GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ
Ki jogosult gyermekgondozási díjra?
A gyermekgondozási díjra való jogosultság feltételei
2014-ben nem változtak. Gyedre jogosult a
gyermeket saját háztartásban nevelő
- biztosított szülő, aki a gyermek-gondozási díj
igénylését – a gyermeket szülő anya esetén a
szülést – megelőzően két éven belül 365 napon át
biztosított volt
- továbbá az a szülő is, aki terhességi-gyermekágyi
segélyben részesült, de a biztosítási jogviszonya a
terhességi-gyermekágyi segély folyósítása alatt
szűnt meg, feltéve, hogy a terhességigyermekágyi segélyre való jogosultsága a
biztosítási jogviszonyának fennállása alatt
keletkezett. Természetesen, ebben az esetben is, a
szülést megelőző két éven belül 365 nap
biztosítási idővel kell rendelkezni.
Milyen mértékű a gyermek-gondozási díj?
A díj összege a naptári napi átlagkereset 70 %-a,
maximum összege legfeljebb havonta a mindenkori
minimálbér kétszeresének 70%-a (2014-ben 142.100
Ft) A maximális összegben megállapított
gyermekgondozási díj összegét minden év január 15ig hivatalból felülvizsgálják, és a tárgyévre érvényes
összeghatár
figyelembevételével
január
1-i
időponttól újra megállapítják.
Ha a gyermekgondozási díjat ugyanazon gyermek
után és ugyanazon személy számára ismételten
állapítják meg, úgy a díj összege azonos lesz az első
ízben megállapított díj összegével.
Mikor nem jár a gyermekgondozási díj?
Nem jár a gyermekgondozási díj, ha
- a jogosult a gyermek 1 éves kora előtt bármilyen
jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jog
védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a

nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett
tevékenység díjazását - ellenében munkát végez
vagy
hatósági
engedélyhez
kötött
keresőtevékenységét személyesen folytatja;
- a jogosult a gyermek 1 éves kora előtt munkavégzés nélkül - megkapja a teljes keresetét, ha
a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt
kereset után jár gyermekgondozási díj;
- a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban - ide
nem értve a táppénzt, a baleseti táppénzt, a
terhességi-gyermekágyi segélyt, a gyermekgondozási
díjat, a gyermekgondozási támogatást, az
álláskeresési járadékot és segélyt, a vállalkozói és a
munkanélküli járadékot, valamint az álláskeresést
ösztönző juttatást - részesül;
- a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték,
nevelésbe vették, továbbá ha harminc napot
meghaladóan bentlakásos szociális intézményben
helyezték el;
- a gyermeket napközbeni ellátást biztosító
intézményben (bölcsőde, családi napközi, házi
gyermekfelügyelet) helyezték el, kivéve, ha a
gyermek 1 éves kora után a jogosult
keresőtevékenységet folytat, továbbá ide nem értve a
rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó
intézményi elhelyezést;
- a jogosult előzetes letartóztatásban van vagy
szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti;
- a gyermekgondozási díj első igénybevétele a
gyermek egy éves kora után kezdődik, az első
igénybevétel első napjától számított 60 napig, ha a
jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás - ide nem
értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó
díjazást
és
a
nevelőszülői
foglalkoztatási
jogviszonyban végzett tevékenység díjazását ellenében munkát végez vagy hatósági engedélyhez
kötött keresőtevékenységet személyesen folytat,
kivéve, ha az igénylő a gyermekre tekintettel

terhességi-gyermekágyi segélyt vett igénybe, vagy a
gyermekgondozási díjban részesülő meghal.
Lehet a gyermekgondozási díj folyósítása mellett
kereső tevékenységet folytatni?
2014. január 1-jétől ha a gyermek elmúlt egy éves,
korlátlan időtartamban lehet dolgozni. E szabály
értelmében azok a szülők is kérhetik újra a Gyed-re
jogosító gyermek után az ellátás megállapítását, akik
munkavégzésük miatt kérték korábban a Gyed
folyósításának megszüntetését.
Hol kell igényelni az ellátást?
Az igénybejelentést a munkáltató kifizetőhelyén, a
lakóhely
szerint
illetékes
kormányhivatal
egészségbiztosítási szakigazgatási szervénél (pl.
egyéni vállalkozó). Ugyanitt lehet az igénybejelentő
nyomtatványhoz is hozzájutni.
A biztosított szülő mely időponttól kérheti a
gyermekgondozási díj megállapítását?
A gyermekgondozási díj legkorábban a terhességigyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő
időtartam lejártát követő naptól a gyermeket szülő
anya esetében a szülést, egyéb esetben a
jogosultságot megelőző 2 éven belül megszerzett
biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra,
de legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.
A 2013. december 31-ét követően született
ikergyermekek esetén a gyermekgondozási díj a
terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak
megfelelő időtartam lejártát követő naptól a fent
meghatározott időtartamot követően további 1
évig jár.

A
felsőoktatási
intézményben
tanulókra
vonatkozó szabályok
Gyermekgondozási díjra jogosult az a szülő nő is,
aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:
- a fent említett szabályok alapján (biztosítási
jogviszony fennállása, előzetes 365 nap biztosítási
idő igazolása) gyermekgondozási díjra nem jogosult,
- a gyermeke születését megelőző két éven belül
államilag elismert felsőoktatási intézményben
magyar nyelvű nappali 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 300 naptári napi hallgatói
jogviszonnyal kell rendelkezni)
- a gyermeke a fenti 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
- a szülés időpontjában rendelkezik magyarországi
bejelentett lakóhellyel.

Ez esetben a vér szerinti apa részére is legfeljebb a
gyermek egy éves koráig lehet a gyermekgondozási
díjat megállapítani.
Mennyi a felsőoktatásban részt vevő szülő részére
megállapított gyermekgondozási díj havi összege?
A
felsőfokú
alapképzésben,
felsőfokú
szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben,
valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő
hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes
kötelező legkisebb munkabér (2014-ben 101.500 Ft),
- A mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben
vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a
jogosultság kezdő napján érvényes garantált
bérminimum 70 százaléka (2014-ben 82.600 Ft).
A fentiek alkalmazása során azt a képzést veszik
figyelembe,
amelyben
az
igénybevevő
a
gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdő
napján részt vesz. A hallgatói jogviszony
szünetelését, illetve megszűnését követően igényelt
gyermekgondozási díj esetén azt a képzést veszik
figyelembe, amelyben az igénybe vevő a
gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdő
napját közvetlenül megelőzően részt vett.
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A felsőoktatásban részt vevő szülő részére mennyi
időre állapítják meg a gyermekgondozási díjat?
A gyermek születésének napjától a gyermek 1 éves
koráig.
A felsőoktatásban részt vevő, és az említett
jogosultsági feltételeknek megfelelő vér szerinti
apa mely esetben jogosult gyermekgondozási
díjra? Ha a szülő nő
- meghal, vagy
- az említett feltételek valamelyikének nem felel
meg, mert pl. nem járt felsőoktatási intézménybe, és
a biztosítási jogviszony és előzetes biztosítási idő
hiányában gyermekgondozási díjra nem jogosult.
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