
Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély megállapítására
A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok 

bejelölésével kell válaszolni! A dőlt betűs szöveg a nyomtatvány kitöltését segítő tájékoztató.

I. Kérelmezőre vonatkozó adatok
1. A jogosultság jogcíme: (Kérjük, hogy az Önre vonatkozó jogcímet „X”-szel szíveskedjen jelölni!)

□ a gyermek szülőjének vér szerinti szülője (nagyszülő); □ nagyszülővel együtt élő házastárs / bejegyzett élettárs; 
□ a gyermek szülőjének örökbe fogadó szülője (nagyszülő); 

2. Kérelmező neve: 3. TAJ száma:
4. Állampolgársága: 5. Adóazonosító jele:
6. Születéskori neve:
7. Születési helye: 8. Születési ideje:
9. Anyja születéskori neve:
10. Lakcíme: 
11. Kereső tevékenységet folytatok az EGT valamely Magyarországon kívüli tagállamában:  Igen  -  Nem
      Igen válasz esetén a tagállam megnevezése: ……………………………………………..
12. Elérhetősége Telefon: E-mail:

Amennyiben a kérelmező részére a kérelem benyújtásakor családtámogatási  ellátást  folyósítanak,  akkor e mezőben csak az  I.1,  I.2,  I.3,  és  I.6.  
pontokat kell kitöltenie, a többi sor üresen maradhat, feltéve, hogy az ott szereplő adatok a folyósító szerv rendelkezésére állnak, illetve az adatokban 
a folyósító szerv rendelkezésére álló adatokhoz képest változás nem következett be. 
Amennyiben a kérelmező egyszerre több ellátás iránti kérelmet nyújt be, az I.4-I.12. sorokat csak az egyik ellátásra vonatkozó nyomtatványon kell  
kitöltenie. 

I. 4. ponthoz:
A kérelmező állampolgárságát kell beírni. Amennyiben a kérelmező nem magyar állampolgár, de Magyarországon él és bevándorlási, letelepedési  
engedéllyel  vagy  tartózkodási  kártyával,  regisztrációs  igazolással  rendelkező,  illetve  menekült  vagy  hontalan,  akkor  ezt  a  jogcímet  kell  az  
állampolgárság mellé beírnia.

I.11. ponthoz:
EGT tagállam: az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes tagállamok, ide tartoznak az Európai Unió tagállamai, valamint 
Izland, Norvégia, és Lichtenstein. Külön megállapodás alapján e szabályok alkalmazandók Svájc vonatkozásában is.
Amennyiben  a  kérdésre  adott  válasza  igen,  a  „1408/71/EGK rendelet  hatálya  alá  tartozó  személyek  jogosultságának  megállapításához”  című  
nyomtatványt is ki kell töltenie!

I. 12. ponthoz:
Nem kötelező megadni a telefonszámot, illetve az e-mail elérhetőséget, de megadása gyorsíthatja az ügyintézést.

II. Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok
13. Neve: 14. TAJ száma:
15. Születéskori neve:
16. Kereső tevékenységet folytat az EGT valamely Magyarországon kívüli tagállamában:  Igen  -  Nem
       Igen válasz esetén a tagállam megnevezése: ………………………………………………...

Fennálló házasság esetén a házastárs adatait, élettársi kapcsolat esetén az élettárs adatait kell beírni. 
Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nélkül közös háztartásban érzelmi és gazdasági  
közösségben  (életközösségben)  együtt  élő  személy  között,  akik  közül  egyiknek sem áll  fenn mással  házassági  életközössége,  bejegyzett  élettársi  
életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban.
Házastársnak  kell  tekinteni  a  bejegyzett  élettársi  kapcsolatról  szóló  2009.  évi  XXIX.  törvény  szerinti  bejegyzett  élettársat  is.  Amennyiben  a  
kérelmezőnek nincs házastársa vagy élettársa, a mező üresen hagyható vagy áthúzható.

II.16. ponthoz: Lásd az I.11. ponthoz írt tájékoztatást!

III. Gyermek(ek)re vonatkozó adatok
17. Az ellátást az alábbi gyermek  /  ikergyermekek (a megfelelő aláhúzandó!) után jelen kérelem benyújtásával kérem

Gyermek neve Születési helye Születési ideje TAJ száma Anyja születéskori neve 
a)     
b)     
c)     
d)



18. A gyermekgondozási segélyt a fenti, külön csatolt igazolásban is megnevezett gyermek/ek tartós betegségére tekintettel kérem:
         □ Igen  -                   □ Nem

19. A III.17. pontban feltüntetett gyermek/gyermekek valamelyik szülő háztartásában élnek-e:
         □ Igen  -                   □ Nem

III. 18. ponthoz:
Amennyiben a gyermek tartósan beteg,  súlyosan fogyatékos,  akkor utána 10.  életévének betöltéséig vehető igénybe gyermekgondozási segély.  A  
gyermek 3. életévének betöltését követő, hosszabb ideig járó ellátásra jogosító betegségek körét az 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet határozza meg. A 
betegség  igazolására  gyermekklinika,  gyermek-szakkórház,  kórházi  gyermekosztály,  szakambulancia,  szakrendelő  vagy  szakgondozó  intézmény 
szakorvosa jogosult a hivatkozott rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon. A nyomtatvány letölthető a www.allamkincstar.gov.hu honlapról,  
illetve megtalálható az ügyfélszolgálati irodáknál is. Amennyiben a gyermek tartós betegségére tekintettel 3. életévének betöltését követő, hosszabb  
ideig járó ellátást kérelmez, a kérelemhez csatolnia kell a formanyomtatványon kiadott orvosi igazolást, kivéve, ha azt korábban már becsatolta és az  
igazolás érvényes.

IV. Jogosultság megállapításához és a folyósításhoz szükséges adatok és nyilatkozatok

20. Mikortól kéri a gyermekgondozási 
segély folyósítását?

Év: Hónap: Nap:

21. Magán-nyugdíjpénztár tagja vagyok:              Igen        -            Nem
Amennyiben igen, a nyugdíjpénztár neve: ………………………………………………………………………

22. Jelenleg részesül-e nyugellátásban vagy nyugdíjnak 
minősülő ellátásban?

Igen 
Az ellátás megnevezése:

Nem

23. Az ellátás folyósítását az alábbi számú bankszámlámra kérem:
vagy

24. Az ellátást postai úton az alábbi címre kérem folyósítani:

25. Jelenleg a kérelmező részesül-e az alábbi 
ellátások valamelyikében, van-e benyújtott 
kérelme valamelyik ellátás megállapítása 
iránt: 
a) terhességi-gyermekágyi segély
b) gyermekgondozási díj
c) gyermekgondozási segély
d) gyermeknevelési támogatás

Igen

Az ellátás betűjele:

Nem

A folyósító szerv neve:

A gyermek neve:
26 A közös háztartásban élő másik szülő vagy 

más személy részesül-e a fenti 25. pontban 
felsorolt ellátásban, illetve van-e benyújtott 
kérelme ezen ellátások megállapítása iránt:

Igen
Az ellátás betűjele:

Nem

Az ellátásban részesülő neve:

TAJ száma:

A folyósító szerv neve:

A gyermek neve:
A gyermek szüleire vonatkozó adatok:

27.1. Az anya neve: 27.2. TAJ száma:
27.3. állampolgársága: 27.4. születéskori neve:
27.5 anyja születési neve: 27.6.lakcíme:
28.1. Az apa neve: 28.2. TAJ száma:
28.3. állampolgársága: 28.4. születéskori neve:  
28.5.anyja születési neve: 28.6. lakcíme:
29. A gyermek(ek) valamelyik szülője folytat-e kereső tevékenységet folytat az EGT valamely Magyarországon kívüli tagállamában:  Igen  -  Nem
       Igen válasz esetén a tagállam megnevezése: ………………………………………………...

IV. 20. ponthoz:
Az  ellátás  a  kérelem  benyújtásának  időpontjától  jár,  feltéve,  hogy  a  benyújtás  időpontjában  a  jogosultsági  feltételek  fennállnak.  Az  ellátást  
visszamenőleg legfeljebb két hónapra, a kérelem benyújtásának napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági  
feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.

IV.21. ponthoz:
Magán-nyugdíjpénztári tagság esetén a záradékolt belépési nyilatkozat másolatát csatolni kell az igényléshez.

http://www.allamkincstar.gov.hu/


IV.22. ponthoz: 
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § szerint 
a társadalombiztosítási  nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátások: a) az öregségi nyugdíj,  b) a rokkantsági nyugdíj,  c) a baleseti  
rokkantsági nyugdíj, d) a külön jogszabály alapján járó rehabilitációs járadék.
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátások: a) az özvegyi nyugdíj ,b) az árvaellátás, c) a szülői nyugdíj, d) a  
baleseti hozzátartozói nyugellátások.

IV.25. ponthoz:
Akár a III.17. pontban feltüntetett, akár más gyermek után részesül a kérelmező a felsorolt ellátások valamelyikében, a kérdésre az „Igen” választ kell  
megjelölni!

IV.26. ponthoz:
Akár a III.17. pontban feltüntetett, akár más gyermek után részesül a III.17. pontban feltüntetett gyermekkel közös háztartásban élő másik szülő vagy 
más személy a felsorolt ellátások valamelyikében, a kérdésre az „Igen” választ kell megjelölni!

30. Kijelentem, hogy
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1)  i)  pontja szerinti rendszeres pénzellátásban nem 

részesülök, ide nem értve a Cst. 27. § (1) bekezdése a) pontjában meghatározott ellátásokat
b) a gyermekgondozási segély folyósítása alatt a gyermek 3 éves kora előtt kereső tevékenységet nem végzek, a gyermek 3 éves kora után 

kereső tevékenységet legfeljebb a vonatkozó rendelkezésekben előírt korlátozások szerint végzek
c) a gyermek napközbeni ellátást biztosító intézményben nincs, vagy a vonatkozó rendelkezésekben előírt korlátozásokkal van elhelyezve
d) a gyermekgondozási segély jogosultsági feltételei a szülő esetében is fennállnak.

IV.30.ponthoz: 
a) Rendszeres pénzellátások, amelyek kizárják a nagyszülői gyermekgondozási segélyre jogosultságot: a) az öregségi járadék, b) a munkaképtelenségi  
járadék,  c)  az  özvegyi  járadék,  d)  a  növelt  összegű  öregségi,  munkaképtelenségi  és  özvegyi  járadék,  e)  a  foglalkoztatás  elősegítéséről  és  a  
munkanélküliek  ellátásáról  szóló  1991.  évi  IV.  törvény  (rövidítve:  Flt.)  alapján  folyósított  pénzbeli  ellátás,  f)  a  hadigondozottak  és  nemzeti  
gondozottak pénzbeli ellátásai, g) az időskorúak járadéka, h) a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, i) a rendszeres szociális segély, j) ápolási  
díj - kivéve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (rövidítve: Szt.) 43/A. §-a szerinti, az Szt. 44. § (2) bek.-ben  
meghatározott összegű ápolási díjat -, k) a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, l) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó  
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által  
folyósított  egyéb azonos típusú ellátás,  m) rendelkezésre állási  támogatás,  n) táppénz,  kivéve a gyermekgondozási támogatás folyósítása mellett  
végzett kereső tevékenység  után járó táppénzt és baleseti táppénzt;

b) Kereső tevékenységet a gyermek 3 éves kora után napi négy órát meg nem haladó időtartamban lehet folytatni vagy időkorlátozás nélkül, ha a  
munkavégzés az otthonában történik. Napi 4 órát meg nem haladó időtartamban folytatott tevékenységnek kell tekinteni azt is,  ha megállapodás  
alapján rendes munkaidőben kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben foglalkoztatják az igénylőt oly módon, hogy a rendes és rendkívüli  
munkaidejének együttes mértéke egy naptári héten a 20 órát nem haladja meg.

c) A nagyszülői gyes igénybe vétele esetén az ellátásra való jogosultságot nem érinti, ha a gyermek háromévesnél idősebb és a napközbeni ellátást  
biztosító intézményi (pl.  bölcsőde, óvoda) elhelyezés a napi 5 órás időtartamot nem haladja meg. Háromévesnél fiatalabb, illetve napi 5 óránál  
hosszabb intézményi elhelyezés esetén a nagyszülő részére gyes nem jár.

d) Nagyszülő részére a gyermekgondozási segély kizárólag akkor állapítható meg, ha mind az ő, mind pedig a szülő esetében fennállnak a jogosultság  
feltételei. 

31.  Rokkantsági,  baleseti  rokkantsági  nyugdíjas,  illetve rám irányadó öregségi  nyugdíjkorhatárt  betöltött  özvegyi  nyugdíjban részesülő 
személyként a folyósító szervhez ezúton tett, jelen nyilatkozatban vállalom a gyermekgondozási segély összege után nyugdíjjárulék (tagdíj) 
fizetését.  

□ Igen □ Nem

IV.31. ponthoz:
Csak a rokkantsági, baleseti rokkantsági, illetve – rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött - özvegyi nyugdíjban részesülő személyeknek kell  
kitölteniük! 
A Tbj. 26. § értelmében a saját jogú nyugdíjban, valamint a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött özvegyi nyugdíjban részesülő személyek a  
gyermekgondozási  segély  után  nyugdíjjárulékot  (tagdíjat)  nem fizetnek.  Rokkantsági,  baleseti  rokkantsági  nyugdíjban,  valamint  a  rá  irányadó  
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött özvegyi nyugdíjban részesülő személy a folyósító szervhez benyújtott nyilatkozatával vállalhatja a nyugdíjjárulék 
fizetését.

32. Ezen kérelemhez az alább felsorolt iratokat mutatom be, illetve mellékelem másolatban:
32.1. Személyem azonosításához szükséges irat (a felsoroltak közül csak egy irat bemutatása vagy csatolása szükséges, ezt jelölje „X”-szel!):

□ érvényes személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány (régi vagy új, kártya típusú)
□ érvényes kártya típusú gépjárművezetői engedély 
□ érvényes útlevél
□ érvényes bevándorlási, letelepedési engedély, magyarországi tartózkodásra jogosító egyéb irat



32.2.  A jogosultság  elbírálásához  szükséges  további  iratok,  amelyeket  bemutatok,  illetve  másolatukat  mellékelem  (amelyiket  bemutatja  vagy 
csatolja, kérjük jelölje „X”-szel): 

□ a)  kérelmező lakcíméről szóló hatósági igazolvány (állandó lakcím, illetve tartózkodási hely igazolására)
□ b)  kérelmező TAJ kártyája
□ c)  nagyszülővel együtt élő házastárs kérelme esetén a házassági anyakönyvi kivonat / bejegyzett élettárs kérelme esetén a bejegyzett élettársi 

viszony fennállását igazoló okirat
□ d) a gyermekkel nem közös háztartásban élő szülő hozzájáruló nyilatkozata hiányában a gyámhatóság döntése a nyilatkozat pótlásáról
□ e)  magán-nyugdíjpénztári tagság esetén a záradékolt belépési nyilatkozat 
□ f) a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata
□ g)  gyermek(ek) TAJ kártyája
□ h)  tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után 3. életévének betöltését követően igényelt ellátás esetén az orvosi igazolás, amennyiben 

azt korábban nem csatolta, vagy már nem érvényes
□ i)  amennyiben ikergyermekek esetén az iskola igazgatója valamely gyermek tankötelezettségét az általánostól eltérően határozza meg, akkor 

ezen igazgatói döntés

33. Kérem, hogy a 32.2. pontban felsoroltak közül a kérelmem elbírálásához szükséges, de nem csatolt dokumentumokat a hatóság szerezze 
be.  Az  anyakönyvi  nyilvántartásban,  vagy  gyámhatósági  nyilvántartásban,  vagy  a  jegyzői  szociális  nyilvántartásban  szereplő  adataim 
beszerezése érdekében adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető illetékes hatóságként a következő(ke)t nevezem meg:

1.A  32.2.  pont  c)  és/vagy  f)  pontjában  felsoroltak  megszerzéséhez  az  anyakönyvet  vezető  illetékes  hatóság  megnevezése  és  székhelye: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………...
2. A 32.2. pont d) pontjában felsoroltak megszerzéséhez az illetékes gyámhatóság megnevezése és székhelye:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kérelemhez csatolandó dokumentumok:
A 32.1. pontban felsorolt, a kérelmező azonosíthatóságához szükséges hatósági igazolások / hatósági bizonyítványok valamelyikének bemutatása vagy  
másolatban történő csatolása szükséges az igényléshez.

A nyomtatvány 32.2. pontjában felsorolt, az adott kérelem elbírálásához szükséges dokumentumok igényléskor bemutatandóak, vagy a kérelemhez  
másolatban csatolandók. Amennyiben a szükséges iratokat a kérelmező nem csatolja, azokat a hatóság hivatalból szerzi be. Egyes iratok hatóság 
általi beszerzése csak a megkeresendő illetékes hatóság kérelmező általi megjelölése alapján lehetséges, amelyeket a 33. pontban lehet megnevezni. 
A  szükséges  adatok  hatóság  általi  beszerzésének  ideje  az  ügyintézési  határidőbe  nem  számít  bele;  az  eljárás  az  adatszerzés  idejével  tehát  
meghosszabbodik! Felhívjuk a figyelmet arra,  hogy az iratok hivatalból történő beszerzésével összefüggésben esetlegesen felmerülő illeték vagy 
igazgatási szolgáltatási díj a kérelmezőt terheli.

34. Szülők nyilatkozata

Alulírott szülő kijelentem, hogy az igénylésben feltüntetett gyermek(ek) után a gyermekgondozási segélyről az igénylő javára lemondok és egyetértek 
a gyermekgondozási segély nagyszülő részére történő folyósításával.

Kelt: ..........................................., ……………… év …………………….. hónap …………….nap

 ..................................................................  ..................................................................
 az anya aláírása  az apa aláírása

IV.34. ponthoz:
Ha valamelyik szülő nem adja meg egyetértő nyilatkozatát, akkor azt a gyámhatóság kérelemre pótolhatja. A gyámhatóság eljárását az ügyfélnek kell  
kezdeményeznie.

35. Nagyszülői gyermekgondozási segélyt kérelmezőként tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a családtámogatási ellátás folyósítását érintő 
változásokat írásban, azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenteni. Ha az ellátások folyósítását érintő változások bejelentését 
elmulasztom, az ebből származó jogalap nélküli kifizetés teljes összegét köteles vagyok visszafizetni.

BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG
A gyermekgondozási segély folyósításának,  szüneteltetésének időtartama alatt  be kell  jelenteni 15 napon belül az ellátásra jogosultságot érintő  
változást, így különösen:

a) a gyermek tartós betegségére, illetve súlyos fogyatékosságára okot adó körülmény megszűnését - abban az esetben, ha a gyermekgondozási  
segély folyósítása azon az alapon történik, hogy a 3-10 életév közötti gyermek tartósan beteg, súlyosan fogyatékos,

b) ha a szülőnél olyan körülmény áll be, amely a szülő vonatkozásában kizárná a gyermekgondozási segélyre jogosultságot (pl. ha a gyermek a  
szülő háztartásából kikerül) - ide nem értve azt az esetet, ha a szülő gyermekápolási táppénzt vesz igénybe, 

c) ha az ellátásra jogosult a IV.30. pontban foglaltaktól eltérően folytat kereső tevékenységet
d) ha a gyermek a IV.30. pontban foglaltaktól eltérően kerül intézményben elhelyezésre
e) az ellátásra jogosult 3 hónapot meghaladó, egybefüggő külföldi tartózkodásának tényét,
f) az ellátásra jogosult nevének, bankszámlaszámának vagy lakcímének megváltozását
g) ha az ellátásra jogosult az igénylőlap IV.25. és IV.30. a) pontja szerinti rendszeres pénzellátás valamelyikében részesül,
h) ha  az  ellátásra  jogosult  és/vagy  házastársa,  élettársa  Magyarországon  kívüli  EGT  tagállamban  munkavállalói,  önálló  vállalkozói  

tevékenységet folytat, illetve e tevékenysége megszűnik,
i) Magyarországon kívüli EGT tagállamban történő családi ellátás folyósításának tényét, megszűnését
j) az ellátásra jogosult előzetes letartóztatásba vételét, illetve szabadságvesztés büntetésének megkezdését



36.  Büntetőjogi  felelősségem tudatában kijelentem,  hogy a kérelemben feltüntetett  adatok a valóságnak megfelelnek,  a nyomtatványban 
foglalt tájékoztatást megismertem és az abban foglaltakat tudomásul vettem.

Kelt: .................................., ……..... év ........................ hó ............. nap

................................................
kérelmező saját kezű aláírása

Cselekvőképtelen  vagy  e  körben  korlátozottan  cselekvőképes  személy  esetében  a  „kérelmező  saját  kezű  aláírása”  helyen  a  nyomtatványt  a  
gondnoknak kell aláírnia!

A formanyomtatványt és mellékleteit a bejelentett lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságánál  
lehet  benyújtani.A  kérelem  benyújtható  személyesen  az  ügyfélszolgálaton,  posta  útján,  illetve  ügyfélkapun  keresztül  elektronikus  úton.  
Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén az iratok szkennelés útján is csatolhatók.
A  Magyar  Államkincstár  Regionális  Igazgatóságának  címei,  ügyfélszolgálatainak  címei  és  az  ügyfélfogadás  időpontja  megtalálható  a 
www.allamkincstar.gov.hu weblapon.


