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Jó helyzetben a magyar kismamák – régiós viszonylatban kiemelkedő a 
fizetett szülési szabadság mértéke hazánkban 
 
Míg Magyarországon a fizetett szülési szabadság felső határa három év, addig az ukrán kismamák 
alapesetben mindössze 56 nap szabadságot kapnak szülés után – derül ki az Accace hat közép-
kelet-európai országban végzett felméréséből. A magyar anyukák régiós viszonylatban 
kiemelkedően jó helyzetben vannak, ugyanis egyedül nálunk maradhatnak otthon három évig 
állami juttatás igénybevétele mellett.  
 
A gyermek három éves koráig igénybe vehető fizetett szülési szabadság lehetőségével egyedülálló 
helyzetben vannak a magyar kismamák régiós viszonylatban – mutat rá az Accace hat országban, 
Magyarországon, Csehországban, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában és Ukrajnában 
végzett felmérése. Habár mind a hat országban a helyi társadalombiztosító finanszírozza a szülési 
szabadságokhoz fűződő pénzbeli juttatásokat, óriási különbségek vannak az egyes országokban 
igénybe vehető fizetett szabadnapok mértéke között.  

Hazánkban három év az engedélyezett szülési szabadság felső határa, a támogatás pedig három 
részre bomlik. 168 napig jogosult az anyuka a terhességi-gyermekágyi segélyre (TGYÁS), amely során 
a korábbi munkabére 70%-át kapja az államtól. Ennek letelte után az anya a gyermek két éves koráig 
szintén a bér 70%-át kapja gyermekgondozási díj jogcímén (GYED), ám ekkor már életbe lép 460 
eurós (130.200 Ft/hó) összeghatár. A gyermek két éves kora után egy évig fix 100 euró marad a 
támogatás összege. A gyermek egy éves koráig anyasági támogatás mellett munkát vállalni nem 
szabad, ugyanakkor a szülés után egy évvel a dolgozó választhat a GYED, a GYES és az a melletti 
munkavégzés között.  

A szomszédos országokban azonban jóval rövidebb ideig maradhatnak otthon a kismamák állami 
támogatást élvezve: „A régióban a legkevesebb fizetett szülési szabadság az ukrán kismamáknak jár, 
náluk 56 napos fizetett szabadság van meghatározva, illetve maximum 70 nap több gyermek 
születése és komplikált szülés esetén. Az anya kérvényezheti a szülési szabadság meghosszabbítását a 
gyermek három éves koráig, ám ekkor az államtól már nem számíthat semmilyen juttatásra.” – 
mondta el a felmérés kapcsán Nemecz István, az Accace ügyvezetője.  

Lengyelországban is meglehetősen keveset, mindössze 20 hetet finanszíroz a társadalombiztosítás 
(TB), e mellé kérvényezhető még további négy hét nem fizetett szabadság. Ennél valamivel 
magasabb, 28 hét a TB által finanszírozott szabadság mértéke Csehországban, ahol ez kibővíthető 
három évre, ám a 7 hónap letelte után már nem fizet az állam. Szlovákiában az alap, fizetett szülési 
szabadság 34 hét, amihez hozzá számítandó még a szülés előtti hat hét is. Ez a szám növekszik 
egyedülálló szülő vagy több gyermek esetén. Romániában a szülést követően kötelező a minimum 
42, maximum 63 nap fizetett szabadság kivétele, amely időszakra a bér 85%-ra jogosult az anyuka. Az 
időszak letelte után az egy vagy két évig tartó gyermekgondozási szabadságot kezdik meg a román 
kismamák, amely alatt a munkaviszonyuk felfüggesztése mellett állami támogatást kapnak. 
Amennyiben egy évnél hamarabb visszatér az anyuka a munkahelyére, úgy a rendes bér mellett egy 
további kb. 111 EUR/hó összegű juttatást kap az államtól a gyermek két éves koráig, ezen kívül 
kérvényezheti a két órával csökkentett munkaidőt anélkül, hogy a fizetése változna.  
 
Az Accace Magyarországon 

A magyar piacon 2008 óta jelenlevő Accace a közép-kelet-európai régió meghatározó outsourcing és tanácsadó 
cége, mely adótanácsadással, könyveléssel, bérszámfejtéssel és egyéb számviteli szolgáltatásokkal támogatja 
közép- és nagyvállalati ügyfeleit. Az Accace magyar leányvállalata 2011-ben egyesült az 1996-ban alapított, 
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könyvviteli és számviteli szolgáltatásokat nyújtó Interbook Kft-vel, ezzel erősítve magyarországi piaci pozícióját, 
mely a továbbiakban Accace néven folytatja tevékenységét. Az Accace ügyfélkörét a régióban működő magyar 
és nemzetközi cégek alkotják, közöttük new york-i, illetve frankfurti tőzsdén jegyzett vállalatok, melyek a 
gazdaság számos területén működnek (ingatlanpiaci cégek, befektetési alapok, kockázatitőke vállalkozások, 
lakás-takarékpénztárak, kiskereskedelmi cégek, informatikai vállalatok, autóipari cégek, fuvarozó vállalkozások, 
gyártó- és szolgáltató cégek, stb.). Az Accace saját szoftverfejlesztő csapata magasszintű támogatást nyújt a 
vállalatirányítási (ERP) megoldások bevezetésében is (SAP, MS Dynamics Navision, helyi szoftver). A számviteli, 
adózási, pénzügyi, rendszerismereti és informatikai szakértelem ezen egyedülálló kombinációja lehetővé teszi, 
hogy az Accace a lehető legjobb megoldásokat nyújtsa mind a piacra most belépő, teljes körű támogatást 
igénylő vállalatoknak, mind a már régóta működő cégeknek, amelyek pénzügyi részlegeik hatékonyságát 
kívánják javítani.  

Az Accace csoport – melynek neve a „számvitel” és az „ász” szavak angol megfelelőit rejti magában – több mint 
250 munkatársával jelenleg 10 országban van jelen szolgáltatásaival: Bulgária, Cseh Köztársaság, Horvátország, 
Lengyelország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna. 

Az Accace csoporttal kapcsolatos további információk a vállalat honlapján érhetőek el: www.accace.com 

http://www.accace.com/

