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Gyermekgondozási díj
A GYED-et, vagyis a gyermekgondozási díjat a gyermek 
féléves korától kétéves koráig igényelheti bármelyik szülő. 
A CSED és a GYED keresetfüggő, előzetes munkavégzés-
hez kötött támogatások, így az otthon maradó apának vagy 
anyának a munkáltatójánál kell bejelentenie az igényét, a 
továbbiakat a munkahely intézi. Egyéni vállalkozók esetében 
a fővárosi, illetve a megyei kormányhivatalhoz kell fordulni.

Gyermekgondozást segítő ellátás
A GYES, vagyis a gyermekgondozást segítő ellátás fi x 
összegű, és alanyi jogon jár minden kisgyermek után, a GYED 
lejártától a gyermek hároméves koráig bármelyik szülőnek. A 
CSED-re és a GYED-re való jogosultság hiányában, az első 
három évben végig GYES jár a kisgyermekes szülőnek. A 
fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatánál és 
postai vagy elektronikus úton is igényelhető.

EGY KIS SZÁMOLÁS
A GYES jelenlegi bruttó összege: 28 500, nettó összege: 25 
650 forint. A GYED maximálisan megállapítható összege 
havonta legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének 
a 70 százaléka lehet. Így idén a gyermekgondozási díj felső 
határa havi bruttó 155 400 Ft. A CSED a korábbi átlagkereset 
70 %-a, nincs felső kereseti korlátja. Ebből az adókedvez-
mények fi gyelembe vételével a személyi jövedelemadó-elő-
leget vonják le. 2016-tól korlátlan idejű kereső tevékenység 
folytatható a gyermek féléves korától, mind GYED, mind 
GYES mellett. A gyermek születését megelőzően kereső 
tevékenységet nem folytató, de felsőoktatásban meghatáro-
zott ideig részt vevő diákokat is megilleti a GYED. 2016-ban a 
diplomás GYED összege, attól függően, hogy milyen felső-
fokú képzésben tanul az igénylő 77 700 vagy 90 300 forint.
További hivatalos információkért a http://www.csalad.hu/kategoria/
hasznos-informaciok/ internetes oldalt érdemes felkeresni.  

A PÓTOLHATATLAN FÉRFI
Az apa, illetve a férfi  szerep háttérbe szorítása vagy hiánya 
súlyos következményekkel jár nemcsak az egyes családokon 
belül, hanem a teljes társadalomra nézve is. Philip Zimbardo, 
amerikai pszichológus nemrég megjelent A kikapcsolt férfi  
című könyv társszerzőjeként arról is ír, milyen óriási szerepe 
van a felnövekvő fi ú generáció férfi assága, illetve férfi atlan-
sága szempontjából annak, hogy minden negyedik fi úgyermek 
életéből teljesen hiányzik az apakép. „Hajdanán többgenerációs 
családban éltünk; nemcsak szüleinkhez, nagyszüleinkhez, 
hanem a távolabbi rokonokhoz is tartoztunk. A család erős 
alapot adott, ahol mindenki törődött a másikkal, (…) ez a szoros 
kötelék meggyengült. A fi atalok a szüleiktől távol laknak, és 
szeretnek egyedül élni. A házasságban pedig az elkötelezettség, 
hűség, áldozathozatal nem erény, hanem teher. Inkább egyedül 
élnek, mint hogy feladjanak bármit is. Minden rólam, az én 
életemről, az én érdekeimről szól.” (idézet a valasz.hu oldalon 
megjelent interjúból). Megfontolandó szavak, amelyekből 
bátorságot meríthetnek azok az édesapák, akik szívesen hoz-
nak áldozatot az apai szerep megéléséért, és ezt ráadásul a 
férfi asságukat megerősítő és nem gyengítő dolognak tartják. 

APA GYED-EN
„Az egyik munkatársam adta az ötletet, aki valószínűleg csak 
heccelni akart” – meséli István, egy 35 éves, jelenleg egyéves 
kislányával GYED-en lévő apuka. Egy ilyen döntés mögött per-
sze általában anyagi megfontolások is állnak. István a GYED 
mellett a vállalkozói léttel is próbálkozik, ami a jövőben lehet, 
hogy teljesen felváltja majd a munkahelyét. „Nyolcgyermekes 
családban nőttem fel, nem idegen számomra, hogy 
kisgyerekekkel vagyok körülvéve – folytatja István. 

– Hezitáltam egy kicsit, hogy erre hogyan reagálnak családi 
és céges részről, de igazából nem volt túl nagy fönnakadás. 
A szülők az anyagiak miatt aggódtak egy kicsit, ők teljesen 
más világban nőttek fel. Cégen belül főnöknőm először fel-
húzta a szemöldökét, majd érdeklődni kezdett a részletek 
iránt, hogyan is működik ez.” István is küzdött azért a sztere-
otípiákkal: „Ez legitim indok arra, hogy egy férfi  kikerülhessen 
a mókuskerékből, ráadásul még a gyermekünkkel is több időt 
tölthetünk. Ott lehetek, amikor föláll, felvehetem, amikor 
elesik, etethetem. Nem egy apuka ismerősünk irigykedik, 
hiszen az édesapák jó része a hétköznapokon egyszerűen 
lemarad a gyerekeiről. Ugyanakkor nekem is idő kellett, hogy 
a kislányunkkal töltött időt ne üresjáratként fogjam fel, vagy 
úgy, hogy lemaradok a versenyben. Az otthon töltött idő a 
feleségemmel való kapcsolatunknak is jót tett, hiszen nekünk 
magunknak kell megállapodnunk, ki mire mennyi időt szán, 
és nem a munkahely dönti el helyettünk. Ez az alkudozás 
azért küzdelmesen indult, de egyre inkább az együttműködés, 
kölcsönös segítség irányába mutat.” 

GYORSTALPALÓ, NEM CSAK ANYÁKNAK 
Csecsemőgondozási díj
A hivatalos ügyintézés hasonlóképpen működik az apák, mint 
az anyák esetében, azzal a kitétellel, hogy a CSED-re, vagyis a 
csecsemőgondozási díjra, ami az első 24 hétben, de legfeljebb 
a gyermek születését követő 168. napig jár, általában csak az 
anya jogosult, mivel ez a szülési szabadságnak megfelelő 
időszak. Normál esetben ez az anya teljes felépülése és az 
anyatejes táplálás miatt is indokolt. Az apa akkor jogosult erre, 
ha az anyát betegsége akadályozza a gondozásban, esetleg 
meghalt, illetve ha örökbefogadó szülőkről van szó.  

Szöveg - Póta Réka

„KISPAPÁK” OTTHON
A férfi  szerepe a családban ma már sokkal árnyaltabb és összetettebb, mint régen, derül ki a KSH nem-
rég végzett felméréseiből, amelyről Dr. Spéder Zsolt, a KSH igazgatója tartott összefoglaló előadást egy 
sajtókonferencián. Bár a kenyérkereső apa és a gyermekeket gondozó anya szerepe a magyar társadalmi 
felfogásban még mindig sokkal markánsabban van jelen, mint sok más konzervatívabbnak vélt országban, 
a férfi akkal szembeni elvárások közt már szinte egyforma arányban szerepel az egzisztenciális biztonság 
mellett az érzelmi biztonság megteremtése, fenntartása.
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