2019/5. számú
TÁJÉKOZTATÓ
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE
a kifizetőhelyek és a járási/fővárosi kerületi hivatalok közötti betudás szabályairól
Az ellenőrzési eljárások és a napi feladatellátás során tapasztaltak szerint a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. §-a, 66. § (1b) bekezdése, valamint a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet 25/B. §-a alkalmazása tekintetében jelentős bizonytalanság mutatkozik a
„Társadalombiztosítási kifizetőhely által folyósított ellátások elszámolása” nyomtatvány kiállítása során, ezért
példákon keresztül bemutatásra kerül az alkalmazandó gyakorlat (visszafizetéssel történő megtérülés és a
betudással történő megtérülés).
Apa GYED – Anya CSED, GYED

I.

A.
Betudással történő megtérülés
A biztosított apa az első gyermeke után 2019. április 30-ig GYED-ben részesül a kifizetőhelytől. 2019.
április 1-jén megszületik a második gyermeke, aki után a biztosított anya a szülés napjától CSED-et,
továbbá az első gyermeke után 2019. április 1-től GYED-et igényel. Az anya az első gyermeke után
igényelt GYED, és a második gyermeke utáni CSED iránti kérelmét, valamint az apa a GYED 2019.
március 31-el történő megszüntetése iránti kérelmét, 2019. május 11-én nyújtja be a foglalkoztatóhoz. A
foglalkoztató által működtetett kifizetőhelyhez 2019. május 14-én érkezik meg a kérelem. Az anya
foglalkoztatójának kifizetőhelye megkeresi az apa részére a GYED-et megállapító járási/kerületi hivatalt,
hogy az apa a GYED 2019. március 31-el történő megszüntetését kérte és megküldi a megszüntetés iránti
kérelmet, valamint tájékoztatást nyújt arról, hogy mindkét szülő erre irányuló egybehangzó nyilatkozata
alapján az apa jogalap nélkül felvett GYED ellátása az anya részére megállapított pénzbeli ellátás összegébe
betudható. A megkeresésben az anya foglalkoztatója által fenntartott kifizetőhely kéri a fentiek alapján
keletkezett jogalap nélküli kifizetés nettó összegének közlését.
BIZTOSÍTOTT

ELLÁTÁS
NEME

GYERMEK

ELLÁTÁST IGÉNYELTE

ELLÁTÁST
KAPJA/KAPTA

Próba István

GYED

Tihamér (sz.: 2017.10.14.)

2018.03.31-2019.10.14.

2018.03.31-2019.04.30.

Próbáné
Minta Anna

GYED

Tihamér (sz.: 2017.10.14.)

2019.04.01-2019.10.14.

2019.04.01-2019.10.14.

CSED

Töhötöm (sz.: 2019.04.01.)

2019.04.01-2019.09.15.

2019.04.01-2019.09.15.

ÁTFEDÉS IDŐSZAKA

2019.04.01-2019.04.30.

–

BIZTOSÍTOTT

ELLÁTÁS
NEME

ELLÁTÁS
FOLYÓSÍTÁS IDŐSZAKA

BRUTTÓ

SZJA

ÖSSZEGE

NYUGDÍJ
JÁRULÉK

KIFIZETENDŐ

ELLÁTÁS
NETTÓ

BETUDÁS

ÖSSZEGE

ELLÁTÁS
NETTÓ
ÖSSZEGE

Próba István

GYED

2019.04.01-2019.04.30.

120 000 Ft

18 000 Ft

12 000 Ft

90 000 Ft

–

–

Próbáné
Minta Anna

GYED

2019.04.01-2019.04.30.

100 000 Ft

15 000 Ft

10 000 Ft

75 000 Ft

-75 000 Ft

0 Ft

CSED

2019.04.01-2019.04.30.

150 000 Ft

22 500 Ft

0 Ft

127 500 Ft

-15 000 Ft
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112 500 Ft

Apa részére a GYED-et korábban megállapító járási/kerületi hivatal feladata:
1. Apa részére korábban hozott a gyermekgondozási díjról szóló egyszerűsített határozatot módosítani
kell – a jogosultsági időtartam megváltozott – és visszafizetésre kötelező határozatot kell hozni a 2019. 04.
havi jogalap nélkül kifizetett GYED nettó összegéről.
A visszafizetésre kötelező határozatban rendelkezni kell arról, hogy a jogalap nélkül felvett összeget a
határozat véglegessé válását követően az anya részére megállapításra kerülő ellátás(ok)ba kell betudni.
Betudás alkalmazása esetén a rendelkező részben nevesíteni kell, hogy ki, milyen jogcímen vette fel a
jogalap nélküli ellátást, valamint kinek a részére kerül megállapításra az egészségbiztosítási pénzbeli ellátás,
amely összegbe a jogalap nélkül felvett ellátás betudásra kerül. Ezen kívül fel kell tüntetni a gyermek(ek)
adatait is a határozatban.
2.

A járási/kerületi hivatalnak a NAV felé önellenőrzést kell készíteni, annak érdekében, hogy az apa részére
folyósított GYED-ből levont nyugdíjjárulék és SZJA előleg visszakerüljön az Egészségbiztosítási Alapba
(továbbiakban E- Alap).

Anya kifizetőhelyének feladata:
1. A 2019. április 1-én született gyermekre tekintettel megállapított CSED-ről és az idősebb gyermek jogán
megállapított GYED-ről határozatot kell hozni, melyek ez esetben nem lehetnek egyszerűsített döntések,
mert az ügyfél részére a határozatok rendelkező részében fel kell tüntetni, hogy mekkora összeg kerül
betudásra az ellátásokba.
2. Anya 2019. 04. havi NAV bevallásában az ellátások bruttó összegének kell szerepelni, azaz GYED bruttó
100.000,- Ft és CSED bruttó 150.000,- Ft.
3. A kifizetőhelyi elszámolás:
Az anya részére 2019. április hónapra megállapított CSED és GYED nettó összege kerül csökkentésre, az
apa részére 2019. április hónapra kifizetett GYED nettó összegével, és mivel az anya részére megállapításra
került nettó GYED összege nem elegendő az apa részére korábban folyósított GYED nettó összegének
teljes betudására, ezért a még fennálló összeget a CSED-be kell betudni. Az elszámolásban emiatt a
példabeli esetben az anya részére megállapított GYED bruttó összegének közterhei (nyugdíjjárulék és SZJA
az EB19-E1 jelű lap 2. sor; 25.000,- Ft), valamint a CSED bruttó összegének közterhe (SZJA) és a
kifizetendő összeg (EB19-E1 jelű lap 1. sor; 135.000,- Ft) állítható be.
Az alábbi táblázat tartalmazza a betudás levezetését és annak megjelenítését a társadalombiztosítási
kifizetőhely által folyósított ellátások elszámolásában.
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Nagyon lényeges, hogy az ismertetett esetben nem kell kitölteni az EB19-M1 jelű lapot, mert a levezetettek
szerint az elszámolásban soron belül (GYED), illetve sorok között (CSED, GYED) megoldható a pénzügyi
rendezés.
Látható, hogy sem az anya kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztatójának, sem a járási/kerületi hivatalnak nem kell
– a betudással történő megtérülés miatt – utalást teljesíteni a másik szervezet részére.
B.

Megtérülés visszafizettetéssel

A biztosított apa az első gyermeke után 2019. április 30-ig GYED-ben részesül a kifizetőhelytől. 2019.
április 1-jén megszületik a második gyermeke, aki után a biztosított anya a szülés napjától CSED-et,
továbbá az első gyermeke után 2019. április 1-től GYED-et igényel. Az anya az első gyermeke után
igényelt GYED, és a második gyermeke utáni CSED iránti kérelmét, valamint az apa GYED 2019. március
31-el történő megszüntetése iránti kérelmét, 2019. május 11-én nyújtja be a foglalkoztatóhoz. A
foglalkoztató által működtetett kifizetőhelyhez 2019. május 14-én érkezik meg a kérelem. Az anya
foglalkoztatójának kifizetőhelye megkeresi az apa részére a GYED-et megállapító járási/kerületi hivatalt,
hogy az apa a GYED 2019. március 31-el történő megszüntetését kérte és megküldi a megszüntetés iránti
kérelmet, valamint tájékoztatást nyújt arról, hogy a szülők nem tettek egybehangzó nyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy az apa jogalap nélkül felvett GYED ellátása az anya részére megállapított pénzbeli
ellátás összegébe betudható lenne.
ELLÁTÁS
NEME

GYERMEK

ELLÁTÁST IGÉNYELTE

ELLÁTÁST
KAPJA/KAPTA

Próba István

GYED

Tihamér (sz.: 2017.10.14.)

2018.03.31-2019.10.14.

2018.03.31-2019.04.30.

Próbáné
Minta Anna

GYED

Tihamér (sz.: 2017.10.14.)

2019.04.01-2019.10.14.

2019.04.01-2019.10.14.

CSED

Töhötöm (sz.: 2019.04.01.)

2019.04.01-2019.09.15.

2019.04.01-2019.09.15.

BIZTOSÍTOTT

ÁTFEDÉS IDŐSZAKA

2019.04.01-2019.04.30.
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–

BIZTOSÍTOTT

ELLÁTÁS
NEME

Próba István

GYED

Próbáné
Minta Anna

GYED

FOLYÓSÍTÁS
IDŐSZAKA

2019.04.012019.04.30.
2019.04.012019.04.30.
2019.04.012019.04.30.

CSED

SZJA

NYUGDÍJJÁRULÉK

ELLÁTÁS
NETTÓ
ÖSSZEGE

VISSZAFIZETENDŐ
ELLÁTÁS
NETTÓ
ÖSSZEGE

KIFIZETENDŐ
ELLÁTÁS
NETTÓ
ÖSSZEGE

120 000 Ft

18 000 Ft

12 000 Ft

90 000 Ft

-90.000 Ft

–

100 000 Ft

15 000 Ft

10 000 Ft

75 000 Ft

-

75 000 Ft

150 000 Ft

22 500 Ft

0 Ft

127 500 Ft

-

127 500 Ft

ELLÁTÁS
BRUTTÓ
ÖSSZEGE

Apa részére a GYED-et korábban megállapító járási/kerületi hivatal feladata:
1.

Apa részére korábban hozott a gyermekgondozási díjról szóló egyszerűsített határozatot módosítani
kell – a jogosultsági időtartam megváltozott – és visszafizetésre kötelező határozatot kell hozni a 2019. 04.
havi jogalap nélkül kifizetett GYED nettó összegéről. A visszafizettetésről hozott döntésről tájékoztatja a
követeléskezelő szervet is.
A visszafizetésre kötelező határozatban rendelkezni kell arról, hogy a jogalap nélkül felvett összeget a
határozat véglegessé válását követően az apának meg kell fizetnie a közölt bankszámlaszámra (E. Alap
központosított számlaszámára), postai átutalási megbízás (csekk) befizetésével, vagy átutalással.

2.

A járási/kerületi hivatalnak NAV felé önellenőrzést kell készíteni, annak érdekében, hogy az apa részére
folyósított GYED-ből levont nyugdíjjárulék és SZJA visszakerüljön az E. Alapba.

Anya kifizetőhelyének feladata:
1.

A 2019. április 1-én született gyermekre tekintettel megállapított CSED-ről és az idősebb gyermek jogán
megállapított GYED-ről határozatot kell hozni, melyek egyszerűsített döntések.

2. Anya 2019.04. havi NAV bevallásában az ellátások bruttó összegének kell szerepelni, azaz GYED bruttó
100.000,- Ft és CSED bruttó 150.000,- Ft.
3. A kifizetőhelyi elszámolás:
Az elszámolásba a példabeli esetben az anya részére megállapított GYED bruttó összege (EB19-E1 jelű lap
2. sor; 100.000,- Ft), valamint a CSED bruttó összege (EB19-E1 jelű lap 1. sor; 150.000,- Ft) állítható be.
BIZTOSÍTOTT

Próbáné Minta
Anna

ELLÁTÁS
NEME

CSED
GYED

ELLÁTÁS
FOLYÓSÍTÁS IDŐSZAKA

BRUTTÓ

SZJA

ÖSSZEGE

2019.04.01-2019.04.30.
2019.04.01-2019.04.30.

150 000 Ft
100 000 Ft
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22 500 Ft
15 000 Ft

NYUGDÍJJÁR
ULÉK

0 Ft
10 000 Ft

ELLÁTÁS
NETTÓ
ÖSSZEGE

127 500 Ft
75 000 Ft

II. Anya GYED – Apa GYED
A.
Betudással történő megtérülés
A biztosított anya a 2018. május 10-én született gyermeke után a gyermek születésétől, október 24-ig CSEDben részesült. 2018. október 25-től 2019. április 30-ig GYED-ben részesült a kifizetőhelytől. A szülők úgy
döntenek, hogy gyermekük után 2019. január 1-ig visszamenőlegesen apa igényli a GYED-et. A kérelem része
az anya 2018. december 31-et követő nappal történő GYED megszüntetési kérelme is. A kérelem 2019. május
14-én érezik meg – a foglalkoztatón keresztül – az apa részére a GYED-et megállapító járási/kerületi
hivatalhoz. A járási/kerületi hivatal megkeresi az anya foglalkoztatójának kifizetőhelyét, hogy anya a GYED
2018. december 31-el történő megszüntetését kérte és megküldi a megszüntetés iránti kérelmet, valamint
tájékoztatást nyújt arról, hogy mindkét szülő erre irányuló egybehangzó nyilatkozata alapján, az anya jogalap
nélkül felvett GYED ellátása az apa részére megállapított pénzbeli ellátás összegébe betudható. A
megkeresésben az apa részére a GYED-et megállapító járási/kerületi hivatal kéri a fentiek alapján keletkezett
jogalap nélküli kifizetés nettó összegének közlését.
ELLÁTÁS
NEME

GYERMEK

ELLÁTÁST IGÉNYELTE

ELLÁTÁST
KAPJA/KAPTA

Próbáné
Minta Anna

GYED

Tihamér (sz.: 2018.05.10.)

2018.10.25-2020.05.10.

2018.10.25-2019.04.30.

Próba István

GYED

Tihamér (sz.: 2018.05.10.)

2019.01.01-2020.05.10.

2019.01.01-2020.05.10.

BIZTOSÍTOTT

BIZTOSÍTOTT

Próbáné
Minta Anna
Próba István

ÁTFEDÉS IDŐSZAKA

2019.01.01-2019.04.30.

ELLÁTÁS
NEME

FOLYÓSÍTÁS
IDŐSZAKA/ÁTFEDÉSES
IDŐSZAK

ELLÁTÁS
BRUTTÓ
ÖSSZEGE AZ
ÁTFEDÉSES
IDŐSZAKRA

SZJA

NYUGDÍJ
JÁRULÉK

GYED

2019.01.01-2019.04.30.

400.000 Ft

60.000 Ft

40.000 Ft

GYED

2019.01.01-2019.04.30.

714.000 Ft

107.100 Ft

71.400 Ft

ELLÁTÁS
NETTÓ
ÖSSZEGE

300.000 Ft
535.500 Ft

BETUDÁS
ÖSSZEGE

- 300.000 Ft

KIFIZETENDŐ
ELLÁTÁS
NETTÓ
ÖSSZEGE

0 Ft
235.500 Ft

Anya kifizetőhelyének feladata:
1.

Anya részére korábban hozott gyermekgondozási díjról szóló egyszerűsített határozatot módosítani kell a
tényállásnak megfelelően – a jogosultsági időtartam megváltozott – és visszafizetésre kötelező határozatot
kell hozni a 2019. 01., 02., 03. és 04. havi jogalap nélkül kifizetett GYED nettó összegéről.
A visszafizetésre kötelező határozatban rendelkezni kell arról, hogy a jogalap nélkül felvett összeget a
határozat véglegessé válását követően az apa részére megállapításra kerülő ellátásba kell betudni. Betudás
alkalmazása esetén a rendelkező részben nevesíteni kell, hogy a jogalap nélkül kifizetett ellátást ki, milyen
jogcímen vette fel, valamint kinek a részére kerül megállapításra az egészségbiztosítási pénzbeli ellátás,
amely összegbe az apa részére kifizetett jogalap nélküli ellátás betudásra kerül. Ezen kívül fel kell tüntetni
a gyermek(ek) adatait is a határozatban.

2. A NAV felé az érintett hónapokról önellenőrzést kell készíteni, melyben az anya részére folyósított GYEDből levont nyugdíjjárulékot és SZJA előleget vissza kell igényelni.
3. A visszafizetésre kötelező határozat véglegessé válását követő hónapban benyújtásra kerülő kifizetőhelyi
elszámolás EB19-E1 lap 2. sorában az Egészségbiztosítási Alap részére vissza kell téríteni az anya GYED-
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jéből levont nyugdíjjárulékot és SZJA előleget – függetlenül attól, hogy az önellenőrzés a NAV felé
megtörtént-e már vagy sem –, az alábbi módon.
BIZTOSÍTOTT

Próba Minta
Anna

ELLÁTÁS
NEME

GYED

ELLÁTÁS
FOLYÓSÍTÁS IDŐSZAKA

BRUTTÓ

SZJA

ÖSSZEGE

2019.01.01-2019.04.30.

400.000 Ft

60.000 Ft

NYUGDÍJJ
ÁRULÉK

40.000 Ft

ELLÁTÁS
NETTÓ
ÖSSZEGE

300.000 Ft

A SZJA előleg és a nyugdíjjárulék összegét kell az EB19-E1 lap 2. sorába negatív előjellel szerepeltetni (le kell
vonni a „foglalkoztató összesen” GYED összegéből, vagy akár negatív előjelű is lehet a sor. Arra azonban
ebben az esetben is figyelni kell, hogy az elszámolás EB19-E1 lap 30. sorában (Kiutalandó összesen) nem
szerepelhet negatív előjelű forintösszeg, ebben a sorban 0,- Ft-nál kisebb összeg nem tüntethető fel. Ebből
következik, hogy a nyugdíjjárulék és a SZJA összege esetleg több havi elszámolásban térül meg az
Egészségbiztosítási Alap részére.
Nagyon lényeges, hogy ebben az esetben sem kell kitölteni az EB19-M1 jelű lapot, mert a levezetettek szerint
az elszámolásban soron belül (GYED) megoldható a pénzügyi rendezés.
Apa részére a GYED-et megállapító járási/kerületi hivatal feladata:
1. A megállapított GYED-ről határozatot kell hozni, mely nem lehet egyszerűsített döntés, mert az ügyfél
részére a határozat rendelkező részében fel kell tüntetni, hogy mekkora összeg kerül betudásra az ellátásba.
2. A 2019.04. havi NAV bevallásban a 08 M-es lapoknak a 2019. 01., 02., 03. és 04. hónapok adatait is
szerepeltetni kell a GYED-re vonatkozóan. Az ellátás összes bruttó összegének kell szerepelni benne,
vagyis bruttó 714.000 Ft GYED-nek.
3. Az apa részére megállapított bruttó GYED összegéből a közterhek (nyugdíjjárulék és SZJA) levonása után
kapott nettó GYED összegéből kell az anya részére „túlfizetett” nettó GYED összegét levonni és az így
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kapott összeg kerül utalásra előkészítésre. Vagyis a példánál maradva: 714.000 Ft - 107.100,- Ft - 71.400,Ft (535.500,- Ft) – 300.000,- Ft = 235.500,- Ft
Látható, hogy sem az anya kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztatójának, sem a járási/kerületi hivatalnak nem kell
– a betudással történő megtérülés miatt – utalást teljesíteni a másik szervezet részére.
Megtérülés visszafizetéssel

B.

A biztosított anya a 2018. május 10-én született gyermeke után a gyermek születésétől, október 24-ig CSEDben részesült. 2018. október 25-től 2019. április 30-ig GYED-ben részesült egy kifizetőhelytől. A szülők úgy
döntenek, hogy gyermekük után 2019. január 1-ig visszamenőlegesen apa igényli a GYED-et, mivel így az
ellátás jóval magasabb összegű, mint anya részére folyósított ellátás. A kérelem része az anya 2018. december
31-et követő nappal történő GYED megszüntetési kérelme is. A kérelem 2019. május 14-én érezik meg – a
foglalkoztatón keresztül – az apa részére a GYED-et megállapító járási/kerületi hivatalhoz. A járási/kerületi
hivatal megkeresi az anya foglalkoztatójának kifizetőhelyét, hogy anya a GYED 2018. december 31-el történő
megszüntetését kérte és megküldi a megszüntetés iránti kérelmet, valamint tájékoztatást nyújt arról, hogy a
szülők nem tettek egybehangzó nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az anya jogalap nélkül felvett GYED
ellátása az apa részére megállapított GYED összegébe betudható lenne.
BIZTOSÍTOTT

ELLÁTÁS
NEME

GYERMEK

ELLÁTÁST IGÉNYELTE

ELLÁTÁST
KAPJA/KAPTA

ÁTFEDÉS IDŐSZAKA

Próbáné
Minta Anna

GYED

Tihamér (sz.: 2018.05.10.)

2018.10.25-2020.05.10.

2018.10.25-2019.04.30.

Próba István

GYED

Tihamér (sz.: 2018.05.10.)

2019.01.01-2020.05.10.

2019.01.01-2020.05.10.

BIZTOSÍTOTT

2019.01.01-04.30.

ELLÁTÁS
NEME

Próbáné
Minta Anna

GYED

Próba István

GYED

FOLYÓSÍTÁS
IDŐSZAKA/
ÁTFEDÉSES
IDŐSZAK

2019.01.012019.04.30.
2019.01.012019.04.30.

ELLÁTÁS
BRUTTÓ
ÖSSZEGE

VISSZAFIZETENDŐ
ELLÁTÁS
NETTÓ
ÖSSZEGE

KIFIZETENDŐ
ELLÁTÁS
NETTÓ
ÖSSZEGE

SZJA

NYUGDÍJJÁRULÉK

ELLÁTÁS
NETTÓ
ÖSSZEGE

400.000 Ft

60.000 Ft

40.000 Ft

300.000 Ft

-300.000 FT

0 Ft

714.000 Ft

107.100 Ft

71.400 Ft

535.500 Ft

-

535.500 Ft

Anya kifizetőhelyének feladata:
1.

Anya részére korábban hozott gyermekgondozási díjról szóló egyszerűsített határozatot módosítani kell a
tényállásnak megfelelően – a jogosultsági időtartam megváltozott – és visszafizetésre kötelező határozatot
kell hozni a 2019. 01., 02., 03. és 04. havi jogalap nélkül kifizetett GYED nettó összegéről.
A visszafizetésre kötelező határozatban rendelkezni kell arról, hogy a jogalap nélkül felvett összeget a
határozat véglegessé válását követően az anyának meg kell fizetnie a közölt bankszámlaszámra, vagy a
házipénztárba (kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztatóhoz).

2.

A NAV felé önellenőrzést kell készíteni, annak érdekében, hogy az anya részére folyósított GYED-ből
levont nyugdíjjárulék és SZJA előleg visszakerüljön a kifizetőhelyet működtető foglalkoztatóhoz.

3.

A visszafizetésre kötelező határozat véglegessé válását követően, az anya által visszafizetett összeget,
valamint a nyugdíjjárulék és a SZJA előleg összegét (vagyis az anya számára korábban kifizetett 4 havi
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GYED bruttó összegét, vagyis jelen esetben 400.000,- Ft-ot), az elszámolás EB19-E1 lap 2. sorában az
Egészségbiztosítási Alap részére vissza kell téríteni – függetlenül attól, hogy az önellenőrzési bevallás
beadása a NAV felé megtörtént-e már vagy sem –, az alábbi módon. A GYED bruttó összegével
csökkenteni kell a tárgyhónapban a kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató által az összes jogosult számára
kifizetett GYED összegét és ezt kell az EB19-E1 lap 2. sorába beírni. Ha a csökkentés eredménye negatív
előjelű lenne, akkor ezt a negatív előjelű számot kell ebbe a sorba feltüntetni. Arra azonban figyelni kell,
hogy az elszámolás EB19-E1 lap 30. sorában (Kiutalandó összesen) nem szerepelhet negatív előjelű
forintösszeg, ebben a sorban 0,- Ft-nál kisebb összeg nem tüntethető fel. Ebből következik, hogy a bruttó
GYED összege esetleg több havi elszámolásban térül meg az Egészségbiztosítási Alap részére.
BIZTOSÍTOTT

Próba Minta
Anna

ELLÁTÁS
NEME

GYED

ELLÁTÁS
FOLYÓSÍTÁS IDŐSZAKA

BRUTTÓ

SZJA

ÖSSZEGE

2019.01.01-2019.04.30.

400.000 Ft

60.000 Ft

NYUGDÍJJÁRULÉK

40.000 Ft

ELLÁTÁS
NETTÓ
ÖSSZEGE

300.000 Ft

Apa részére a GYED-et megállapító járási/kerületi hivatal feladata:
1.

A megállapított GYED-ről határozatot kell hozni, mely egyszerűsített döntés.

2. A 2019.04. havi NAV bevallásában a 08 M-es lapoknak a 2019. 01., 02., 03. és 04. hónapok adatait is
szerepeltetni kell a GYED-re vonatkozóan. Az ellátás összes bruttó összegének kell szerepelni benne,
vagyis GYED bruttó 714.000 Ft-nak.
3. Az apa részére megállapított bruttó GYED összegének (a példabeli esetben 714.000,- Ft) közterhekkel
(178.500,- Ft) csökkentett összegét kell kifizetni, azaz a nettó GYED-et (535.500,- Ft).
III.

Anya GYES - Apa GYED

A.
Betudással történő megtérülés
Az anya a 2018. május 10-én született gyermeke után 2018. május 10-től GYES-ben részesül. A szülők úgy
döntenek, hogy gyermekük után 2019. január 1-ig visszamenőlegesen apa igényli a GYED-et, mivel ez az
ellátás jóval magasabb összegű, mint anya részére folyósított GYES. A kérelem 2019. május 14-én érezik meg
az apa foglalkoztatójának kifizetőhelyéhez. Az apa foglalkoztatójának kifizetőhelye megkeresi az anya részére
a GYES-t megállapító hatóságot (járási/kerületi hivatal), hogy apa GYED iránti kérelmet nyújtott be
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visszamenőlegesen, amelyben az ellátást 2019. január 1. napjától kéri, valamint arról, hogy mindkét szülő erre
irányuló egybehangzó nyilatkozata alapján az anya jogalap nélkül felvett GYES ellátása az apa részére
megállapított pénzbeli ellátás összegébe betudható. Az anya közben, a részére GYES-t megállapító hatóságnál
kéri a GYES folyósításának – betudás figyelembe vételével történő – megszüntetését 2018. december 31-ét
követő nappal.
KÉRELMEZŐ/

ELLÁTÁS

BIZTOSÍTOTT

NEME

ELLÁTÁST IGÉNYELTE

GYERMEK

Próbáné
Minta Anna

GYES

Tihamér (sz.: 2018.05.10.)

Próba István

GYED

Tihamér (sz.: 2018.05.10.)

FOLYÓSÍTÁS

KÉRELMEZŐ/

ELLÁTÁS

IDŐSZAKA/

BIZTOSÍTOTT

NEME

ÁTFEDÉSES
IDŐSZAK

Próbáné
Minta Anna

GYES

Próba István

GYED

2019.01.012019.04.30.
2019.01.012019.04.30.

ELLÁTÁST

ÁTFEDÉS

KAPJA/KAPTA

IDŐSZAKA

2018.05.102019.04.30.
2019.01.012020.05.10.

2019.01.012019.04.30.

2018.05.102021.05.10.
2019.01.012020.05.10.

ELLÁTÁS
BRUTTÓ
ÖSSZEGE AZ

SZJA

ÁTFEDÉSES

NYUGDÍJÁRULÉK

ELLÁTÁS
NETTÓ
ÖSSZEGE

KIFIZETENDŐ

BETUDÁS

NETTÓ ELLÁTÁS

ÖSSZEGE

ÖSSZEGE

IDŐSZAKRA

114.000 Ft
714.000 Ft

0 Ft
107.100 Ft

11.400 Ft

102.600 Ft

71.400 Ft

535.500 Ft

0 Ft

-102.600 Ft

432.900 Ft

Anya részére a GYES-t megállapító hatóság feladata:
1.

Az Ákr. és a vonatkozó egyéb jogszabályok szerint a családtámogatási ellátást megállapító hatóság
meghozza a döntését és közli, hogy mennyi a „túlfizetett” GYES” nettó összege. A GYES megszüntető
határozatnak a gyermek(ek) adatát/adatait is tartalmaznia kell, valamint azt az összeget, amelyet az apa
részére visszamenőlegesen járó GYED összegéből le kell vonni. Ezen kívül megteszi a szükséges
intézkedést a NAV felé. A jogalap nélkül kifizetett GYES miatt a visszamenőleges időszakra az
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság sem állapítható meg, ezért szükséges az ellátás
megszüntetésének tényét NEAK felé is jelezni az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság helyes
nyilvántartása érdekében. A betudásról hozott döntésről tájékoztatja a követeléskezelő szervet is.
KÉRELMEZŐ

Próba Minta
Anna

ELLÁTÁS
NEME

GYES

ELLÁTÁS
FOLYÓSÍTÁS IDŐSZAKA

BRUTTÓ

SZJA

ÖSSZEGE

2019.01.01-2019.04.30.

114.000 Ft

0 Ft

NYUGDÍJJÁRULÉK

11.400 Ft

ELLÁTÁS
NETTÓ
ÖSSZEGE

102.600 Ft

Apa kifizetőhelyének feladata:
1. A megállapított GYED-ről határozatot kell hozni, mely nem lehet egyszerűsített döntés, mert az ügyfél
részére a határozat rendelkező részében fel kell tüntetni, hogy mekkora összeg kerül betudásra az ellátásba.
2. Apa 2019.04. havi NAV bevallásában a 08 M-es lapoknak a 2019. 01., 02., 03. és 04. hónapok adatait is
szerepeltetni kell a GYED-re vonatkozóan. Az ellátás összes bruttó összegének kell szerepelni benne,
vagyis GYED bruttó 714.000 Ft-nak.
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3. A kifizetőhelyi elszámolás EB19-E1 lap 2. sorába beállítandó: az apa részére megállapított bruttó GYED
összege, vagyis 714.000 Ft

4. A kifizetőhelyi elszámolás EB19-E1 lap 29. sorába fel kell tüntetni a járási/kerületi hivatal–
családtámogatási terület által hozott – határozatában közölt, az anya által jogalap nélkül felvett GYES nettó
összegét, vagyis jelen példa esetén 102.600 Ft-ot.

5. Ki kell tölteni az EB19-M1 jelű lapot az ANYA ADATAIVAL!!! Ha az M1-es lap teljes körűen
kitöltésre kerül, akkor nem szükséges a járási/kerületi hivatal határozatának csatolása az elszámolás
benyújtásakor.
Nagyon fontos, hogy apa kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztatója ez esetben sem teljesít utalást az anya
részére történt GYES túlfizetéssel összefüggésben. Az utalást az Egészségbiztosítási Alap terhére az
egészségbiztosító teljesíti az elszámolásban – EB19-M1 lap – közölt adatok figyelembe vételével. Az
egészségbiztosító a betudott összeg családtámogatási számlára történő átutalását – a GYES-ben részesülő
ügyfél nevének és TAJ számának közleményként történő feltüntetése mellett – teljesíti.
GYET betudása teljesen megegyezik a GYES betudással, ezért annak ismertetését mellőzzük.
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IV.

Egyéb tudnivalók

1. A fentiekből következik, hogy akkor beszélhetünk betudásról, ha a szülők az igénybejelentésen szereplő
együttes nyilatkozatot kitöltik, vagy ilyen értelmű – mindkettejük által aláírt – külön megfogalmazott
jognyilatkozatot tesznek.
A fentiek szerinti, a NAV felé tett önellenőrzés esetén vizsgálni szükséges a biztosítási jogviszony
fennállását és a biztosítás szünetelését. Amennyiben a biztosítás szünetel, a T1041 bejelentő és változás
bejelentő lapot be kell nyújtani a NAV felé.
A fentiek miatt a NAV felé készített önellenőrzés esetében meg kell vizsgálni, hogy a szülő a fent
részletezettek szerinti hónap(ok)ra személyes munkavégzésére tekintettel munkabérben részesült-e. Ha
igen, akkor továbbra is biztosított marad, „csak” a 08-as bevallásban kell a GYED melletti
munkavégzést törölni.
Ha nem részesült munkabérben és csak az egészségbiztosítási ellátás – pl. GYED – vagy GYES került
folyósításra – amely visszafizettetésre, vagy betudásra került – az önellenőrzés eredményeként szünetel
a biztosítás, mivel a fizetés nélküli szabadság ezen időtartamára GYED, GYES folyósítás nem történt.
Az a szülő, akinek a fent részletezett bármely esetben szünetel a biztosítása, egészségügyi szolgáltatási
járulékfizetésre kötelezett a jogalap nélküli ellátás időtartamára is.
A passzív GYED folyósítása esetében a „Jelent” program alkalmazásával a foglalkoztató székhelye
szerint illetékes járási hivatal felé kell a szükséges intézkedést megtenni (pl.: a korábban megtett jelentés
javítása, törlése).
2. Az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró Járási/Kerületi Hivatalok/Kormányhivatalok, a
Kincstár központi követeléskezeléssel foglalkozó szervezeti egysége, valamint a visszafizetésre kötelező
határozatot hozó társadalombiztosítási kifizetőhely nem értesül a pénzügyi rendezésről, a megtérülésről.
Emiatt szükséges a betudást végrehajtó Járási/Kerületi Hivatal/társadalombiztosítási kifizetőhely által, a
jelen tájékoztató mellékeltét képező „Értesítés pénzbeli ellátás betudással történő megtérüléséről”
elnevezésű nyomtatvány kiállítása és megküldése a határozatot hozó szerv részére.
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Ezt a nyomtatványt csak egészségbiztosítási pénzbeli ellátások és baleseti táppénz betudása esetén kell kiállítani.

[JÁRÁSI/KERÜLETI HIVATAL/……… TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELY
FEJLÉCE]
Iktató-/Ügyirat-/Nyt. szám: …………………………

Hiv. szám:
Tárgy: Értesítés egészségbiztosítási pénzbeli ellátás
betudással történő megtérüléséről
Ügyintéző:

[Címzés]

Tisztelt [………………………………. Asszony/Úr]!
Járási/kerületi hivatal egészségbiztosítási szakegysége, illetve
a társadalombiztosítási kifizetőhely által kibocsátott határozat
száma:
kelte:……………… év………… hó…… nap
A visszafizetésre kötelezett adatai:
Családi és utóneve:
Születéskori neve:
Születési helye, ideje:
TAJ száma:
A fenti személy ellátása az alábbi személy ellátásába került betudásra, ezért a levonás időpontjában a
követelés teljes egészében megtérült.
A betudás végrehajtására vonatkozó adatok1:
Családi és utóneve:
Születéskori családi és utóneve:
Születési helye, ideje:
TAJ száma:
Az ellátásból levont nettó összeg:
A levonás időpontja:

Kelt:
Tisztelettel:

P. H.
...........................................
kiadmányozó
beosztás

1

Annak a személynek az adatai, akinek az ellátásába betudásra került a visszafizetésre kötelezett személy ellátása.

Tájékoztató a kitöltéshez
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. §, 66. § (1b) bekezdés
valamint kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására
kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet 25/B. § alkalmazásából eredő, a pénzbeli
egészségbiztosítási ellátások egymás közötti betudással történő rendezése esetén a visszafizetésre
kötelező határozatot hozó járási/kerületi hivatal/társadalombiztosítási kifizetőhely nem értesül a
pénzügyi rendezésről, a megtérülésről. Emiatt szükséges a betudást végrehajtó járási/kerületi
hivatal/társadalombiztosítási kifizetőhely által, az „Értesítés pénzbeli ellátás betudással történő
megtérüléséről” elnevezésű nyomtatvány kiállítása és megküldése a visszafizetésre kötelező
határozatot hozó szerv részére.
Csak csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, táppénz és baleseti táppénz betudása esetén
kell kiállítani.

