
BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 
 

H-1051 Budapest, Nádor u. 32., Országos Iroda: 1068 Bp., Városiligeti fasor 10.  
Levelezési cím: 1244 Budapest Pf.: 766. 

Tel/Fax: 06-1/311-0645 E-mail:  bddsz@bddsz.hu   web: bddsz.hu  
 

 
 
Tájékoztatás a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában részt vevő 

foglalkoztatottakat megillető pótszabadság tárgyában 
 

 
Mint azt korábban közzétettük, 2021. június 10-én jelent meg a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány 
következményeinek elhárításában részt vevő foglalkoztatottakat megillető pótszabadságról szóló 327/2021. 
(VI. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet). 
A rendelet 1.§ (1) bek. e) pontjában foglaltak alapján a szociális, gyermekjóléti, vagy gyermekvédelmi 
szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve javítóintézetnél foglalkoztatott személy, ha a 2021. évben a 
SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában részt vett, a 2021. évben esedékes 
szabadságán felül további 10 munkanap pótszabadságra jogosult. 
Annak tényét, hogy a foglalkoztatott jogosult-e pótszabadságra, a munkáltatói jogkört gyakorló személy 
állapítja meg, amelyről a rendelet hatályba lépésétől számított 30 napon belül, így legkésőbb 2021. július 25-
ig tájékoztatnia kell a pótszabadságra jogosult foglalkoztatottat. 
A pótszabadságot az esedékesség évét követő második év végéig (azaz 2023. december 31-ig) lehet igénybe 
venni. A pótszabadság pénzben nem váltható meg. 
A pótszabadságot a foglalkoztatott többi szabadságától elkülönítetten kell nyilvántartani, és a 
pótszabadságra a szabadság kiadásának egyes jogviszonyokban alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályairól 
szóló 149/2021. (III. 27.) Korm. rendelet nem alkalmazható. 
Álláspontunk szerint a rendelet értelmezéséhez figyelemmel kell lenni egyrészről arra a tényre, hogy a 
bölcsődék a Gyvt. 5.§ (g) pontjában foglaltak alapján gyermekjóléti szolgáltató tevékenységnek 
minősülnek1, amely intézmények, a SARS-CoV-2 világjárvány alatt, 2021-ben folyamatosan üzemeltek, 
annak érdekében, hogy a szülők, akik közvetlenül részt vettek/vesznek a védekezésben, el tudják látni 
munkaköri feladataikat. [Emlékeztetőül: A védelmi intézkedések ideglenes szigorításáról szóló 105/2021 
(III.5.) Kormány rendelet nem rendelt el a bölcsődék esetén rendkívüli szünetet, ellentétben pl.: az 
óvodákkal.] Másrészről a védekezésben résztvevők személyi körére vonatkozó korábbi kormányzati 
intézkedések (pl.: ingyenes utazás, tesztelés) a bölcsődei dolgozókra is kiterjedtek, elismerve ezzel is 
közvetett szerepüket a védekezésben [478/2020. (XI. 3.) és 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletek]. 
A fentiek alapján álláspontunk szerint, a bölcsődében valamennyi munkakörben dolgozó jogosult a 10 
nap pótszabadságra, tekintettel arra, hogy az intézmény működését biztosító közalkalmazottak 
együttes, egymásra épülő komplex munkája tette lehetővé, hogy ezt a szolgáltatást a veszélyhelyzet 
ideje alatt folyamatosan biztosítani tudják. Nem lehet különbséget tenni fontos és kevésbé jelentős 
munkafeladat között, vagy más rangsort felállítani közöttük. Ebben az időszakban a legfontosabb feladat 
a munka összehangolása, a járványügyi szabályokhoz való mielőbb alkalmazkodás volt, amely minden 
egyes dolgozóra többletfelelősséget rótt és fokozott helytállást várt el tőlük. 

Budapest, 2021. június 17. 

          
     Szűcs Viktória, BDDSZ elnök 

 
1 Gyvt. 5.§ (g) a gyermekjóléti alapellátás, illetve a gyermekvédelmi szakellátás keretében végzett tevékenység, függetlenül a feladatellátás e törvényben nevesített formájától és módjától; a szolgáltató tevékenység 

célja a gyermekjólétnek, azaz a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, személyi, vagyoni és egyéb jogainak biztosítása. 
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