
 

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 

 

IGÉNYBEJELENTÉS  
Hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra 

 

 

 1. A kérelmezőre vonatkozó adatok 

Családi és utóneve:  

Születéskori neve:  

Anyja születéskori neve:  

Születési ideje, helye: . év . hó . nap,  

TAJ száma:    

Adószáma:  

Lakcíme irányítószám     település  

 utca  házszám . emelet, ajtó . 
 

2. A folyósításra vonatkozó adatok 

Az ellátást bankszámlára kéri?                  Igen                   nem  

Amennyiben igen, a számlát vezető pénzintézet megnevezése: 
 

Amennyiben nem, a folyósítás címe: 

 irányítószám     település  

 utca  házszám  emelet, ajtó  
 
3. Az ellátásigénylésének időpontja: 

A gyermekgondozási díjat . év . hó . napjától igénylem 
 

4. A gyermek adatai, akire tekintettel a gyermekgondozási díjat igényli: 
Családi és utóneve:  

Születési ideje, helye: . év . hó . nap,  

TAJ száma:    

A gyermek az igénylő háztartásába került . év . hó . nap 

A kérelmező saját gyermeke               Igen                   nem  

Lakcíme irányítószám     település  

 utca  házszám  emelet, ajtó  
 

A gyermekgondozási díjat ikergyermekek után kéri?       Igen            nem  

4.1.  

A 4. pontban megjelölt gyermek után részesül/részesült-e valaki 
ellátásban, illetve igényel/igényelt-e valaki ellátást 

      Igen            nem  

Amennyiben igen az ellátás jogcíme* 

Terhességi-gyermekágyi segélyben/Csecsemőgondozási díjban  

Gyermekgondozási díjban  

Gyermekgondozási segélyben  

EGT tagállamban - családi ellátásban  

*A megfelelő választ jelölje X-szel! 
 

4.2. A 4.1. pontban megjelölt ellátásban részesülő/ellátást igénylő adatai: 
Családi és utóneve:  

Születéskori neve:  

Születési ideje, helye: . év . hó . nap, 

TAJ száma:    

4.3. A folyósítás időtartama: 
. év . hó . napjától . év . hó . napjáig 
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4.4. A folyósító szervre vonatkozó adatok. 

A folyósító szerv neve: 
 
 

Címe irányítószám     település  

 utca  házszám  emelet, ajtó  

5. 
Van(nak)-e a háztartásban másik gyermek(ek), aki(ik) után a kérelmező 
vagy más személy ellátásban részesült? 

      Igen            nem  

Amennyiben igen az ellátás jogcíme* 

Terhességi-gyermekágyi segélyben/csecsemőgondozási díjban  

Gyermekgondozási díjban  

Gyermekgondozási segélyben  

EGT tagállamban - családi ellátásban  

5.1. Az 5. pontban megjelölt ellátásban részesülő adatai: 
Családi és utóneve:  

Születéskori neve:  

Születési ideje, helye: . év . hó . nap, 

TAJ száma:    

5.2. A folyósítás időtartama: 
. év . hó . napjától . év . hó . napjáig 

5.3. A folyósító szervre vonatkozó adatok. 

A folyósító szerv neve: 
 
 

Címe irányítószám     település  

 utca  házszám  emelet, ajtó 

6. Kizárólag az apa kérelme esetében töltendő ki: 
A 4. pontban említett gyermek édesanyjára vonatkozó adatok 

A gyermek anyjának családi és utóneve:  

A gyermek anyjának születéskori neve:  

A gyermek anyjának születési ideje, helye: . év . hó . nap, 

A gyermek anyjának TAJ száma:    
 

7. Nyilatkozat  
Kijelentem, hogy*: 
 
- a gyermekgondozási díj folyósításának időtartama alatt kereső tevékenységet folytatok: Igen  nem  

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének i) pontjában 

felsorolt rendszeres pénzellátásban részesülök (lásd tájékoztató):                                             Igen  nem  

Amennyiben igen az ellátás megnevezése:  

 

 

8. Nyilatkozat adóelőleg megállapításához: 
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 29/A. § alapján 
járó családi adókedvezményt (járulék kedvezményt igénybe kívánja venni?       Igen

*
            nem  

 

*Amennyiben igénybe kívánja venni a családi kedvezményt kérjük, hogy szíveskedjen kitölteni és 

mellékelni az „Adóelőleg-nyilatkozat 2015. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) 
érvényesítéséről a kifizetőtől származó bevétel adóelőlegének megállapításához” elnevezésű 
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nyomtatványt. (A nyomtatványt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapjáról 
www.oep.hu, a ”Nyomtatványtár”-ból letölthető.) 
 

A gyermekgondozási díjban részesülő köteles 8 napon belül az illetékes folyósító szerv 
külön felhívása nélkül bejelenteni minden olyan tényt, adatot, amely az ellátásra való 
jogosultságát vagy az ellátás folyósítását érinti. 
 

Köteles bejelenteni például, ha: 

- a gyermekgondozási díjra jogosító gyermek a háztartásából kikerül, 
- a gyermekgondozási díjra jogosító gyermek napközben ellátásban részesül, 
- ha keresőtevékenységet folytat 
 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az igénybejelentésen feltüntetett adatok a 
valóságnak megfelelnek, egyben tudomásul veszem azt, hogy köteles vagyok a 
gyermekgondozási díj folyósítását érintő változásokat bejelenteni. Ha a változások 
bejelentését elmulasztom, az ebből származó jogalap nélküli kifizetés teljes összegét és 
annak kamatait köteles vagyok megtéríteni. 
 
 

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

 

 
        ……………………………………………… 
                                                                                       A kérelmező saját kezű aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az igénybejelentést a tájékoztatóban foglaltak szerint kell kitölteni, és az ott megjelölt 
okmányokkal együtt benyújtani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oep.hu/
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TÁJÉKOZTATÓ 
 

AZ IGÉNYBEJELENTÉS HALLGATÓI JOGVISZONY ALAPJÁN GYERMEKGONDOZÁSI DÍJRA 
ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNYHOZ 

 
Az igénylő a hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj megállapítása iránti 
kérelmét az OEP által rendszeresített és az OEP honlapján közzétett nyomtatványon nyújthatja 
be. 
 
A vér szerinti apa, valamint a szülés napján nem biztosított szülő nő a hallgatói jogviszony alapján 
igényelt gyermekgondozási díj megállapítása iránti kérelmét a lakóhelye szerint illetékes 
egészségbiztosítóhoz nyújthatja be. 
 
Ha a hallgatói jogviszony alapján gyermekgondozási díjra jogosult anya a szülés napján 
biztosított, akkor a hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj megállapítása 
iránti kérelmét a foglalkoztatójához nyújtja be. 
 
Az igénybejelentéssel egyidejűleg a következő okmányokat kell bemutatni, benyújtani: 
 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, 
- a felsőoktatási intézmény által kiállított „Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról 

gyermekgondozási díj igényléséhez” elnevezésű nyomtatványt,  
- valamint, ha az igénylő az EGT tagállam állampolgára akkor az ezt igazoló okmány másolatát 

és a magyarországi lakcíméről kiadott hatósági igazolvány másolatát. 
- Amennyiben a vérszerinti apa a szülő nő halála miatt igényli az ellátást, akkor mellékelni kell a 

halotti anyakönyvi kivonat másolatát. 
 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Flt.) 4. 
§ (1) bek. i) pontja szerinti rendszeres pénzellátások: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, 
a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a 
balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs 
járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a 
munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és 
özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa 
jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra 
jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a 
baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított 
pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok 
egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak 
pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak 
járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, 
a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb 
azonos típusú ellátás. 

 
Kérjük, hogy a nyilatkozatot figyelmesen olvassa el és írja alá! 


