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VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében 
Magyarország egész területén továbbra is 
veszélyhelyzet van érvényben. A Parlament módosította 
a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 
törvényt, amelynek hatálya és így a koronavírus-járvány 
miatti veszélyhelyzet 2022. június elsejéig tart.2 Így 
továbbra is biztosítható a hatékony és gyors 
döntéshozatal ahhoz, hogy a járvány okozta 
nehézségekre rugalmasan lehessen válaszokat adni. 
Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, a Kormány 
kezdeményezni fogja a veszélyhelyzet korábbi 
megszüntetését. 
 
2022. június 18-áig3 hosszabbította meg a Kormány a 
járványügyi készültséget. A rendelet szerint az eddig 2021. 
december 18-áig tartó időszak határidejét 2022. június 18-ig 
tolták ki. 

 
A védelmi intézkedések aktuális, részletes szabályairól 
a https://www.jogpontok.hu/Tajekoztatok oldalon 
található tájékoztató anyagban olvashatóak további 
fontos információk. 
 

 
2 2021. évi CXXX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő egyes 
szabályozási kérdésekről 
3 705/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a járványügyi készültség 
bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról 

https://www.jogpontok.hu/Tajekoztatok
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A GYERMEKGONDOZÁSI TÁMOGATÁSOK 
(GYES ÉS GYET) 

A törvény a gyermekek gondozására tekintettel két, 
egymással összefüggő, havi rendszerességgel járó ellátási 
formát szabályoz a gyermekgondozási támogatások 
gyűjtőfogalom alatt,4 amelyek a biztosítási jogviszonytól 
függetlenül járnak. A „gyermekgondozási támogatások” két 
ellátási formát jelent tehát, a gyermekgondozást segítő 
ellátást (korábbi elnevezésén gyermekgondozási segély, azaz 
GYES) és a gyermeknevelési támogatást (GYET).    
 
I./1. Ki kaphat GYES-t? 
 
Gyermekgondozást segítő ellátást kaphat a gyermek szülője 
és a gyám a saját háztartásában nevelt gyermek 3. életévének 
betöltéséig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének 
végéig, illetve, ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan 
fogyatékos, a gyermek 10. életévének betöltéséig. Ha a szülő 
a 18. életévét még nem töltötte be, ez önmagában nem 
akadálya a GYES-re való jogosultságnak.5 Ikergyermekek 
esetén előfordulhat, hogy annak ellenére, hogy a gyermekek 
egyidősek, mégsem ugyanabban az évben válnak 
tankötelessé. A gyermek abban a naptári évben válik 
tankötelessé, amelyben a hatodik életévét augusztus 31. 

 
4 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) III. 
fejezete 
5 A kiskorú szülő is kaphat GYES-t, ha gyermekének nincs gyámja, vagy 
ha már betöltötte a 16. életévét, de a 18. életévét még nem, a gyermeket 
a saját háztartásában neveli, a gyermekének van gyámja, de vele a szülő 
nem él egy háztartásban.   
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napjáig betölti, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget 
elérte, egyébként pedig az azt követő évben. Ha tehát az 
ikrek nem ugyanabban az évben válnak tankötelessé, a 
GYES annak az évnek a végéig jár, amelyben az utolsó 
ikergyermek is tankötelessé vált.  
A nagyszülő (a gyermek szülőjének vér szerinti vagy örökbe 
fogadó szülője) és annak vele együtt elő házastársa (aki tehát 
magának a gyermeknek nem nagyszülője) is kaphatnak 
GYES-t, mégpedig a fent felsorolt feltételekkel, ha a 
gyermek elmúlt egy éves, a gyermek gondozása és nevelése a 
szülő háztartásában történik és a szülők (tehát mindketten) 
írásban nyilatkoznak arról, hogy lemondanak a GYES-ről és 
egyetértenek azzal, hogy a GYES-t a nagyszülők kapják 
helyettük és a szülő háztartásában nincs másik olyan 
gyermek, akire tekintettel gyermekgondozást segítő ellátást 
folyósítanak. Ha az egyik szülő külön él és a nyilatkozatot 
nem teszi meg, azt a gyámhatóság kérelemre pótolhatja.6 
 
I./2. Ki kaphat GYET-et?  
 
A gyermeknevelési támogatás (GYET) hétköznapi 
elnevezése a főállású anyaság. GYET-re az olyan szülő vagy 
gyám jogosult, aki a saját háztartásában nevel három vagy 
ennél több kiskorú gyermeket.  
A GYET legkorábban akkor igényelhető, ha a gyermekek 
közül a legfiatalabb betöltötte a 3. életévét, ezt követően 
addig jár a GYET, ameddig a legfiatalabb gyermek a 8. 
életévét be nem töltötte. Megszűnik a GYET-re való 
jogosultság akkor is, ha a legidősebb gyermek betöltötte a 18. 
életévét, tehát nagykorú lett. Ez viszont csak három kiskorú 

 
6 A nagyszülők GYES-re való jogosultságának további szabályait a 
kiadvány melléklete, illetve a Cst. 20/A. §-a tartalmazza. 
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gyermek esetében van így, mivel ha például négy gyermek 
van a családban és a legidősebb betölti a 18. életévét, emellett 
a fiatalabb három testvére még megfelel a GYET 
jogosultsági feltételeinek (életkoruk tehát 3 és 18 év között 
van), akkor a GYET tovább jár.  
 
I./3. A GYES és a GYET közös szabályai és összege 
 
Ha a szülők együtt (és a gyermekkel közös háztartásban) 
élnek, megállapodásuk szerint bármelyikük igényelheti a 
GYES-t és a GYET-et. A jogosult egyidejűleg legfeljebb két 
gyermek után kaphat GYES-t, a harmadik gyermek után már 
nem. Ha viszont az első vagy a második terhességből 
ikergyermekek születnek, az ikreket egy gyermeknek kell 
tekinteni, így ebben az esetben ugyan három gyermek van a 
családban, de mégis jár mindegyik után a GYES.       
Amennyiben a háztartásban egynél több gyermek van és a 
szülők egyidejűleg több gyermek után lennének jogosultak 
GYES-re, GYET-re vagy mindkettőre, csak egy jogcímen jár 
a támogatás (mindkettő egyidejűleg tehát nem) és azt csak az 
egyik szülő részére lehet megállapítani (ez a szülők választása 
szerint bármelyikük lehet). Ha például a GYES-t az első 
gyermek után az anya számára folyósítják, akkor a második 
gyermek megszületése esetén az újabb GYES-t is kizárólag 
az anya igényelheti, így egyidejűleg a két GYES összegét az 
anya számára fogják folyósítani.  
A törvény a GYES és a GYET havi összegéről úgy 
rendelkezik, hogy az „– függetlenül a gyermekek számától – 
azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, 
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töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg 
harmincad része jár”.7  
Az öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg 28.500 Ft/hó, 
így egy gyermek után a GYES 28.500 Ft, két gyermek után 
pedig 2 × 28.500 Ft, azaz 57.000 Ft havonta. Harmadik 
gyermekkel már nem kell számolnunk, mivel a harmadik 
gyermek után már nem jár GYES. Ikergyermekek születése 
esetén a GYES összege eltérően alakul, ekkor az ellátás 
összege „azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 2 gyermek esetén 200%-ával, 3 gyermek esetén 
300%-ával, 4 gyermek esetén 400%-ával, 5 gyermek esetén 
500%-ával, 6 gyermek esetén 600%-ával”.8  
A GYET havi összege ugyancsak azonos a nyugdíj legkisebb 
havi összegével, így jelenleg bruttó 28.500 Ft. 
Az erre vonatkozó törvényi rendelkezés9 szerint a GYES és 
a GYET adómentes bevételnek minősül, így ezekből az 
összegekből nem vonnak le 15% személyi jövedelemadót. A 
GYES és a GYET összegéből ugyanakkor 10% mértékű 
nyugdíjjárulékot vonnak le.10 A GYES és a GYET levonás 
után kifizetett nettó összegeit az alábbi táblázat tartalmazza. 
 

Ellátás 
Bruttó 
összeg 

Levonás 
összege 

Kifizetett, 
nettó összeg 

GYES  
1 gyermek esetén 

28.500 Ft 2.850 Ft 25.650 Ft 

 
7 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) 26. 
§ (1) bekezdése 
8 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) 26. 
§ (2) bekezdése   
9 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 
1. sz. melléklete 1. pontjának 1.7. alpontja 
10 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 
(Tbj.) 26. § (1) bekezdése 
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GYES  
2 gyermek esetén 

57.000 Ft 5.700 Ft 51.300 Ft 

GYET  28.500 Ft 2.850 Ft 25.650 Ft 

 
Ikergyermekek születése esetén a GYES ténylegesen 
kifizetett összegét a következő táblázat szemlélteti:  

GYES 
Bruttó 
összeg 

Levonás 
összege 

Kifizetett, 
nettó összeg 

2 ikergyermek 
esetén   

57.000 Ft 5.700 Ft 51.300 Ft 

3 ikergyermek 
esetén   

85.500 Ft 8.550 Ft 76.950 Ft 

4 ikergyermek 
esetén   

114.000 Ft 11.400 Ft 102.600 Ft 

5 ikergyermek 
esetén   

142.500 Ft 14.250 Ft 128.250 Ft 

6 ikergyermek 
esetén   

171.000 Ft 17.100 Ft 153.900 Ft 

 
GYES, illetve GYET nem jár annak a személynek, aki 
bizonyos egyéb, rendszeres pénzellátásokban (pl. táppénz, 
csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, öregségi 
nyugdíj stb.11) részesül. 

 
I./4. A GYES és a GYET igénylése 
 
A GYES a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével és 
benyújtásával igényelhető12 személyesen a 

 
11 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja    
12 A „Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására” című 
formanyomtatvány letölthető a https://cst.onyf.hu/hu oldalon, a 
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kormányhivatalokban, online ügyfélkapuval lehetséges 
intézni, ekkor a Magyar Államkincstár oldalát kell használni, 
innen navigálnak tovább az űrlapokhoz.  
Ha nagyszülő igényelné a GYES-t, akkor neki a fenti 
formanyomtatványt és emellett a „Nyilatkozat a nagyszülői 
gyermekgondozást segítő ellátás megállapításához” című 
további nyomtatványt is be kell nyújtania,13 amelyet a 
gyermek anyjának és apjának is alá kell írniuk.   
Ha a jogosult már igényelhetné a GYES-t, de valamely okból 
a kérelmet nem nyújtotta be azonnal, amint lehetséges volt, 
számára legfeljebb két hónapra visszamenőleg lehet 
megállapítani az ellátást, mégpedig az igénylését megelőző 
második hónap első napjától kezdődően.     
A „Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás 
megállapítására” című formanyomtatványhoz mellékletként 
az alábbi dokumentumokat kell másolatban csatolni vagy az 
ügyfélszolgálaton eredetiben bemutatni: 

− Az igénylő személyének azonosításához szükséges irat 
(érvényes személyi igazolvány, személyazonosító 
igazolvány, érvényes kártya típusú gépjárművezetői 
engedély, érvényes útlevél); 

− külföldi állampolgár esetében érvényes bevándorlási, 
letelepedési engedély, magyarországi tartózkodásra 
jogosító egyéb irat, EU Kék Kártya; 

− örökbe fogadó szülőként vagy gyámként történő 
igénylés, illetve saját háztartásban nevelt gyermek örökbe 
fogadása esetén, vagy ha az igénylő olyan nagyszülő, aki 

 
nyomtatványok menüpont alatt és a www.jogpontok.hu oldalon az 
Iratmintatár menüpont alatt. 
13 A "Nyilatkozat a nagyszülői gyermekgondozást segítő ellátás 
megállapításához" című formanyomtatvány letölthető a 
https://cst.onyf.hu/hu oldalon, a nyomtatványok menüpont alatt. 

https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/
http://www.jogpontok.hu/


9 
 

a gyermek szülőjét örökbe fogadta, akkor az ezt 
megfelelően igazoló gyámhatósági határozat; 

− ha az igénylő a szülővel vagy nagyszülővel együtt élő 
házastárs vagy bejegyzett élettárs, házassági anyakönyvi 
kivonat, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolatot igazoló 
okirat; 

− adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolvány vagy 
hatósági bizonyítvány (adókártya); 

− tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek után, a 
gyermek 3. életévének betöltését követően igényelt 
GYES esetén orvosi igazolás, ha azt korábban nem 
csatolták, vagy már nem érvényes.  

A GYET ugyancsak egy formanyomtatvány kitöltésével és 
benyújtásával igényelhető,14 ezt az előírt mellékletekkel 
együtt a fent írt hivatalnál kell benyújtani, ugyanúgy, mint a 
GYES esetében.   
 
I./5. A GYES és a GYET egyéb szabályai 

 
1. A GYES és GYET melletti munkavállalás 
A GYES-ben részesülő szülő a gyermek fél éves koráig nem 
dolgozhat, nem folytathat kereső tevékenységet. Ezt 
követően viszont időkorlátozás nélkül dolgozhat és ez alatt 
a gyermeket családi napköziben vagy bölcsődében helyezheti 
el. Ha a gyermek szülője még kiskorú és a GYES-t a gyám 
kapja, utóbbi korlátozás nélkül dolgozhat GYES mellett. Ha 
a nagyszülő kapja a GYES-t, a gyermek hároméves kora után 

 
14 A „Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására” című 
formanyomtatvány letölthető a www.jogpontok.hu oldalon, az 
Iratmintatár menüpontban. 
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legfeljebb heti 30 órát dolgozhat, de ha otthon végez 
munkát, azt időkorlátozás nélkül teheti.15 
GYET mellett az ellátásra jogosult legfeljebb heti 30 órát 
dolgozhat, ha viszont otthonról dolgozik, akkor a 
keresőtevékenység időben nincs korlátozva.  
 
2. A GYES megállapítása vagy meghosszabbítása 
méltányossági alapon  
A fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője16 
méltányossági alapon is megállapíthatja a GYES-re való 
jogosultságot a gyermeket ténylegesen nevelő személy 
részére, ha a gyermek szülei a nevelésében három hónapot 
meghaladóan akadályoztatva vannak, illetve megállapíthatja 
vagy meghosszabbíthatja a jogosultságot a gyermek általános 
iskolai tanulmányainak megkezdéséig, de legfeljebb a 
gyermek 8. életévének betöltéséig, ha a gyermek betegsége 
miatt napköziben nem gondozható. 
A méltányossági kérelemhez külön formanyomtatvány 
nincs, ahhoz is a GYES igénylésére szolgáló 
formanyomtatványt kell használni.17 Ehhez a 
formanyomtatványhoz kell csatolni a fenti első esetben a 
szülők nyilatkozatát a gyermeknevelésben való 
akadályoztatásukról vagy a fenti második esetben a megfelelő 
orvosi igazolást. A gyermekgondozást segítő ellátás 
megállapítására, illetve meghosszabbítására irányuló 

 
15 A Cst. 21/A. §-22.§ további részletszabályokat tartalmaz. 
16 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 
végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1/B. § (3) 
bekezdése  
17 A „Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására” című 
formanyomtatvány letölthető a www.jogpontok.hu oldalon, az 
Iratmintatár menüpontban. 

http://www.jogpontok.hu/
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kérelmet 2020. március 1-jétől a fővárosi illetőleg megyei 
kormányhivatalhoz. 
 
 
Az alábbi táblázatban a GYES és a GYET feltételei és 
szabályai összegezve   találhatóak:
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 GYES GYET 
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A gyermeket saját háztartásában nevelő 
- szülő 
- gyám 
- szülő háztartásában nevelt 1. életévét betöltött 

gyermekre tekintettel a nagyszülő 

Saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket 
nevelő 
- szülő 
- gyám 
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- CSED, GYED lejártát követően 
- ha ezt nem folyósítanak akkor a gyermek születésétől 
- nagyszülő esetén a gyermek 1 éves korától 

 
- a gyermek 3. életévének betöltéséig, 
- ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének 

végéig, 
- tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. 

életévének betöltéséig, 
 
Amennyiben a gyermek a fenti életkort már betöltötte, az 
örökbefogadó szülő GYES-re lehet jogosult a gyermek 
örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezésének 
időpontjától számított hat hónap időtartamig. 

- a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől  
- 8. életévének betöltéséig jár, feltéve, hogy a jogosult 3 

vagy több kiskorú gyermeket nevel saját háztartásában. 
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A szülő a gyermek féléves korától időkorlátozás nélkül 
folytathat a GYES mellett keresőtevékenységet.  
 
A GYES-ben részesülő nagyszülő a gyermek hároméves 
kora után, heti 30 órát meg nem haladó időtartamban 
folytathat keresőtevékenységet, vagy időkorlátozás nélkül, 
ha a munkavégzés az otthonában történik. 
 
Az az örökbefogadó szülő, aki a gyermek 3. (tartósan 
beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén 10.) 
életévének betöltését követően részesül GYES-ben, heti 
30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat 
keresőtevékenységet. 

- heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat 
keresőtevékenységet 

- időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában 
történik 

Ö
S
S
Z

E
G

 

- havi összege 28.500 Ft 
- ikergyermekek esetén a havi összeg a gyermekek 

számával többszöröződik 
- havi összege 28.500 Ft 

10% nyugdíjjárulék 10% nyugdíjjárulék 

Ha a szülők együtt (és a gyermekkel közös háztartásban) élnek, megállapodásuk szerint bármelyikük igényelheti a 
GYES-t és a GYET-et. A jogosult egyidejűleg legfeljebb két gyermek után kaphat GYES-t, a harmadik gyermek után 
már nem. Ha viszont az első vagy a második terhességből ikergyermekek születnek, az ikreket egy gyermeknek kell 
tekinteni, így ebben az esetben ugyan három gyermek van a családban, de mégis jár mindegyik után a GYES.       
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Amennyiben a háztartásban egynél több gyermek van és a szülők egyidejűleg több gyermek után lennének jogosultak 
GYES-re, GYET-re vagy mindkettőre, csak egy jogcímen jár a támogatás (mindkettő egyidejűleg tehát nem) és azt csak 
az egyik szülő részére lehet megállapítani (ez a szülők választása szerint bármelyikük lehet). Ha például a GYES-t az 
első gyermek után az anya számára folyósítják, akkor a második gyermek megszületése esetén az újabb GYES-t is 
kizárólag az anya igényelheti, így egyidejűleg a két GYES összegét az anya számára fogják folyósítani.  
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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 
közepéig szervezik meg naponta három-három turnusban 
20-20 fővel. 
 
I./6. Kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete 
 
A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete18 olyan speciális 
szövetkezet, amelynek célja nem nagyszülőként 
gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást 
segítő ellátásban részesülők vagyoni, szociális, 
kulturális helyzetének előmozdítása, lehetőséget 
biztosítva arra, hogy a tagok rugalmas keretek között a 
foglalkoztatásba bekapcsolódjanak, illetve abban újra 
részt vehessenek, közösséghez tartozhassanak. 
A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének célja 
továbbá az is, hogy elősegítse a tagok között 
a kisgyermekek gondozásához, neveléséhez 
kapcsolódó tudás- és ismeretanyag átadását, valamint 
tapasztalatcserét, ezen túlmenően pedig hozzásegítse 

 
18 2021. évi LXXXV. törvény egyes törvényeknek a kisgyermekkel otthon 
lévők szövetkezete létrehozásával összefüggő módosításáról 

http://tanpalya.hu/
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tagjait a kisgyermekek gondozását, nevelését érintő új 
ismeret- és tudásanyag megszerzésének lehetőségéhez.  
 
A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete minden olyan 
tevékenységet gyakorolhat, amelyet jogszabály nem tilt és 
egybeesik az előzőekben meghatározott célkitűzésekkel. 
 
A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének csak 
természetes személy tagjai lehetnek. 
 
A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagjainak 
legalább 90%-a olyan természetes személy, aki nem 
nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy 
gyermekgondozást segítő ellátásban részesül. A 
kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének nem lehet 
személyes közreműködést nem vállaló tagja. 
 
A tagfelvételi kérelemben a tagságra jelentkező személynek 
(a továbbiakban: tagjelölt) nyilatkoznia kell arról, hogy 

a) a szövetkezet tagjává kíván válni, 
b) nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy 

gyermekgondozást segítő ellátásban részesül, 
c) a szövetkezet alapszabályában foglaltakat elfogadja, 

magára nézve kötelezőnek ismeri el, 
d) vállalja a szövetkezet tevékenységében való 

személyes közreműködést 
e) vállalja a szövetkezet alapszabályában meghatározott 

vagyoni hozzájárulás teljesítését (ez lehet pénzbeli 
vagy nem pénzbeli), 

f) a tagoknak biztosított előnyökkel élni kíván, 
a tagoknak biztosított szolgáltatásokat igénybe 
kívánja venni, és 
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g) a tagsága létesítésének nincs akadálya, és személyes 
közreműködését a munkavégzésre irányuló 
jogviszonyára vonatkozó szabályokkal összhangban 
fogja teljesíteni, ha egyébként munkavégzésre 
irányuló jogviszonyban áll. 

 
A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete célhoz kötött 
ismeretfejlesztési és edukációs alapot képez. 
Az ismeretfejlesztési és edukációs alap célja, hogy fedezetet 
nyújtson a szövetkezet tagjai számára a kisgyermekek 
gondozására, nevelésére irányuló ismeret-, tudásanyag, 
valamint tapasztalat bővítésére és megszerzésére, továbbá 
a tagok edukációjára. 
 
A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete által nyújtott 
szolgáltatásokért szolgáltatási díjat kell fizetni. A 
kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete az éves nettó 
árbevételének legalább 85%-át a tagok között személyes 
közreműködésük arányában osztja fel. 
 
A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete közgyűlésén a 
vagyoni hozzájárulás mértékére tekintet nélkül minden 
tagnak egy szavazata van. 
 
A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete a tagjával 
tagsági megállapodást köt a személyes közreműködés 
konkrét tartalmára, módjára és ellentételezésére 
vonatkozóan. Tag a személyes közreműködését külső 
szolgáltatás keretében is teljesítheti. 
 
A gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő 
ellátásban részesülő tag tagsági jogviszonya megszűnik 
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azon a napon, amelytől sem gyermekgondozási díjban, sem 
gyermekgondozást segítő ellátásban nem részesül. 
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Magyar Államkincstár E-ügyfél 

A Magyar Államkincstár E-ügyfél oldalán egyszerűen 
intézheti hivatalos ügyeit. Megtalálhatóak azok a 
formanyomtatványok, amelyek a családtámogatásokkal és a 
fogyatékossági támogatással kapcsolatban hatályosan 
használatban vannak.  
Amennyiben elektronikusan szeretne ügyet indítani, 
rendelkeznie kell ügyfélkapus regisztrációval (nem 
ideiglenes, hanem már aktivált ügyfélkapus regisztrációval) 
és az ügyfélkapun keresztül tud bejelentkezni portálra. 
https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/ 
 
- Online beadható űrlapok:  

A bejelentkezett felhasználók a rendszerbe 
online rögzíthetik a kérelmeiket, melyek validálás 
után tárolódnak a rendszerben. „A rögzített 
kérelmeim” menüpontban meg is tekinthetők a 
rögzített kérelmek. Elektronikusan is indítható 
ügyek kérelemnyomtatványai között azok a 
nyomtatványok találhatók, melyek kitöltésével 
ügyfélkapun keresztül elektronikusan tud 
kérelmet benyújtani. 
 

• Kérelem anyasági támogatás megállapítására 

• Kérelem családi pótlék megállapítására 

• Kérelem családi pótlék megállapítására intézményi 
elhelyezés esetén 

• Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás 
megállapítására 

• Kérelem gyermeknevelési támogatás 
megállapítására 

https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/
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• Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására 

• Kérelem anyasági támogatás megállapítására 
külföldön született és külföldön élő magyar 
állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú 
"Magyar igazolvánnyal" rendelkező gyermek esetén 

• Kérelem életkezdési letéti számla megnyitása iránt 
külföldön élő magyar állampolgárságú/nem magyar 
állampolgárságú 'Magyar igazolvánnyal' rendelkező 
gyermek esetén 

 
- Offline beadható űrlapok:  

A kérelmek validálás után pdf-be generálódnak, 
így lementhetőek és nyomtathatóak. 
 

• Kérelem anyasági támogatás megállapítására 

• Kérelem családi pótlék megállapítására 

• Kérelem családi pótlék megállapítására intézményi 
elhelyezés esetén 

• Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás 
megállapítására 

• Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély 
megállapítására 

• Kérelem gyermeknevelési támogatás 
megállapítására 

• Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására 

• Kérelem anyasági támogatás megállapítására 
külföldön született és külföldön élő magyar 
állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú 
"Magyar igazolvánnyal" rendelkező gyermek esetén 

• Kérelem életkezdési letéti számla megnyitása iránt 
külföldön élő magyar állampolgárságú/nem magyar 
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állampolgárságú 'Magyar igazolvánnyal' rendelkező 
gyermek esetén 

 
- Letölthető űrlapok:  

A különböző ellátások kérelmezéséhez szükséges 
dokumentumok tölthetőek le Microsoft Word 
formátumban. 

 

• Kérelem anyasági támogatás megállapítására 

• Kérelem családi pótlék megállapítására 

• Kérelem családi pótlék megállapítására intézményi 
elhelyezés esetén 

• Igazolás tartósan beteg, súlyosan fogyatékos 
gyermekről 

• Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról 

• Igazolás SNI gyermek tanulói jogviszonyának 
megszűnéséről 

• Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás 
megállapítására 

• Nyilatkozat nagyszülői gyermekgondozási segély 
megállapításához 

• Kérelem gyermeknevelési támogatás 
megállapítására 

• Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására 

• Melléklet a közösségi koordinációs rendeletek 
hatálya alá tartozó személyek jogosultságának 
megállapításához 

• E-411: Információ kérés a családi juttatásokra való 
jogosultságról a családtagok lakhelye szerinti 

• E-401: A család összetételére vonatkozó igazolás a 
családi juttatások odaítélésének alkalmazásához 
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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 Ügyfélkapu-
regisztrációval 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 

- Társadalombiztosítási járulék 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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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 

 


