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Előszó és köszönetnyilv{nít{s
Avagy: amit mindenképpen el kell olvasnod, mielőtt hozz{fogsz a könyvhöz!

2011. febru{r 15., 21 óra 31 perc. Ekkor jelent meg a legelső blogbejegyzésem, és ez volt
annak a hosszú útnak a kezdete, ami id{ig vezetett, s ami több mint 350 bejegyzéssel és közel
4200 hozz{szól{ssal van kikövezve. Amikor elkezdtem, csak egy jó időtöltésnek, szellemi
kihív{snak, agytorn{nak tűnt arra az időszakra, amíg az első l{nyommal otthon vagyok. Az
évek alatt azonban valami csod{s dologg{ nőtte ki mag{t: több tízezer kismama, anyuka –
sőt, apuka és nagymama, és jó néh{ny munk{ltató is – olvasta, követte, figyelte az elmúlt
években a tan{csaimat. Mindig jólesett az a fajta bizalom, kedvesség, szeretet, amit az
olvasóimtól, azaz tőletek kaptam, egy-egy köszönőlevél, egy b{torító szó, vagy egy
sikertörténet form{j{ban, amely sikernek egy kicsit én is a részese lehettem. Cserébe ezért a
bizalomért egy olyan könyvet szerettem volna a kezedbe adni, ami t{mogat{st, segítséget,
tippeket, ötleteket adhat a dolgozó kismam{knak a babav{r{s gyönyörű, de néha bizony
nehéz időszak{ra.

Nem

könnyű szigorú munkajogról és tekintélyt parancsoló paragrafusokról olyan

olvasm{nyos, könnyed, érthető módon írni, hogy {t is adhassam a tud{somat, amire szükség
esetén b{rmikor t{maszkodhat egy kismama, ugyanakkor élvezze is a szavaimat… Bízom
abban, hogy nekem most sikerül!

Minden munkajoggal, foglalkoztat{ssal kapcsolatos résznél megtal{lod a pontos törvényi
hivatkoz{st

is,

hogy

alkalomadt{n

maxim{lisan

fel

légy

készülve

az

érdekeid

érvényesítésére. A könyvben – ahogy a v{randóss{g időszaka alatt is – v{ltakoznak a
könnyedebb és nehezebb részek, s ahogy a valós{gban is belépsz az egym{st segítő anyuk{k
klubj{ba, itt is megtal{lod azoknak a kismam{knak a történetét, véleményét, akik úgy
gondolt{k, hogy ezt szívesen megosztj{k velem és veled.

Köszönöm

mindenkinek, aki részt vett valamilyen módon ennek a könyvnek az

elkészülésében: a szüleimnek, akik mindig b{torítottak, b{rmibe is fogtam életem sor{n, akik
sok-sok hétvégén vigy{ztak a nagyobbik l{nyomra, amíg én a munkajogi képzésre j{rtam,
vagy a szakdolgozatomra és a vizsg{imra készültem. A kicsi csal{domnak, akik szintén
nemcsak, hogy eltűrték, de lelkesen t{mogatt{k, hogy anya alkot és ír, kutat és könyvet ad ki,
s főleg a csod{s l{nyaimnak, akik miatt ezt az egészet elkezdtem – mire ők felnőnek,
reméljük, m{s lesz m{r a nők és any{k helyzete a munkaerő-piacon. H{l{s szakmai
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köszönettel tartozom annak a néh{ny szakembernek is, akiket valamilyen módon
kérdezhettem, interjúvolhattam az elmúlt években – az ő tud{suk nélkül ma én sem lennék
ott, ahol vagyok. S a bar{taimnak, akik – jórészt – maguk is anyuk{k, így többszörösen is
érezhettem a t{mogat{sukat, lelkesítő erejüket! S természetesen mindenkinek, aki olvassa és
követi a blogomat, aki bízik bennem, tanul és kérdez tőlem, s ki{ll mag{ért, ha kell!
Ez a könyv elsősorban értetek, nektek készült!
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1.
Babát várok, mikor és hogyan mondjam el?

Avagy: hogyan közöljük a „rossz hírt”, hogy a hír hozój{t ne fejezzék le?
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Természetesen az első néh{ny boldog nap, a közös örömködés ut{n adódhat a kérdés, hogy
mikor is közöld a jó hírt a munkahelyeden. Régebben az volt az {ltal{nos szab{ly a fejekben,
hogy a 3. hónap előtt nem kell el{rulni semmit. Volt ennek több indoka is, hiszen a 12. hét
előtt sokkal nagyobb a veszélye, hogy a bab{t ak{r el is veszítheti a kismama, de sokan attól
félve is titkolt{k, hogy ha kiderül, esetleg kirúgj{k őket. Ez a félelem, b{r jogilag nem volt
indokolt kor{bban, hiszen a v{randós anyuk{k m{r igen régen felmond{si védelem alatt
{llnak, sok munk{ltató azonban mégis megprób{lkozott ezzel, így valahogy kialakult a
nőkben az a vélemény, hogy a jó hírt csak viszonylag később szabad közölniük. Az elmúlt
években olyan mértékű v{ltoz{s volt ezen a területen többször, hogy nem csoda, ha valaki
m{r nem tudja követni az éppen hat{lyos szab{lyoz{st.

Csak, ha előre bevallottad?

Kor{bban,

nagyon-nagyon sok{ig lehetővé tette a törvény, hogy nyugodtan takargasd a

pocit, és titkolózni lehetett sok{ig (m{r akinek el lehetett takarni…, az én hasam péld{ul igen
gyorsan nőtt, alig fértem bele 11 hetesen a régi nadr{gjaimba), hiszen ha véletlenül mégis
{tnyújtott{k volna az „elbocs{tó, szép üzenetet”, azonnal védhetted magad a pocaklakóval.
Sőt, ha nem is tudt{l róla, hogy m{r úton van Őbabas{ga, és megkaptad a felmond{st, ha
utólag meg{llapítható volt – orvosi vizsg{lat és igazol{s alapj{n –, hogy a felmond{s közlése
pillanat{ban m{r v{randós volt{l, nem szüntethette meg a munk{ltató a munkaviszonyt
felmond{ssal. 2012. július elsejével hat{lyba lépett az Mt. módosít{sa, s innentől kezdve az
volt az új szab{lyoz{s, hogy a védelem fenn{ll{s{ra a munkav{llaló csak akkor hivatkozhat a
munk{ltatói felmond{s esetén, ha erről a munk{ltatót a felmond{s közlését megelőzően
t{jékoztatta. Ha teh{t titokban tartottad a v{randóss{got, nem hivatkozhatt{l utólag a
felmond{s kézbesítése, közlése ut{n arra, hogy „de, kérem, én v{randós voltam m{r akkor
is!”. Tudnod kell azonban, hogy az Alkotm{nybírós{g 2014. m{jus 27.-én megsemmisítette
az Mt. azon rendelkezését, mely szerint a v{randós nő és a lombikbébi elj{r{sban részt vevő
nő csak akkor élvez felmond{si védelmet, ha az {llapot{t illetve a kezelésben való részvételt
előzetesen, a felmond{s közlését megelőzően bejelenti. Azaz nem kell előre bejelenteni, elég
akkor, ha a felmond{st szeretnék kézbesíteni neked. 1

„Éppen leépítés volt a munkahelyemen, és r{m esett volna a v{laszt{s, ha nem derül ki, hogy
bab{t v{rok. Néh{ny nap betegszabi ut{n mentem be, és akkor közölték, hogy r{m esett a
v{laszt{s... Erre v{laszul bejelentettem, hogy nem tudnak kirúgni, mert v{randós vagyok.
(Tulajdonképpen a kisl{nyom megmentette a munkahelyemet. :) )” – Katrin
1

2012. évi I. törvény, 65. § (3) a., (5)
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„Mivel követtem a jogszab{lyok v{ltoz{sait az elmúlt egy évben – hiszen bab{t szerettünk volna
–, tiszt{ban voltam azzal, hogy mihamarabb be kell jelentenem az {llapotomat. Így a m{sodik
hónap végén, amikor a központból közölték, hogy létsz{mleépítés v{rható 1-2 héten belül,
azonnal előrukkoltam a farb{val. Lehet, hogy nem volt szép a többiekkel szemben, de nekem most
tényleg nagyon kellett az {ll{som!” - Nóra


De kinek?

Érdemes teh{t meggondolnod, hogy mikor mondod el, s hogy kinek. Szakmai szempontból
bőven elég a közvetlen főnököt bevonnod, és ezzel egy időben nyomatékosan megkérned,
hogy ezt az inform{ciót diszkréten kezelje, mert nem szeretnéd, ha mindenki sz{m{ra
kiderülne. Arra azonban megkérheted, hogy ha úgy l{tja, hogy ezt m{s vezetővel, a HRoszt{llyal, vagy a közvetlen kollég{iddal is meg kell osztania, tegyétek ezt meg közösen, az
elkövetkezendő napokban! Azonban b{rmennyire is befoly{solja az {llapotod, és a v{rható
t{voz{sod a cég munkafolyamatait, vagy esetleg egy egész oszt{ly, részleg jövőjét, mégis a te
mag{nügyedről, személyes {llapotodról van szó. Ezt mindenképpen tiszteletben kell
tartania!

Mikor és hogyan?

Fontos, hogy jól időzíts, mert nem haszn{lna a munkahelyi megítélésednek, ha a konyhai,
folyosói pletyk{k révén szerezne tudom{st a főnököd a v{randóss{godról – pl{ne, ha m{r
l{tható, hogy gömbölyödsz… B{r biztosan érzelmes {llapotban leszel a nagy pillanatban is –
én anno egy joghurtrekl{mon is tudtam bőgni –, igyekezz t{rgyilagos, hivatalos maradni.
Persze, ez úgysem fog sikerülni, hiszen a hormonjaid virtust{ncot j{rnak majd, és tuti
elérzékenyülsz, de legal{bb a szóhaszn{latodban prób{lj meg „norm{lis” maradni, ha m{r a
hangod és a könnycsatorn{id kikerülnek az ir{nyít{sod alól.

„Szóban közöltem. Egy céges bulin derült ki, a kolléganőm meghallotta, és b{r később akartam
elmondani, de tartottam tőle, hogy a pletyka hamarabb a főnök fülébe jut, szóval, megelőztem a
pletyk{t, és én mondtam el még aznap.” – Anita
„A m{sodik hónap környékén kénytelen voltam elmondani, mert gyakran rosszul éreztem
magam. Az egyik hétfőn betelefon{ltam, hogy később megyek be. Amikor beértem, a főnököm

© Repka Ágnes: Jogod van hozzá!

www.dolgozomami.hu
8

megjegyzéseket tett, hogy micsoda »munka hőse« vagyok, hogy mégis bef{radtam ma. Ekkor
mondtam neki, hogy menjünk ki most, és elmondtam neki, s azt is, hogy nem most és nem így
akartam bejelenteni, de nem akarok tov{bbi megjegyzéseket. Leesett az {lla, erre nem sz{mított,
de ahogy megtudta, borzasztó kedves lett, hogy b{rmikor jöhetek később, és ha rosszul vagyok,
hazamehetek.” – Ren{ta
„Először a reprodukciós elj{r{s kezdeténél mondtam el a főnökömnek, majd amikor megkaptuk a
jogerős hat{rozatot az örökbefogad{sra, akkor is t{jékoztattam.” – Erika
„Tan{r vagyok, úgy jött ki a lépés, hogy ny{ron telt le az első trimeszter, így egy bar{ti emailben értesítettem az igazgatókat, akik végig nagyon szorítottak nekem. Évek óta nem sikerült
a baba, így ők minden segítséget megadtak, amit csak lehetett, elengedtek vizsg{latokra, szó
nélkül helyettesítettek. Nagyon sokat köszönhetek nekik!” – Zsanett
„Jó kapcsolatban voltunk a főnökömmel, az egész cégben jól lehetett kommunik{lni, így
egyértelmű volt, hogy szóban teszem meg a bejelentést, hogy megosztom vele és a többiekkel az
örömömet. A beszélgetésre készültem, és elmondtam azt is, hogy hogyan tervezem a h{tralévő fél
évet, meddig szeretnék még dolgozni, és előre l{thatóan mikor térnék vissza.” – Eszter


Természetesen nem úgy kell t{lalnod a

jó hírt, hogy „na, főnök, azért szólok, hogy csak

tudd, most m{r nem rúghatsz ki”, ink{bb arra hivatkozz, hogy b{r még hónapokig szeretnél
dolgozni, ha az {llapotod megengedni, úgy véled, jó, ha ő és a cég is fel tud készülni a
v{rható v{ltoz{sra, s időben el tudtok kezdeni közösen gondolkozni, hogy hogyan tov{bb, ki
veszi {t a feladataidat, és mennyi időre. Első körben ennyi elég is, mert valószínűleg ő sem
fog tudni nagyon tov{bb gondolkodni, hiszen a hír v{ratlanul éri majd. A későbbiekben
majd még foglalkozunk egy kicsit azzal, milyen teendőid vannak még a munkahelyeden a
karriered érdekében.

Miut{n ezt megbeszéltétek és visszamentél a helyedre, aznap, vagy m{snap még okos dolog
egy rövid levelet írni neki, hogy köszönöd, hogy ilyen őszintén és nyíltan tudtatok beszélni
az {llapotodról, s ígéred, hogy mindent meg fogsz tenni a v{randóss{god alatt, amíg
dolgozol, hogy a munk{dat a legjobban végezd! Nem írja elő a törvény, hogy ír{sban kell
megtenned ezt a közlést, de én a legtöbbször ezt tan{csolom. Ezzel a kis levéllel elsősorban
adsz neki egy visszajelzést, hogy h{l{s vagy a hozz{{ll{s{ért – m{r ha olyan volt a
beszélgetésetek, hogy valóban az lehetsz –, m{srészt azonban b{rmi legyen is, van egy
bizonyítékod, hogy te igenis közölted. Tiszta szívemből kív{nom, sose legyen szükséged r{!
Persze, ha kérnek egyéb bizonyítékot is, ne sértődj meg. Ott helyben nem kell persze az első
ultrahang képet {tnyújtanod a főnöknek, de valahol érthető, hogy a „sima bemond{s” mellé
egyéb, hitelt érdemlő bizonyítékot is szeretnének. (Képzeld csak el, hogy egy csoportos
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létsz{mleépítésről szóló, munkahelyi pletyka esetén egy 35 fős oszt{lyon „hirtelen” 12 női
dolgozó v{randós lett… Nem csoda, hogy a munk{ltató m{st is szeretett volna l{tni, ami
bizonyítja ezt!) Ilyenkor a nőgyógy{szod igazol{sa bőven elég – ha a reggelente történő,
gyakori női mosdó-l{togat{s nem győzte meg őket…

„Szóban és ír{sban is tudom{sukra hoztam a hírt, azért, mert mindig is azt tanultam, hogy a
legbiztosabb, ha nyoma van valaminek. Most is így fogok elj{rni, mert m{sodik gyermekem a szülés
ut{n kiadott szabads{gom alatt fogant meg.” – Ágota
„Szóban közöltem a hírt közvetlen főnökömmel. Kis v{llalatn{l dolgoztam, ahol csal{di légkör volt
jellemző, így úgy gondoltam, hogy ez a legjobb módja annak, hogy tudassam.” – Bea
„Mivel tudtam, hogy kor{bban sem voltak túl kedvesek a kismam{kkal, volt, akit megprób{ltak
elt{volítani, ír{sban közöltem a főnökömmel, hogy mindenképpen nyoma maradjon a bejelentésemnek.
Tudom{sul vette, nem is v{laszolt r{, csak egy héttel később. Igaz, nem egy irod{ban dolgoztunk.” –
Gina
„Szóban mondtam el, és egybeesett véletlenül az éves elbeszélgetéssel (elmúlt év értékelése, tervek az új
évre,). Ez így nagyon adta mag{t, jól fel tudtam vezetni a tém{t.” – Csenge


És a reakciók?

Abból,

hogyan reag{l a vezetőd vagy a HR-es, milyen v{laszreakciót v{lt ki belőle a

mondandód, nagyj{ból sejtheted, hogyan fognak zajlani az elkövetkezendő hetek, hónapok.
Gondolom, sz{modra is érthető, hogy b{rmennyire is jó a munkahelyi légkör, s korrekt a
kapcsolatotok, akkor is okoz ez a hír némi v{ltoz{st a cégnél, s többletmunk{t, {tszervezést,
új dolgokat, új nehézségeket jelent sok esetben. A legtöbben kedvesen, kultur{ltan reag{lnak,
de ha nem kapnak a karjaik közé, s nem örülnek kitörő lelkesedéssel veled, ne sértődj meg.
Te közölted, amit kellett, mert így korrekt, innentől kezdve n{luk van a labda. Ha esetleg
b{rmilyen, nem elfogadható reakció lenne a v{lasz – megfélemlítés, zsarol{s, jogviszony
megszüntetésére utaló javaslatok –, azonnal z{rkózz el ezek elől, következetesen utasítsd
vissza, ha úgy érzed, jogellenes a kérés, s ne hagyd magad elnyomni! A felmond{si
védelemről szóló 6. fejezetben részletes inform{ciókat tal{lsz arról, mikor és milyen
feltételekkel vagy védett. Ha kétséged lenne, fordulj azonnal szakértőhöz! S ne feledd, jogod
van any{v{ v{lni, gyermeket v{llalni, maxim{lisan függetlenül attól, hogy erről mit gondol a
főnököd!
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„Amikor elmondtam, meglepődtek, mert az elért eredményeim miatt azt gondolt{k, hogy nem
gondolkodom

még

gyermekv{llal{son.

A

főnököm

nyíltan

elmondta,

hogy

sokkal

karrierist{bbnak l{t, mint hogy 28 évesen gyermeket v{llaljak. R{c{foltam: a baba mellett is
tanulok, és képzem magam.” – Anett
„Hogy mit szólt a főnök? Gratul{lt, és megkérdezte, tudok-e magam helyett valakit.” –
Franciska
„Nagyon nem örültek egyik bab{mn{l sem! Csalódottak voltak. Volt, ahol felaj{nlott{k az
abortuszt, mint lehetőséget.” – Helga
„Nagyon örült, mert maga is édesanya, így t{mogató volt, és mivel nagyj{ból előre v{rható volt,
hogy testvért tervezünk, így nem érte akkora meglepetés. Kicsit csalódott volt ugyan, hogy nem
tudjuk együtt folytatni, amit elkezdtünk, de biztosított róla, hogy most sz{m{ra is a baba a
legfontosabb.” – Enikő
„Főnököm kétségbeesetten r{borult az asztalra, majd kirohant a szob{ból. Legink{bb mag{t
sajn{lta, amiért az egyik legfontosabb beosztottja elmegy, és úgy érezte, nehéz lesz megoldania a
pótl{somat.” – Melinda
„Az én szuper főnököm, az ügyvezető úgy döntött, hogy m{shol folytatja p{lyafut{s{t, így az
egész menedzsment borulni l{tszott. Ór{k alatt k{rtyav{rként össze is dőlt. Én meg pont akkor
rosszul lettem. M{snap ír{sban jeleztem, hogy lebetegedtem, akkor még magam sem tudtam, mi
okból... Mikor kiderült, hogy {llapotos vagyok, és ezt jeleztem az ideiglenesen kinevezett első
sz{mú vezetőnek – aki a nemrég t{vozott kor{bbi ügyvezető helyére lépett – az első reakciója az
volt, hogy azonnal rohant a bérsz{mfejtésre. Az ajtót feltépve első kérdése ez volt: "Hogyan lehet
terhes HR-est, aki a menedzsment tagja, kirúgni azonnal?" Mondanom sem kell, hogy a
munk{ltatónak gőze nem volt a munkajogról, a bérsz{mfejtő l{nyok végül jót nevettek
f{jdalmukban, majd felvil{gosít{st adtak vezetőnek: az, hogy HR-est indokolatlanul
v{randóss{g{ra hivatkozva ki lehessen rúgni, jogilag nem lehetséges... Sajnos a sok lelki
megr{zkódtat{s miatt természetes vetéléssel elveszítettük a kicsit. Végül minden jó, ha vége jó,
az égiek velünk voltak, mert ma m{r egy 2 éves kis tündérke futkor{szik körülöttünk!” - Anett
„Viccesen közölte, hogy reggel ő fogja kiosztani a fogamz{sg{tlókat mindenkinek, mert egyszerre
többen jelentettük be, hogy bab{t v{runk.” – Rózsa
„Nyomdafestéket nem tűrő stílusban közölte velem, hogy mennyi pénzt és időt fektetett a cég
belém, s felh{borító, hogy én ezt ilyen szemét módon „h{l{lom meg”. Rettenetesen elkeseredtem,
hiszen évekig dolgoztam megbízhatóan, precízen. Senkinek nem kív{nom azt a megal{ztat{st!”
– Dóri
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„Féltem a beszélgetéstől, de meglepően kedvesen reag{lt a főnököm. Igaz, ut{na volt egy-két hét,
amikor nagyon l{tszott, hogy haragszik, és semmi nem volt jó, amit csin{ltam, de végül is
megbékélt a helyzettel. Tal{n azért is, mert l{tta, hogy semmivel sem adtam lejjebb a munk{t, és
folyamatosan biztosítottam arról, hogy sz{míthat r{m még elég sok{ig.” – Edina


Néh{ny egyéb szempont…

Ha

rendszeresen vannak csapatépítő, outdoor tréningek a v{llalatn{l, ahol kúsztok,

m{sztok, lövöldöztök, vagy gyakran van céges buli, szintén érdemes meggondolnod, hogy
beavatsz egy-két embert, köztük a főnöködet is. Megkérheted őket, hogy valami olyan
feladatot sz{njanak neked, amit össze tudsz egyeztetni az {llapotoddal. Tréningen pl. lehetsz
te a megfigyelő, aki nem rohang{l annyit, céges buli esetén az egyik kinevezett sofőr – így
nem kell innod, de nyugodtan mondhatod azt is, hogy egy allergia elleni gyógyszert szedsz,
ezért nem ihatsz alkoholt. A lényeg az, hogy ha tudod, ne húzd ki magad ezen alkalmak alól,
csak okosan kerüld el a sz{modra veszélyes, kellemetlen helyzeteket. Én az első l{nyommal
két és fél hónapos v{randós voltam, amikor céges csapatépítő tréningen s{rk{nyhajóztunk,
és még senki sem tudott az {llapotomról, ezért gyorsan bev{llaltam a dobos szerepét a
megerőltető evezés helyett. Igaz, némileg izgalmas volt ez is, billegtem egy magas széken,
h{ttal a menetir{nynak, combjaim között egy dobbal, kezemben a dobverővel, miközben
suhant a hajónk a nem túl meleg vizű tavon, de megoldottam a helyzetet! És nyertünk!

„Gyorsan, szóban szerettem volna elmondani, mivel röntgensug{rral is dolgozunk, s mielőbb
védeni akartam a bab{t.” – Szilvi
„T{rsadalmi munk{ban szemetet szedtünk novemberben a patak parton. 8 hetes terhesen
beestem a hideg vízbe! A kollég{imnak addig nem mondtam semmit. Egyedül hazavezettem és
forró tus al{ {lltam. Szerencsére nem lett komolyabb következménye, csak a térdem ment ki.” –
Tamara
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