Munkáltató neve:
Munkáltató címe:
NYILATKOZAT
a 2012. évi I. törvény 118. § és 120. § alapján igényelhető pótszabadságról a 2022. évre

Munkavállaló meve:
Szül.hely.idő:
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 118. § (1) bekezdése alapján 2022. évben a 16. életévét
betöltő, vagy annál fiatalabb gyermekem/gyermekek pótszabadság mértéke: 1 gyermek után: 2 nap;2 gyermek
után: 4 nap; 3 vagy annál több gyermek után : 7 nap.
A 2012. évi I. törvény 118. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdés szerinti pótszabadság fogyatékos
gyermekenként két munkanappal nő, ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos.
A 2012. évi I. törvény 120 § A munkavállalónak, ha a) megváltozott munkaképességű, b) fogyatékossági
támogatásra jogosult, vagy c) vakok személyi járadékára jogosult évenként öt munkanap pótszabadság jár.
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.
Gyermek neve

Születési ideje

Fogyatékos ( igen / nem )

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 4. § k) saját háztartásban nevelt, gondozott gyermek: az a
gyermek, aki a 7. § (1) bekezdésének a)1 pontjában meghatározott személlyel életvitelszerűen együtt él és annak
gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra kerül ki.
Csatolt szakértői vélemény fénymásolata: IGEN / NEM
Csatolt magasabb összegű családi pótlék határozat: IGEN/NEM

Kelt: 2022……….hó………..nap
……………………..
munkavállaló aláírás
„a 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, a saját háztartásában
nevelt”
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