
Tájékoztatás a gyermekek otthongondozási díjának jogosultsági feltételeiről 

 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 

módosításával 2019. január 1-jétől bevezetésre került az önmagukat ellátni képtelen gyermeküket ápolók 

számára biztosítandó „gyermekek otthongondozás díja” (GYOD) nevű ellátás. 

 

1. Jogosultsági feltételek 

A GYOD megállapítása iránt 2019. január1-jét követően lehet kérelmet benyújtani. 

A GYOD-ra jogosult az a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő, aki 

a) súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen vér szerinti vagy örökbefogadott 

gyermekéről, vagy 

b) tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről 

gondoskodik. 

A jogosultság a gyermek életkorától függetlenül megállapítható, kizárólag a szülő-gyermek viszony 

a meghatározó. 

Az ellátást főszabály szerint csak a vérszerinti, illetve az örökbefogadó szülő veheti igénybe. Egyéb 

hozzátartozó csak a szülő halála esetén válhat jogosulttá az ellátásra, illetve akkor, ha a szülő egészségi 

állapota miatt akadályozottá válik a gyermek ellátásában, a szülő szülői felügyeleti joga szünetel, vagy 

bíróság által megszüntetésre kerül. Az egyéb hozzátartozó esetében további feltétel, hogy a szülőnek a 

gyermekre tekintettel már korábban megállapításra került a jogosultsága, valamint közös háztartásban kell 

éljen a gyermekkel. 

A GYOD-ra való jogosultság megállapítása iránti kérelemre indult eljárás során a járási hivatalnak 

vizsgálnia kell az ellátásra jogosító valamennyi feltételt, tehát az ápolt gyermek egészségi állapotára és 

önellátási képességére vonatkozó feltételeket is.  

A GYOD-ra való jogosultság feltétele az ápolt gyermek önellátásra való képtelensége. Az önellátásra való 

képtelenséget szakértő állapítja meg. Az önellátási képesség mértékének megállapítására irányuló 

vizsgálatot  

 6 év alatti ápolt személy esetén a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek 

és fogyatékosságok igazolására miniszteri rendelet alapján kijelölt szakorvos igazolja, 

 6 év feletti ápolt esetén a járási hivatal által kirendelt szakértő. 

A gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság megállapítása iránti kérelem az arra 

rendszeresített nyomtatványon a kormányablaknál is benyújtható.  

 

 



Kérelem benyújtáshoz csatolandó dokumentumok 

 6 év alatti gyermek esetén a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek és 

fogyatékosságok igazolására miniszteri rendelet alapján jogosult szakorvos igazolása az 

ápolt gyermek súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg állapotáról, illetve önellátási 

képességének mértékéről 

 Hatodik életévét betöltött ápolt gyermek esetében – kivéve, ha az ápolt gyermek 

fogyatékossági támogatásra, vakok személyi járadékára, vagy rokkantsági járadékra 

jogosult – a háziorvos vagy házi gyermekorvos igazolása arról, hogy az ápolt gyermek 

súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 

 Ha az ápolt gyermek óvodás, köznevelési intézmény tanulója, felsőoktatási intézmény 

hallgatója, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény szolgáltatását veszi igénybe, 

az intézmény vezetőjének igazolása 

 

2. A GYOD összege és a hozzá kapcsolódó jogosultságok 

A GYOD összege 2019-től bruttó 100 000 forint.  

Egy szülő számára egyidejűleg csak egy gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság állapítható 

meg, valamint egyazon gyermekre tekintettel csak egy szülő számára állapítható meg  a jogosultság. A 

szülő kérheti, hogy a GYOD jogosultsági feltételek vizsgálatát a járási hivatal több gyermekre 

figyelemmel vizsgálja meg, és ha a szülő a lefolytatott vizsgálat alapján több olyan gyermekéről is 

gondoskodik, akire tekintettel a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsága megállapítható 

lenne, részére másfélszeres összegben kell az ellátást folyósítani.  

A GYOD-ra való jogosultság időtartama szolgálati időre és egészségügyi szolgáltatás igénybevételére 

jogosít. 

A nyugdíjbiztosítási járulékot a saját jogú nyugdíjban, valamint a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 

betöltött özvegyi nyugdíjban részesülő személy esetében nem kell vonni. 

A GYOD előzetes biztosítási időnek számít 2019. január 1-jétől a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaira való jogosultság szempontjából.  

3. Átmeneti rendelkezések a hivatalbóli megállapításra vonatkozóan 

Annak a vér szerinti vagy örökbefogadó szülőnek, akinek 2018. december 31-én végleges döntés alapján a 

gyermekére tekintettel ápolási díjra való jogosultsága állt fenn, a járási hivatal – legkésőbb 2019. január 

15-éig meghozott döntésével – 2019. január 1-jére visszamenőleg hivatalból, a jogosultsági feltételek 

vizsgálata nélkül megállapította a GYOD-ra való jogosultságát, és ezzel egyidejűleg rendelkezett az 

ápolási díjra való jogosultság 2018. december 31-ei időponttal történő megszüntetéséről. 

 

 

 



A hivatalból megállapított GYOD ellátások esetén a felülvizsgálatokat az alábbiak szerint folytatja le a 

járási hivatal: 

 2019. július 1-je és december 31-e között kerül felülvizsgálatra a GYOD-ra való 

jogosultság azon szülők esetében, akik  

 2018. december 31-én alapösszegű ápolási díjra voltak jogosultak;  

 2018. december 31-én emelt összegű, vagy kiemelt ápolási díjra voltak jogosultak 

és ápolási díjra való jogosultságuk felülvizsgálata (a szociális törvény 

rendelkezései szerint) 2019. évben lett volna esedékes. 

 Amennyiben a szülő 2018. december 31-én emelt összegű, vagy kiemelt ápolási díjra volt 

jogosult, de annak felülvizsgálata csak 2019. december 31-ét követően lett volna 

esedékes, a GYOD-ra való jogosultságának felülvizsgálatát abban az időpontban folytatja 

le a járási hivatal, amely időpontban az ápolási díjra való jogosultságot vizsgálta volna 

felül. 

 

A 2019. évben lefolytatott felülvizsgálatok eredményétől függetlenül a GYOD-ra való jogosultságot 

2019. december 31-éig fennállónak kell tekinteni. Ha a felülvizsgálat eredményeként megállapításra 

kerül, hogy a GYOD-ra való jogosultság nem áll fenn, a jogosultságot 2019. december 31. napjával 

meg kell szüntetni. 
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