
Pótszabadság nyilatkozat kitöltési útmutató 

 

Az Mt. hatályos szabályai szerint a munkavállalót gyermekére tekintettel két jogcímen illeti 
meg pótszabadság: mindkét szülőt a gyermeke életkora, illetve az apát a gyermek 
születésének ténye alapján. 

A gyermekek életkora alapján járó pótszabadság 

A munkavállalót először a gyermek születésének évében, utoljára pedig abban az évben illeti 
meg pótszabadság, amelyik évben gyermeke tizenhatodik életévét betölti. 

A pótszabadság mértéke egy gyermek után kettő, két gyermek után négy, kettőnél több 
gyermek után hét munkanap évente. Azaz, ha a munkavállalónak három gyermeke van, akik 
rendre tíz, tizenkettő és tizenhat évesek, őt tárgyévben hét munkanap, míg a következő évben 
– tekintettel arra, hogy legidősebb gyermeke a tizenhatodik életévét előző évben betöltötte – 
már csak négy munkanap pótszabadság illeti meg. A pótszabadság mértéke gyermekenként 
további két munkanappal nő abban az esetben, ha a munkavállaló háztartásában fogyatékkal 
élő gyermeket nevel. 

A pótszabadságot nem kell időarányosítani, amennyiben a munkavállaló gyermeke év közben 
születik meg. Így a munkavállalót, akkor is megilleti 2014. évre 2 munkanap pótszabadság, ha 
a gyermeke 2014. december 31-én született. Fontos tudni, hogy a pótszabadság mindkét 
szülőt önállóan illeti meg, azt egymás között nem kell és nem is lehet megosztaniuk. 

Pótszabadságra az a munkavállaló jogosult, aki a gyereket - a családok támogatására 
vonatkozó szabályok szerint - saját háztartásában neveli vagy gondozza. Azt a gyermeket 
tehát, aki 

• • a vér szerinti szülővel, vagy 
• • az örökbefogadó szülővel, vagy 
• • a szülővel együtt élő házastárssal, vagy 
• • azzal a személlyel, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja 

fogadni, vagy 
• • a nevelőszülővel, vagy 
• • a hivatásos nevelőszülővel, vagy 
• • a gyámmal, vagy 
• • azzal a személlyel, akinél a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, 

életvitelszerűen együtt él, és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak 
napközbeni időszakra kerül ki. Ez egyben azt is jelenti, hogy a gyermeket nem saját 
háztartásában nevelő, gondozó munkavállalónak nem jár pótszabadság, még akkor sem, ha ő 
maga vér szerinti szülő. 

 


