
Csecsemőgondozási díj (CSED) igénylés ügykör 

Ügyintézés 
helye: 
 

Somogy Megyei Kormányhivatal  
Kaposvári Járási Hivatal  
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály  
Egészségbiztosítási Osztály 
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 28. Levelezési cím: 7401 Kaposvár, Pf.: 350.  
Telefon: (82) 423 133 Fax: (82) 423 145  
E-mail: egeszsegbiztositas@kaposvar.gov.hu 
Hivatali kapu: SMKHEBO (KRID azonosító: 347797776) 
 
Központi Ügyfélszolgálat: 
7400 Kaposvár Bajcsy – Zs. u. 28. 
 

Ügyfélfogad
ási idő: 

Kaposvár:  
Hétfő; Csütörtök: 8.00 – 13.00,  
Szerda: 8.00 – 17.00,  
Péntek: 8.00 – 11.00 
 

Ügyintézésh
ez 
kapcsolódó 
letölthető 
nyomtatván
yok 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html 
 
• Foglalkoztatói Igazolás 
• Regisztrációs lap (2017.12.01.) 
• Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti 

táppénz igényléséhez 
• Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához 
• Igazolás vérszerinti/örökbefogadó apa csecsemőgondozási díj igényléséhez  
• Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes 

igényléséhez 

Ügyintézésh
ez 
szükséges 
dokumentu
mok 

• Foglalkoztatói Igazolás 
• Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról (KPE 

160/B) 
• Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához 
• Igazolás vérszerinti/örökbefogadó apa csecsemőgondozási díj igényléséhez  
• Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes 

igényléséhez 
• Születési anyakönyvi kivonat 
• Várandóssági kiskönyv 

Ügyintézés 
illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatatá
si díja 

Az eljárás illeték- és költségmentes  

Ügyintézési 
határidő 

Sommás eljárás esetén 8 nap,  
teljes eljárásban 60 nap. 
 

Kérelem 
benyújtásán
ak módja 

A  CSED iránti kérelmet a gyermek születési anyakönyvi kivonatával, nyilatkozat a 
csecsemőgondozási díj igényléséhez elnevezésű kitöltött és aláírt nyomtatvánnyal  a 
foglalkoztatónál kell kezdeményezni. 
 
A foglalkoztató ezt követő 5 napon belül elektronikusan továbbítja a kérelmet az 
ÁNYK program segítségével előállított nyomtatvány (Foglalkoztatói Igazolás) 
benyújtásával.  
 
Az egyéni vállalkozó/őstermelő maga kötelezett az elektronikus (Igénybejelentés 
táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz 
igényléséhez) nyomtatvány kitöltésére. 
 

mailto:egeszsegbiztositas@kaposvar.gov.hu
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv%C3%A1nyok.html


A CSED iránti kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be. 
 
 A csatolandó dokumentumokat elektronikus csatolmányként, szkennelve kell 
mellékelni. 

Ügyintézési 
tájékoztató 

 CSED-re jogosult az a nő, aki gyermeke születését megelőző 2 éven belül 365 
napon át biztosított volt, és akinek gyermeke  
• a biztosítás tartama alatt vagy, 
• a biztosítás megszűnés követően 42 napon belül születik, vagy 
• a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának az 

ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül születik. 
 
Szülő nő helyett CSED-re jogosultságot szerezhet: 
• az örökbefogadó 
• családbafogadó gyám 
• vér szerinti apa, ha a szülő nő kikerül a háztartásból eügyi okból vagy meghal 
• az a férfi aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette 
 
Részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el: 
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekv%C
3%A1llal%C3%A1s-t%C3%A1mogat%C3%A1sa/csecsem%C5%91gondoz%C3%A1si-
d%C3%ADj.html 
 

Időpontfogla
lás 

https://ejelentes.oep.hu/ipfr/index.jsp 
 

Elektronikus 
ügyintézés ÁNYK nyomtatvány kitöltésével, ügyfélkapun keresztül.  
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