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Tisztelt Dombos Tamás Úr!
 
Budapest Főváros Kormányhivatalához 2018. május 31. napján, elektronikus úton érkezett
megkeresésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom.
 
A gyermekgondozási díj jogosultsági feltételeit a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény (továbbiakban: Ebtv.) 42/A §-a határozza meg.
 
A 42/A. § (1) bekezdés a) pontja - a jogszabályhelyben foglalt jogosultsági feltételek teljesülése
esetén - a gyermekgondozási díj megállapítását a szülő részére teszi lehetővé. A „szülő” jogi
kategóriáját az Ebtv. alkalmazásában az 5/B. § p) pontja határozza meg. Ezen pont pa) alpontja
szerint szülőnek minősül nemcsak a vér szerinti és az örökbefogadó szülő, hanem ezen személyek
együtt élő házastársa is. Az együtt élő házastárs tehát nem kell, hogy a gyermek vér szerinti apja
vagy anyja legyen; ahogy arra sincs szükség, hogy az együtt élő házastárs is örökbe fogadja a
másik házastárs által örökbefogadott gyermeket. Az „együtt élő házastárs” nem a gyermekhez
fűződő vér szerinti kapcsolat vagy az örökbefogadás jogintézménye által válik szülővé, hanem azon
tény alapján, hogy ilyen személlyel házasságban él.
 
A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának
megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény 3. § (1)
bekezdés b) pontja kimondja, hogy, ha e törvény eltérően nem rendelkezik, vagy e törvény a
rendelkezés alkalmazását nem zárja ki, megfelelően alkalmazni kell a házastársra vagy
házastársakra vonatkozó szabályokat a bejegyzett élettársra vagy bejegyzett élettársakra. Ez azt
jelenti, hogy ahol más törvény - például az Ebtv. - házastársra hivatkozik, azon a bejegyzett
élettársat is érteni kell. Ilyennek minősül az Ebtv. 5/B. § p) pont pa) alpontja is, amelynek
alkalmazásában „együtt élő házastárs” alatt „együtt élő bejegyzett élettársat” is érteni kell. Ebből
következően a bejegyzett élettárs is jogosulttá válhat a gyermekgondozási díjra az
élettársa által örökbefogadott gyermek után.
 
Főosztályunk által 2018. április 26. és 2018. május 03. napján nyújtott téves tájékoztatásért az
eljárásban érintett   szíves elnézését kérem.
 
További kérdés esetén munkatársam,    a Pénzbeli Ellátási Osztály 1.
osztályvezetője, a -es telefonszámon készséggel áll rendelkezésére, illetve e-mailen a

 címen.
 
A munkatársak figyelmét felhívtam a jogszabály helyes alkalmazására.
 
Tisztelettel:
 
Dr. Bódi-Dancs Anita
hivatalvezető
 
megbízásából
 
Horváth Tibor
főosztályvezető
 
Budapest Főváros Kormányhivatala
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Mellékelten küldöm a bejegyzett élettársak GYED jogosultsága kapcsán küldött tájékoztatás (3541/04.16./)
tárgyában született panaszunkat.
 
A panaszt az e-Papír szolgáltatás útján Budapest Főváros Kormányhivatalának Hivatali kapujára is megküldtük.
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Üdvözlettel:
 
Dombos Tamás
ügyvivő
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