Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke

Benyújtó: Potocskáné Kőrösi Anita
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY
határozat 40. § (1) bekezdés
Törvényjavaslat címe: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Igazságügyi bizottság
Módosító javaslat
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Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 120. §
Módosítás jellege: módosítás
,,120. § [Gyermekápolás céljából a pénzügyőrt és tisztviselőt megillető egészségügyi szabadság/
(1) Gyermekápolás céljából egészségügyi szabadság illeti meg
a) a pénzügyőr és tisztviselő anyát, ha egyévesnél fiatalabb, kórházi ápolás alatt álló

gyermekét szoptatja,
b) a pénzügyőr és tisztviselő szülőt, ha beteg gyermekét ápolja, a gyermek egyéves koráig,
e) a pénzügyőr és tisztviselő szülőt,
ca) ha az egyévesnél idősebb, de háromévesnél fiatalabb gyermekét ápolja évenként és

gyermekenként nyolcvannégy naptári napon át,
eb) ha háromévesnél idősebb, de hatévesnél fiatalabb gyermekét ápolja évenként és

gyermekenként negyvenkét, egyedülálló esetén nyolcvannégy naptári napon át,
cc) ha hatévesnél idősebb, de tizenkét évesnél fiatalabb gyermekét ápolja évenként és

gyermekenként tizennégy, egyedülálló esetén huszonnyolc naptári napon át,
d) a pénzügyőr és tisztviselő szülőt a gyermek fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben
történő kezelése esetén a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő tartózkodás
címén
da) a gyermek egyéves koráig,
db) egyévesnél idősebb, de háromévesnél fiatalabb gyermek esetén a e) pont ca) alpontjában

meghatározott mértékben,
dc) háromévesnél idősebb, de hatévesnél fiatalabb gyermek esetén a e) pont eb) alpontjában

meghatározott mértékben,
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A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.

dd) hatévesnél idősebb, de tizenkét évesnél fiatalabb gyermek esetén a e) pont cc)

alpontjában meghatározott mértékben.
(2) A gyermek betegségére tekintettel az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Ebtv. 50. § (3)
bekezdésének megfelelő alkalmazásával méltányosságból egészségügyi szabadság állapítható meg a
pénzügyőr és tisztviselő szülő részére,
a) ha tizenkét éves, vagy annál idősebb, de tizennyolc évesnél fiatalabb beteg gyermekét
otthon ápolja, vagy
b) tizenkét éves vagy annál idősebb, de tizennyolc évesnél fiatalabb gyermeke kórházi
kezelésének időtartamára abban az esetben, ha a gyermeke mellett tartózkodik a
fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben."

Indokolás
A Jobbik Frakció fontosnak tartja a szakmai szervezetek véleményét 1s képviselni az
Országgyűlésben. Jelen módosítási szándék a Vám-és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezetének
véleménye alapján került megfogalmazásra.

képviselő
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