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Mit szeretnék
igényelni?

CSED
(tgyás)

Mikor tudom igényelni?
Meddig jár?

Hol kell igényelnem?

Mi szükséges az
igényléshez?

Milyen mértékű az ellátás?

Legkorábban szülés várható
időpontját megelőző 28. naptól
lehet, de legkésőbb a gyermek
születésnapjától kell igényelni
(összesen 168 napig jár)

Munkáltató vagy a
munkáltató székhelye
szerinti járási hivatal

Szülés előtt: várandós
kiskönyv másolata vagy
orvosi igazolás és a csed
igénylő lap kitöltése.

A jogosultságot megelőző harmadik
hónap utolsó napjától számolt 180
nap, ha ez nincs akkor 120 nap
átlagkeresete 70%-a. Ha így sem
lehet meghatározni akkor a
szerződés szerinti bér de max a
minimálbér kétszeresének
harmincad részének a 70%-a

Keresőtevékenységet nem lehet
mellette folytatni.

GYED
(gyed extra)

Feltétel: szülést megelőző 2
éven belül 365 nap biztosítási
jogviszony és a jogosultságkor
is fennálló biztosítási
jogviszony
CSED lejártakor vagy apuka
esetében a gyermek 169. napos
korától a gyerek 2 éves koráig
lehet kérni. Ikrek esetén a
gyerekek 3. életévük
betöltéséig jár.
Korlátozás nélkül lehet
mellette dolgozni.
Feltétel: ugyanaz mint a
CSED-nél azzal , hogy ha
CSED folyósítása alatt szűnik
meg a jogviszony akkor is jár
a GYED.

(munkáltató adja a
foglalkoztatói
igazolást)

Szülés után: csed igénylő
lap, és a gyerek iratai és
születési anyakönyvi
kivonata

Levonás:15% személyi jöv. adó

Munkáltató vagy a
munkáltató székhelye
szerinti járási hivatal
(munkáltató adja a
foglalkoztatói
igazolást)

GYED igénylőlap
kitöltése
(gyerek iratai)

Ugyanazon elv alapján határozzák
meg, mint a CSED-et.
2019-ben a maximum összeg
208.600.- Ft/hó.
Levonás: 15 % adó és 10% nyugdíj
járulék

Ha anyuka nem jogosult
CSED-re,GYED- re akkor
szülés napjától a gyerek 3 éves
koráig jár.
28.500.-Ft/ hó,
GYES

Egyébként a gyerek 2 -3 éves
kora közötti időszakban jár.

Kormányhivatal
Családtámogatási
osztályán vagy
ügyfélkapun keresztül

Tartósan beteg gyermek esetén
a gyermek 10. életévének
betöltésének a napjáig

GYES kérelem
nyomtatvány, születési
anyakönyvi kivonat,
TAJ szám, adóazonosító
és lakcímkártya

Ikrek esetén a tankötelessé
válás évének a végéig

2 iker esetén 57.000.- Ft/hó
3 iker esetén 85.500.- Ft/hó
4 iker esetén 114.000.- Ft/hó
Levonás: 10% nyugdíjjárulék

Korlátozás nélkül lehet
mellette dolgozni a gyerek 6
hónapos korától. Kivéve pl:
nagyszülő
Anyasági
támogatás

Családi pótlék

Szülést követően lehet
igényelni.

Szülést követően lehet
igényelni és a születés
hónapjára már a teljes összeg
jár.

Levonás: 10% nyugdíjjárulék

Kormányhivatal
Családtámogatási
osztályán vagy
ügyfélkapun keresztül

Kormányhivatal
Családtámogatási
osztályán vagy
ügyfélkapun
keresztül

Kérelem anyasági
támogatás megállapítására
nyomtatvány; igazolás a
várandósgondozáson
történő részvételről;
gyerek TAJ száma

Kérelem a családi pótlék
megállapítására
nyomtatvány, igénylő és
házastársa adatai.

64.125.- Ft, nem vonnak le az
összegből semmit.
85.500.-Ft / gyerek ikrek esetében

12.200-25.900.- Ft/ gyerek/hó
között. Az összeg függ a gyerekek
számától, egyedülállóságtól, tartós
betegségtől.
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Ápolási díj

tartósan gondozásra szoruló
személy otthoni ápolására

Gyermekek
otthonápolási
díja (GYOD)

Tartósan beteg vagy
súlyosan fogyatékos gyermek
ápolására lehet igényelni

Járási Hivatal,
Kormányablak

Kérelem ápolási díj
megállapítására

Járási Hivatal,
Kormányablak

Kérelem GYOD
megállapítására

Ápolási díj: 32.600.- Ft
Emelt összegű ápolási díj:
56.400.- Ft
Kiemelt ápolási díj:67.500.-Ft
Levonás: 10% nyugdíjjárulék
bruttó 100.000 .-Ft/hó; kivételes
esetben 150.000 Ft/hó
Levonás: 10% nyugdíjjárulék

Lehetőség van az ellátásokkal kapcsolatosan:
-

személyes konzultációra (max 60 perc);
viber, skype, messenger video hívás konzultációra (max 60 perc);
telefonos konzultációra előre egyeztetett időpontban (max 15 perc);
írásbeli konzultációra

email: info@tbellatasok.hu
web oldal :www.tbellatasok.hu
facebook: tbellatasok

