HUMÁNÜGYI SZABÁLYZAT 2013.
MUNKAÜGY / 34. SZ. MELLÉKLET

MÁV-HÉV HELYIÉRDEKŰ VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

NYILATKOZAT
Gyermek után járó pótszabadság megállapításához
Név: …………………………………………………………………………………………..…
Születési név: ……………………………………………………………………………….......
Szül.hely, idő: ………………….…………… …………. év ….………..…… hó ……… nap
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
Munkahelye: ………………………………...………………………………….…………….…
HR azonosítószám: ………………………………...………………………………..……
A 2012. évi I. tv. 118. § (1)-(3) bekezdése alapján a tizenhat éven aluli gyermek(ek) után a
munkavállalót pótszabadság illeti meg, mely fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő,
ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos. A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a
gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe
venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.
Kérem, hogy az alábbi gyermeke(i)m után járó pótszabadságot részemre megadni
szíveskedjenek.
Gyermek(ek) adatai:
S.sz.

Név

Születési idő

Fogyatékos
(igen/nem)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fogyatékos gyermek esetén a szakorvos által kiállított „Igazolás tartósan beteg, vagy
súlyosan fogyatékos gyermekről” másolatát mellékelni szükséges. (5/2003. (II.19) ESzCsM
rendelet 3. számú melléklete) (Figyelem! 2013. április 1-től a 3/2013. (I. 7.) EMMI rendelet módosítja
az 5/2003. ESzCsM rendelet 3. számú mellékletét!)

Válás esetén a pótszabadság igényléséhez kötelező bemutatni a gyermekelhelyezésről
rendelkező jogerős bírósági határozatot.
Nyilatkozom, hogy fent nevezett gyermeke(i)met saját háztartásban nevelem vagy gondozom.
………………., ……….év………………………..hó…………..nap
………………………………………
munkavállaló aláírása
Hatályba lépés dátuma:
2013. „ 12.
”hónap „ 18. ”napja
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Tájékoztatás:
2012. évi I. törvény 118. § (1) A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb
a) egy gyermeke után kettő,
b) két gyermeke után négy,
c) kettőnél több gyermeke után összesen hét
munkanap pótszabadság jár.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pótszabadság fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő, ha a munkavállaló
gyermeke fogyatékos.
(3) A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára
pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.
2012. évi I. törvény 294. § (1)
c) gyermek: a családok támogatására vonatkozó szabályok szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott
gyermek; fogyatékos gyermek: az a gyermek, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerinti
magasabb összegű családi pótlék került megállapításra
h) szülő:
 a vér szerinti és az örök befogadó szülő, továbbá az együtt élő házastárs,
 az, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már
folyamatban van,
 a gyám
 a nevelőszülő és a helyettes szülő
1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról
A családok támogatásáról szóló törvény alapján saját háztartásban nevelt, gondozott gyermek: az a gyermek,
aki a törvény 7. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott személlyel életvitelszerűen együtt él és annak
gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra kerül ki.
1998. évi LXXXIV. törvény 7. § (1)
vér szerinti vagy örökbe fogadó szülő; a szülővel együtt élő házastárs; az a személy, aki a saját háztartásában
nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van; a szülővel együtt élő
élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve
szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás
megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja (a továbbiakban
együtt: szülő); a nevelőszülő; a gyám; továbbá az a személy, akihez a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 72. § (1) bekezdése alapján a gyermeket
ideiglenes hatállyal elhelyezték.
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