GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ
(GYED)

KERESETFÜGGŐ, ELŐZETES MUNKAVÉGZÉSHEZ KÖTÖTT,
HAVI PÉNZBELI TÁMOGATÁS

KI JOGOSULT RÁ?
A gyermeket saját háztartásában nevelő szülő (anya, apa, örökbefogadó szülő, gyám, szülővel együtt
élő házastárs), ha a GYED igénylését megelőzően két éven belül 365 napon át dolgozott.

HOL IGÉNYELHETEM?
Írásban a munkáltatónál, egyéni vállalkozó esetén a fővárosi, illetve a megyei kormányhivatalnál
kell benyújtani.

HOGYAN IGÉNYELHETEM?
A GYED iránti kérelmet írásban „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” GYED. 1. elnevezésű
nyomtatványon két példányban a munkáltatónál kell benyújtani.
Az egyéni vállalkozó, az őstermelő, valamint az önfoglalkoztató az illetékes kormányhivatalhoz írásban
nyújthatja be a kérelmét az „Igénybejelentés táppénz, gyermek ápolása címén igényelt táppénz,
terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű elektronikus nyomtatványon.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
A GYED a figyelembe vehető jövedelem 70%-a, de 2015-ben maximum bruttó 147 000 Ft/hó,
nettó 108 780 Ft.
A GYED összege 2014. január 1. után született több jogosult gyermek esetén (un.. testvér GYED)
gyermekenként külön-külön jár.
A GYED-ből fizetendő személyi jövedelemadó, nyugdíjjárulék és egészségbiztosítási járulék terhére
a családi kedvezmény igénybe vehető.

MEDDIG KAPHATOM A TÁMOGATÁST?
A GYED legkorábban a gyermek fél éves korától (csecsemőgondozási díj letelte) 2 éves koráig jár.
Ikergyermekek esetén további egy évvel meghosszabbodik a folyósítás.

MIT KELL MÉG TUDNOM?
Munkavégzés GYED mellett
2015-ben a gyermek egy éves kora után, 2016. január 1-től a GYED folyósításának teljes időtartama
alatt a gyermek mintegy fél éves kora után korlátlan időtartamban lehet kereső tevékenységet folytatni.
Mikor nem jár a GYED?
• a jogosult a gyermek 1 éves kora előtt (2016-tól fél éves kora előtt) dolgozik,
•	a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban részesül (kivéve: táppénz, CSED-et, GYED-et, GYET-et,
álláskeresési járadékot és segélyt, a vállalkozói és a munkanélküli járadékot, valamint az álláskeresést ösztönző juttatást),
• a gyermek ideiglenesen vagy tartósan kikerült a családból,
•	a gyermeket bölcsődében, családi napköziben vagy házi gyermekfelügyelet alá helyezték el, kivéve,
ha a szülő újra munkába áll,
•	a jogosult előzetes letartóztatásban van vagy szabadságvesztés-, elzárásbüntetését tölti.
Diplomás GYED
A hallgatói GYED-et igénybe veheti, aki:
• nem rendelkezik 2 éven belül 365 nap munkaviszonnyal,
•	a gyermeke születését megelőző két éven belül felsőoktatási intézmény nappali képzésén legalább
két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (azonban egy félévre csak egy aktív hallgatói
jogviszony vehető figyelembe),
• a gyermeket saját háztartásában neveli
• a szülés időpontjában rendelkezik Magyarországon bejelentett lakhellyel
•	a gyermeke a hallgatói jogviszonya idején vagy annak megszűnését követő 1 éven belül születik,
Összege:
felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint
a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a minimálbér 70 %-a (2015-ben 73.500 Ft),
a mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén
érvényes garantált bérminimum 70 %-a (2015-ben 85.400 Ft),
A gyermek születésének napjától a gyermek 1 éves koráig jár a diplomás GYED.
Kaphatok ellátást méltányosságból?
Igen. Amennyiben a szülő nem rendelkezik a szükséges biztosítási idővel, a kormányhivatal megállapíthat jogosultságot.
További információk
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapjának pénzbeli ellátásokkal foglalkozó része (www.oep.hu)

www.csalad.hu

