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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „A gyermek
után  járó  pótszabadság  mértékének  veszélyhelyzeti  megemeléséről”  címmel  a  mellékelt
határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2020. (.....) OGY határozat 

A gyermek után járó pótszabadság mértékének veszélyhelyzeti megemeléséről

Az Országgyűlés – mivel a járvány miatti veszélyhelyzetben szünetelő bölcsődék és óvodák, illetve
az  otthoni  oktatás  miatt  a  kisgyermekes  szülők  rengeteg  plusz  feladatot  kell  ellássanak,  a
szabadságok  pedig  többnyire  kimerültek,  ezért  a  gyermeknevelés  és  a  munkavállaló  szülők
szabadidejének biztosítása, illetve a munkáltatók ebből származó terheinek mentesítése érdekében –
a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 2020. június 15-ig alkosson jogszabályt, amelyben
biztosítja, hogy a munkavállaló szülők számára a gyermekeik után járó pótszabadság mértéke, a
járványügyi  veszélyhelyzetre  tekintettel  és  átmeneti  hatállyal,  a  2020.  évben  havi  tíz  nappal
emelkedjen  (gyermeket  egyedül  nevelők  esetén  duplájával),  egyben  intézkedjen  arról,  hogy  a
munkáltatók ebből származó terheit az állam teljes mértékben átvállalja.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1



Általános indokolás

A gyermekenként  jelenleg  járó  évi  2  nap  pótszabadságot  a  Mi  Hazánk  Mozgalom  szerint
jelentősen meg kell toldani a járvány miatti vészhelyzetben az intézményi zárva tartások idejére,
havonta szülőnként 10 nappal (gyermeket egyedül nevelők esetén duplájával), a munkáltatók
állami költségvetési kompenzálásával.

A Munka Törvénykönyve a  regeneráció  elősegítése érdekében a munkavállalók részére  éves
alap- és pótszabadságot, az utóbbin belül – többek között – gyermekek után járó pótszabadságot
állapít meg.

A Kormány a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet kihirdetését követően úgy rendelkezett,
hogy  2020.  március  16.  napjától  a  köznevelési  intézményekben  a  nevelési-oktatási
tevékenységet tantermen kívüli munkarendben kell megszervezni.

A  rendelet  hatálybalépését  követően  a  gyermekek  napközbeni  felügyeletének  ellátása  az
intézmények  helyett  a  szülőkre  hárul,  akik  kénytelenek  azt  a  nekik  járó  éves  alap-  és
pótszabadság terhére megszervezni. A munkavállaló szülők az ezen feladataik ellátása érdekében
felhasznált  szabadnapjaikat  a  veszélyhelyzet  idején  járványügyi  szabályok  betartása,  így
különösen a lakóhely elhagyásának korlátozása mellett vehetik igénybe.

Tekintettel arra, hogy a munkavállaló szülők a járvány miatti rendkívüli jogrendben a fentebb
kifejtett indokok alapján nem dönthetnek szabadon sem az éves fizetett szabadság kiadásának
időpontjáról, sem a szabadság eltöltésének módjáról, hátrány éri őket a többi munkavállalóval
szemben, egyben pedig csorbulnak a szabadságra vonatkozó alkotmányos jogaik is.

A munkavállaló szülőket ért hátrány ellensúlyozására is indokolt a Munka Törvénykönyvében
meghatározott  gyermekek  után  járó  fizetett  pótszabadság  mértékét  szülőnként  tíz  nappal
megemelni,  ugyanakkor  el  kell  kerülni,  hogy  a  munkáltatók  terhei  a  veszélyhelyzettel
kapcsolatos intézkedések miatt tovább növekedjenek.

Az Országgyűlés  ezért  felkéri  a  Kormányt,  hogy a  gyermeknevelés  és  munkavállaló  szülők
fizetett szabadságra vonatkozó jogainak biztosítása érdekében, a munkáltatók tehermentesítése
mellett  alkossa  meg  a  gyermekek  után  járó  pótszabadság  mértékének  átmeneti  jellegű
megemelésére vonatkozó jogszabályokat.
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