meg az újabb gyermeke.
A diplomás GYED a gyermek születésének napjától a
gyermek 2 éves koráig jár.
-

Diplomás GYED összege:
A diplomás GYED összege
az alapképzésben részt vett hallgatóknál a kötelező
legkisebb minimálbér (2020-ban 161.000 Ft) 70%-a,
tehát 2020-ban 112.700 Ft,
a mesterképzésben részt vevő hallgatók esetében a
garantált bérminimum (2020-ban 210.600 Ft) 70%a, tehát 2020-ban 147.420 Ft.
Az ellátás bruttó összegéből 10% nyugdíjjárulék és 15%
személyi jövedelemadó-előleg kerül levonásra, és
érvényesíthető belőle a családi kedvezmény.
Igényelhető-e visszamenőlegesen a diplomás GYED?
A diplomás GYED visszamenőleg, legfeljebb a kérelem
benyújtásának napját megelőző hatodik hónap első napjától
állapítható meg, ha a jogosultság már ettől az időponttól
kezdve fennáll.
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A diplomás GYED mellett a gyermek születését követő 169.
naptól lehet keresőtevékenységet folytatni.
A diplomás GYED igénylése
A diplomás GYED iránti kérelmet a gyermek születésekor
nem biztosított anyának, illetve az apának a lakóhelye szerint
illetékes egészségbiztosítóhoz, a gyermek születésekor
biztosított anyának a foglalkoztatójához kell benyújtania az
„Igénybejelentés hallgatói jogviszony alapján igényelt
gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon.8
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.9
Az igénybejelentéssel együtt a következő okmányokat kell
benyújtani:
a gyermek születési anyakönyvi kivonatának
másolatát,
a felsőoktatási intézmény által kiállított „Igazolás
aktív hallgatói jogviszonyról gyermekgondozási díj
igényléséhez” elnevezésű nyomtatványt,
ha az igénylő EGT tagállam állampolgára, akkor a
magyarországi
lakcíméről
kiadott
hatósági
igazolvány másolatát,

8

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv%C3%A1nyo
k.html
9

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv%C3%A1nyo
k.html
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-

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

I./5. Levonások a GYED-ből
A GYED számított összege bruttóban értendő, amely az adó
és járulék levonása előtti összeg. Ellentétben a CSED-del,
amelyből csak 15% személyi jövedelemadót vonnak le, a
GYED-ből ezen felül 10% nyugdíjjárulékot is levonnak.
A családi adó- és járulékkedvezmény érvényesítéséhez az
„Adóelőleg-nyilatkozat 2020 évben a családi kedvezmény (és
járulékkedvezmény)
érvényesítéséről”
elnevezésű
nyomtatványt kell kitölteni és a GYED-et megállapító
szervhez benyújtani.
I./6. A GYED igénylése
Az GYED iránti kérelmet a biztosítottnak a
foglalkoztatójához kell benyújtania az „Igénybejelentés
gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon.10
Ha az igénylő önfoglalkoztató, tehát például egyéni
vállalkozó, akkor az ellátás iránti kérelmet kizárólag
elektronikus úton nyújthatja be az egészségbiztosítóhoz az
„Igénybejelentés
táppénz,
csecsemőgondozási
díj,
gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” című
nyomtatványon.
A
gyermekgondozási
díj
iránti
kérelmet
a
csecsemőgondozási díj iránti kérelemmel egyidejűleg is be
lehet nyújtani a „Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és
10

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv%C3%A1nyo
k.html
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gyermekgondozási díj együttes igényléséhez” elnevezésű
nyomtatványon.
Az igénybejelentéssel egyidejűleg a következő okmányokat
be kell nyújtani:
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,
a biztosítás megszűnését követően igényelt ellátásnál
az „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az
egészségbiztosítási
ellátásokról”
elnevezésű
nyomtatványt,
a gyermeket örökbefogadási szándékkal gondozó
személy esetén az örökbefogadási eljárás
megindításáról szóló igazolást,
örökbefogadás esetén az örökbefogadásról szóló
gyámhatósági határozatot,
családbafogadó gyám esetén a gyámkirendelő
határozatot.
I./7. Nevelőszülői GYED
Nevelőszülői 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.
A gyermek születését követő 169. napot megelőzően a
nevelőszülő részére nem jár a gyermekgondozási díj arra az
időszakra, amikor a nevelőszülő bármilyen jogviszonyban –
18

ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban
végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat.
Ha a nevelőszülő egyidejűleg több olyan nevelt gyermekről
is gondoskodik, annyi gyermek után lehet a díjat
megállapítani, akire tekintettel gyermekgondozási díjra válna
jogosulttá, választása szerint csak egy nevelt gyermekre
tekintettel jogosult gyermekgondozási díjra.
A gyermekgondozási díj legkorábban a gyermek nevelésbe
vételének napjától a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.
A Nevelőszülői GYED összege:
A nevelt gyermek után járó GYED alapja a
gyermekgondozási díjra való jogosultság első napján
érvényes minimálbér (2020-ban 161.000 Ft) 55%-a (tehát
2020-ban 88.550 Ft),
Ha a nevelőszülő a nevelőszülői jogviszony mellett más
biztosítási jogviszonyban is áll, a gyermekgondozási díj
összege a naptári napi alap 70%-a (2020-ban tehát 88.550 Ft
70%-a = 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-ban 161.000 Ft)
kétszeresének 70%-át. Ha az ellátás egybeszámított összege
meghaladná a maximális összeget, a gyermekgondozási díj
összegét minden év január 15-éig hivatalból felül kell
vizsgálni, és a tárgyévre érvényes összeghatár
figyelembevételével január 1-jei időponttól újra meg kell
állapítani.
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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.11
A nevelőszülő a gyermekgondozási díj iránti kérelmét a
foglalkoztatójához nyújthatja be.
I./8. Nagyszülői GYED
2020. január 1-jétől a még nem nyugdíjas, biztosított
nagyszülő is jogosulttá válhat gyermekgondozási díjra,
amennyiben a következő feltételek mindegyike fennáll:
a nagyszülő a gyermek születését megelőző két éven
belül 365 napon át biztosított volt,
az anya és az apa is (az egyedülálló szülő esetén a
gyermeket gondozó szülő) kereső tevékenységet
végez,
a gyermek gondozása, nevelése a szülő saját
háztartásában történik,
a gyermek szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy
hozzájárulnak a GYED nagyszülő általi
igénybevételéhez,
a nagyszülő a GYED alatt nem dolgozhat, kivéve, ha
a munkavégzés kizárólag az otthonában történik,
a nagyszülő nem részesülhet társadalombiztosítási
nyugellátásban, vagy azzal egy tekintet alá eső
ellátásban,

11

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv%C3%A1nyo
k.html
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a gyermek nem részesülhet napközbeni ellátást
biztosító intézményi elhelyezésben,
a gyermek után más nem kaphat gyermekgondozást
segítő ellátást, és a szülők másik gyermekük után sem
részesülhetnek
gyermekgondozási
ellátásban
(CSED, GYED, GYES).
legalább az egyik szülő az általános szabályok szerint
járó GYED jogosultsági feltételeinek megfelel.
A megállapított nagyszülői GYED összegéből 15% szjaelőleget és 10% nyugdíjbiztosítási járulékot kell levonni,
ezért a folyósításának időszaka a nyugdíjjogosultság
szempontjából szolgálati időnek számít.
A GYED folyósítás alatt a nagyszülőt fizetés nélküli
szabadság és felmondási védelem illeti meg.
-

A nagyszülői GYED a csecsemőgondozási díj (szülési
szabadság), illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát
követő naptól a gyermek 2 éves koráig, ikrek esetén a
gyermekek 3 éves koráig járhat a nagyszülőnek.
A nagyszülői GYED összege:
A gyermekgondozási díj összege a nagyszülő jövedelme
alapján megállapított naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb
havonta a minimálbér (2020-ban 161.000 Ft) kétszeresének
70%-a, 2020-ban 225.400 Ft. A maximális összegben
megállapított gyermekgondozási díj összegét minden év
január 15-ig hivatalból felülvizsgálják, és az adott évre
érvényes felső határ figyelembevételével a január 1-jei
időponttól újra megállapítják.
Nagyszülői GYED melletti munkavégzés:
A nagyszülő a GYED folyósítása mellett nem dolgozhat,
kivéve, ha a munkavégzés kizárólag az otthonában történik.
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Igénylés:
Az ellátás iránti kérelmet a biztosított nagyszülőnek a
foglalkoztatójához kell benyújtania az „Igénybejelentés
nagyszülői
gyermekgondozási
díjra”
elnevezésű
12
nyomtatványon.
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.13
A kérelemhez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi
kivonatának másolatát is.
A CSED-re, GYED-re, GYES-re jogosult szülők,
nagyszülők a sikeres KRESZ-vizsga után legfeljebb 25.000
forint értékben visszaigényelhetik a költségeket. Emellett
részt vehetnek egy ingyenes vezetéstechnikai tréningen a
Groupama Biztosító tanpályáján. Az igénylőnek a sikeres
vizsgát követően egy éven belül elektromos vagy postai úton
a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kell benyújtania a
kérelmét. A határozat után 13 napon belül megérkezik a
számlára a tanfolyam és a vizsga összege. A támogatás a
forgalmi vizsga költségeire nem vonatkozik. Az érdeklődők
a Groupama Tanpálya honlapján, a tanpalya.hu weboldalon
regisztrálhatnak. A tréningeket augusztus közepétől október
12

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv%C3%A1nyo
k.html
13

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv%C3%A1nyo
k.html
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közepéig szervezik meg naponta három-három turnusban
20-20 fővel.
Elektronikusan is intézhető szolgáltatások (család,
egészségügy, nyugdíj, juttatások)
Az Ügyfélkapu segítségével a személyazonosság igazolása
mellett intézhetjük ügyeinket elektronikus ügyintézést nyújtó
intézményekkel.
A www.magyarorszag.hu oldalon számos szolgáltatás
található, bizonyos szolgáltatások kizárólag Ügyfélkapuregisztrációval vehetők igénybe, mások anélkül is
használhatóak. További részletek a www.magyarorszag.hu
oldalon, a Szolgáltatások listájában olvashatóak
Az alábbiakban a fontosabb, a JOGpontok projektek
jogterületeit tekintve releváns és online is indítható ügykörök
kerülnek felsorolásra, melyeknél az „Ügyintézés indítása”
linkre kattintva kezdhető meg az ügyek intézése:
Család
Születés
- Csecsemőgondozási díj
Anyakönyvi kivonat
- Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem
Egészségügy
Egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásai
- Betegéletút lekérdezése iránti kérelem
- EESZT Elektronikus Egészségügyi
Szolgáltatási Tér
- TAJ nyilvántartással összefüggő szolgáltatások
Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
- NEAK elektronikus nyomtatványok
- Táppénz keresőképtelenség esetén
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- Társadalombiztosítási járulék
Nyugdíj, juttatás, segély
Családok támogatása
- Anyasági támogatás iránti kérelem
- Családi pótlék igénylés – iskoláztatási
támogatás
- Családi pótlék – nevelési ellátás
- Gyermekgondozási díj (GYED)
- Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)
- Gyermeknevelési támogatás
- Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési
támogatása
Szociális ellátás
- Aktív korúak ellátásának igénylése
- Idős korúak járadékának igénylése
- Tanulmányi támogatások
- Települési támogatás keretében nyújtott
lakásfenntartási támogatás
Társadalombiztosítási nyugellátás
- ENYENYI adatszolgáltatás
- Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés
- Társadalombiztosítási egyéni számla
- Társadalombiztosítási nyugellátás igénylése
elektronikus úton
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