
 KISMAMATB KFT  
 7632 PÉCS TILDY Z. U. 10. B. 1/3. 
 Adószám: 23885602-2-02 
 

Bartha Ágnes 

2016-12-06 

Kedves Ágnes ! 

……………….. .11.05-én, ………….. 2010…….. -én született. Pocaklakó 

várható születési ideje 2017.05…… . Jelenlegi munkaviszonyod 201…….-től 

áll fenn, melyben a havi bruttó béred ………. Ft. A jelenlegi munkaviszonyod 

saját vállalkozásban áll fenn, ahol ………………… vagy. Párod a……….., 

egyben ügyvezető. Az ügyvezetést …………… jogviszonyban látja el.  

Bár nem az első babádat várod, de azért nézzük át, hogy mire jogosult egy 

babát vállaló kismama, család. A kismama (apuka) kétféle ellátásra lehet 

jogosult. Az egyik az alanyi jogon járó gyermekgondozási segély (gyes), 

melynek összege bruttó 28 500 Ft/hó,  a másik a biztosítás alapján járó  

csecsemőgondozási díj (csed), illetve a gyermekgondozási díj (gyed).  A 

biztosítás azt jelenti, hogy bejelentve dolgozol valahol.   A biztosítás alapján 

járó csed-et, gyed-et csak abban az esetben állapítják meg, ha rendelkezel a 

jogosultsági feltételekkel.  

A csed-et a szülési szabadság alatt folyósítják, ami a munkatörvénykönyve 

alapján 168 naptári nap. Lehetőség van arra, hogy a csed-et a szülés várható 

idejét megelőző – 28 naptári nap és a szülés napja között bármikor igényeld. A  

csed legkésőbb a szülés napával indul. Ha a csed nem a szülés napjával 

indul, hanem a szülés várható időpontját megelőző – 28 naptári napon belül, 

akkor a körzeti orvostól kell kérni, hogy  állítsa ki a terhes állományba vételről 

szóló igazolást. Ez az igazolás a kezdő táppénzes papírral egyezik meg. Az 

igazolás tetején alá kell húzni a terhes állomány szót és a II. pontba pedig be 

kell írni azt a dátumot, amikortól a kismama kéri a szülési szabadság (csed 

folyósítás) indulását.  

Az, hogy a csed  a szülés napjától vagy korábban legyen igényelve attól függ, 

hogy számodra mi a kedvezőbb anyagilag.  Ezt később megbeszéljük. 
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A csecsemőgondozási díj lejárta után a 169. naptári naptól lehet igényelni a 

gyed-et.  A gyed a baba két éves koráig jár.   

Most nézzük meg a csecsemőgondozási díj, gyed jogosultsági feltételeit.  

A csed, gyed jogosultságának két feltétele van. Az egyik, hogy a szülést 

megelőző két éven belül legalább 365 naptári napot bejelentve dolgozzál1, 

illetve a szülés (csed, gyed igénylés) napján szintén biztosított legyél2. Mind a 

két feltételnek teljesülnie kell ahhoz, hogy csed-re, gyed-re jogosult legyél. Ha 

a két feltétel közül bármelyik hiányzik már csak gyes-re vagy jogosult. 

Emlékszel, bruttó 28 500 Ft/hó. 

A jogosultsági feltétellel a szülést megelőző két éven belül kell rendelkezned.  

A szülés várható időpontja 2017. május …..05. Ez alapján a jogosultsági 

feltételt 2015. május …..- tól/től 2017. május …4-ig vizsgálják, ha a szülés a 

kiírt időpontban történik. Ha nem, akkor a tényleges szülést megelőző két 

éven belül. Mivel jelenleg nem ismert a tényleges szülés időpontja, így 

maradjunk a szülés várható időpontjánál.  A jelenlegi munkaviszonyod 20….. 

…….tól/től áll fenn, így a szülés várható időpontját megelőző két éven belül 

bőven rendelkezel a szükséges 365 naptári nap biztosítási idővel. A szülés, 

illetve gyed igénylés napján fennálló biztosítási idő is rendben lesz, mivel a 

lehetőségeid adottak.  

A jelenlegi bruttó bér alapján a bruttó csed, gyed összege ……. Ft lenne. 

Ez nagyon kevés, tehát mindenképpen 

……………………………………………………………………………..……. 

Lehetőséged az is, hogy ……………………………………………………….. 

                                                            
1 ez lehet:  munkaviszony, egyéni vállalkozás, társas vállalkozás dolgozó tagjának tagi jogviszonya, megbízási 

szerződés, ha a kifizetett munkadíj adóelőleg alapja eléri vagy magasabb 2016-ban, mint 33 300 Ft/hó, álláskeresési támogatás 

folyósítási ideje, illetve bár nem minősül biztosításnak, de figyelembe vesznek a nappali tagozatos hallgató jogviszonyból 180 

naptári napot abban az esetben, ha a hallgatói jogviszony a szülés időpontját megelőző két éven belül található. 

2  A szülés napján fennálló biztosítási idő vizsgálatánál a nappali tagozatos hallgatói jogviszony nem minősül 

figyelembe vehető  időnek.. 
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Ezzel legalább két probléma van. Az egyik az idő, mivel ebben az esetben 

…………………… dolgoznod kellene ahhoz, hogy a gyed alapod a kívánt 

összeg legyen. Csed alap esetén viszont a csed számítási időszakába 

mindenképpen beleesnének  alacsony jövedelmű hónapok, amelyek 

jelentősen rontanak a csed alapján. A számítási időszakra később még 

visszatérek.  A másik probléma pedig a költség. Minél tovább kell dolgoznod, 

annál több a befizetendő járulék költséged, amit be kell fizetned ahhoz, hogy a 

kívánt csed, gyed összeget elérhesd.  Ha pedig nem dolgozol vagy nem tudsz 

dolgozni………………-ig, akkor arra az időszakra, amig dolgozni tudsz, sokkal 

magasabb lesz a járulék költséged, abban az esetben, ha szeretnéd a kívánt 

csed, gyed alapot elérni. 

Nézzük meg példával. A szülés várható ideje 2017. május 5-e. Ez alapján a 

szülés lehet májusban és lehet áprilisban is. Nézzük meg a rosszabb verziót. 

Ha áprilisban szülsz, akkor a csed számítási időszaka  2016. január 31-től 

visszafele az utolsó …… naptári napi jövedelem lenne. Ez azt jelenti, hogy ha 

most a novemberi hónapra más magasabb jövedelmet számoltok el, akkor 

ebben az időszakban benne lesz három havi magasabb jövedelem és 

…………… havi alacsony jövedelem. Tegyük fel, hogy szeretnéd, hogy a csed 

alapod bruttó 200 000 Ft legyen. Ebben az esetben 

…………………………………………………………pi jövedelemnek 1 200 000 

Ft-ot kellene elérnie. 1 200 000 Ft-ból jelenleg neked van ………. Ft 

jövedelmed az utolsó ……. naptári napi időszakban. Ahhoz, hogy elérd a 

bruttó 200 000 Ft-os csed alapot ………… Ft-os jövedelmed kellene kifizetni a 

következő …………… hónapban, ami havi szinten ……….. Ft-os jövedelem 

szükségletet jelent. Ennek havi járulék- és szja költsége ………Ft/hó. A 

……….. hónapra …………. Ft. Szerencsére Nálad a három gyermek jogán 

járó családi adó- és járulék kedvezménynek köszönhetően ezt a költséget 

jelentősen lehet csökkenteni, de még így is elég magas lenne a befizetendő 

járulék havi összege. És ráadásul ez még nem is a maximum összeg, ami a 

csed, gyed alapja lehet. 
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Az alábbi költséghatékony lehetőségeid vannak: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

Nézzük meg a csed, gyed számítási időszakát. 
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Májusi szülés esetén a csed számítási időszaka 

…………………………………. kezdő napjától 2017. február 28-ig tart. Azaz 

……………………………………napjától 2017. február 28-ig realizált 

jövedelmet fogják figyelembe venni, amikor megállapítják a csed alapját. 

Áprilisi szülés esetén a csed számítási időszaka az 

……………………….kezdő napjától 2017. január 31-ig tart. Azaz az 

……………………. napjától 2017. január 31-ig realizált jövedelmet fogják 

figyelembe venni, amikor megállapítják a csed alapját. 

Nézzük meg a gyed számítási időszakát. A gyed-et kb. 2017. 

szeptemberben vagy októberben fogod igényelni attól függően, hogy a csed 

igénylés első napja mikor lesz. Szeptemberi gyed igénylés esetén a gyed 

számítási időszaka az …………………………… napjától 2017. június 30-ig 

tart. Októberi gyed igénylés esetén az ……………………napjától 2017. 

július 31 -ig tart. Az itt található jövedelemből fogják meghatározni a gyed 

alapját. Mivel egyik pénzbeli ellátás ………………egy másik pénzbeli 

ellátásnak, így az ……………………………………………el– fogják visszafele 

keresni azokat a jövedelmeket, amelyek a gyed alapjai lesznek.  

Amennyiben az …………………….. decemberben indul, akkor javasolt, hogy 

december …….. induljon –……….-a -  között. Ennek oka, hogy ha minden 

igaz, akkor jövőre …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. Azért kb., mert decemberben lesz pár 

nap, amikor a pénzbeli járulék alap …………Ft lesz és ez minimálisan 

csökkenti a csed, gyed alapját.  De azért kell még december ………. elindítani 

a ……………….. hogy januárban biztosan meg legyen ……………….. járulék 

fizetés. Mert ha nem lenne meg, és áprilisban  történne a szülés, akkor a csed 

alapja a ………………………. lenne. Ennek oka, hogy ha nincs legalább 30 

………. jövedelem a csed irányadó időszakában, akkor az ellátások alapja a 

……………. jövedelem, ami idén a ………………….%-a, azaz bruttó 
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…………… Ft. Jövőre még nem ismert. A lényeg, hogy jelentős veszteség 

lenne abban az esetben, ha április szülés esetén januárban nem lenne az 

…………….i jogviszonyban legalább …………. napi járulék fizetés. 

Amennyiben ………………………………………………………………... Mindez 

pénztárcabarát módon.  A maximum gyed alap a gyed folyósítás alatt hatályos 

minimál bér kétszerese lehet. Ez azt jelenti, hogy a gyed-et várhatóan 2019. 

májusig fogod kapni. Eddig lesz egy minimál bér emelkedés 2017-ben, 2018-

ban és 2019-ben. A maximum gyed alap a 2019-ben várható minimál bér 

kétszerese lehet.  

Bruttó ………… Ft-ból a bruttó csed, gyed összege …………… Ft. A jövő évi 

várható ……………………… alapból a bruttó csed, gyed várható összege 

…………… Ft. Csed-ből csak a 15 % szja, gyed-ből a 15 % szja és a 10 % 

nyugdíj járulék jön le. A családi adókedvezménynek köszönhetően ez 

nettóban is ennyi lenne.  

És ezzel eljutottunk a családi adókedvezményhez. Ha minden igaz három 

gyermek esetén jövőre is havi 660 000 Ft lesz az igénybe vehető családi 

adókedvezmény összege. Ez azt jelenti, hogy 2017-ben 7 920 000 Ft-tal 

tudjátok csökkenteni az adó 

alapját…………………………………………………………………………………

…………………………………………………................................................  

Nézzük meg a párod lehetőségeit. 

Amennyiben a …………………………………………………….. akkor jelentős 

jövedelmet tud realizálni, illetve megtakarítani. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

Először is meg kell nézni a társasági szerződést, hogy abban ………………. 

milyen ………………………………. vagy egyáltalán szerepel-e a társasági 
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szerződésben az, hogy az …………………………………….. Ha nincs benne, 

akkor csak a …………………..döntésén múlik, hogy az ………………………… 

a továbbiakban ……………………….. a párod. Ha benne van, akkor viszont 

módosítani kell a társasági szerződést, hogy az 

………………………………………..lehessen módosítani. A legjobb az, ha a 

társasági szerződésben ………………………………………………….. 

jogviszonyban látja el…………………………. A jelenleg hatályos Ptk-

……………………………………….. hogy a társasági szerződésnek 

tartalmaznia kell………………………., de még mindig vannak olyan néztek, 

hogy …….. esetén, ha csak egyetlen …………………van, vagy 

………………….. Kft esetén be kell írni az ügyvezetői jogviszony formáját. 

Jelenleg kértem erről állásfoglalást, amit még nem kaptam meg.  Nézzük meg 

hogy alakul a párod járulék fizetési kötelezettsége jövőre, amennyiben életbe 

lép a ………………………………………………. minimál bér emelkedés. 

Biztosítási 

jogviszony  

Szociális 

hozzájárulási 

adó és 

szakképzési 

hozzájárulás 

alapja – 

fizetendő 

járulék 

Nyugdíj 

járulék 

alapja – 

fizetendő 

járulék 

Egészségbiztosítási 

járulék alapja – 

fizetendő járulék 

Személyi 

jövedelem 

adó – 

fizetendő 

adó 

Összes járulék 

költség 

havonta 

Munkaviszony 

– szerződés 

szerinti bér 

garantált 

bérminimum 

     

Tagi 

jogviszony 
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Munkaviszony esetén tovább lehet csökkenti a járulék fizetési kötelezettséget 

……………………………………………………………….. Amennyiben a 

párod……………………………………………………………………………………

…………. Ez a munkaviszonyban a havi járulék költséget tovább 

csökkenti………………………………………………………………………….. 

Ebben az esetben 2017-ben a havi járulék fizetési kötelezettség 

munkaviszony esetén ……………. Ft lenne.  Ez azt jelenti, hogy havonta ki 

………………………………..t, de ennek a havi járulék költsége csak 

……………..Ft lesz.  

Természetesen a jelenleg hatályos jogszabályok alapján ……………. 

jogviszony esetén nem lehet 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………..  

A családi adó- és járulék kedvezmény lehetőséget ad arra is, hogy a párod 

bruttó bére lényegesen magasabb legyen úgy, hogy közben a 

………………………………………………………………nem változik. Ez attól 

függ, hogy …………………………………………a párod realizálni, illetve attól, 

hogy nálad az igénybe vehető családi adókedvezményből mennyit tudunk 

figyelembe venni ……………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

kihozásához és mennyi lesz a tényleges bruttó csed, gyed összege.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. Egy 

biztos, hogy a jelenlegi bruttó ……………Ft helyett a …………………… 

minimum 100 000 – 145 000 Ft/hó jövedelemmel lehet több a bruttó csed, 

gyed  összege, ami két év alatt közel …………….. Ft-tal fog több családi 

bevételt jelenteni. 
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AZ ELEMZÉST A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN 

KÉSZÍTETTEM. AZ ELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSI IDEJE 4 ÓRA 20 PERC 

VOLT.   


