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B u d a p e s t

Felhívom Vezető elvtárs figyelmét, hogy az 1973. évi 27. számú tör
vényerejű rendelet 1 . §-ával módosította a dolgozók betegségi bizto
sításáról szóló 1955. évi 39. számú törvényerejű rendelet 11. §-át, 
amely a dolgozó nőt, illetőleg az egyedül álló dolgozó férfit /to
vábbiakban: dolgozó/ beteg gyermekének ápolása esetén megillető táp
pénz kérdéseit szabályozza.

A módosítás állományviszonyra tekintet nélkül vonatkozik a személyi 
állományra, mivel az 1955. évi 39. számú tvr.-t a 27/1972. számú mi
niszterhelyettesi utasítás szerint a hivatásos állományra is alkalmaz
ni kell.

A fenti rendelkezések egységes végrehajtása érdekében, az alábbiak 
betartására hívom fel a figyelmet:

a./ A 7001/21-1973. I/I. csoportfőnöki számú körlevél szerint rend
szeresített 1. számú melléklet /Betegség-nyilvántartólap/ rovatait 
úgy kell vezetni, hogy abból mindenkor megállapítható legyen, hogy 
a dolgozó évenként és gyermekenként hány napot töltött gyermekápo
lási táppénzes állományban, illetve e címen egészségügyi szabadságon,

. / .
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Ha a dolgozó gyermekápolási táppénzes állományban, illetőleg 
egészségügyi szabadságon igénybevette a tvr. 11. §. /1/ és /2/ 
bekezdésében meghatározott időtartamot, a nyilvántartást végző 
szerv köteles erről a dolgozó illetményszámfejtő helyét értesíteni

.

b./ A gyermekápolás szükségességére vonatkozóan a EK orvos, BM 
csecsemő- és gyermekszakrendelés, körzeti, csecsemő- és gyermek
gyógyász vagy körzeti orvos által kiadott egészségügyi szabad
ságra vonatkozó javaslatot, táppénzes utalványt, illetőleg más 
egyéb orvosi igazolást kell elfogadni.

Az első bekezdésben hivatkozott tvr. 11. §. /2/ és / 3/ bekezdésé
ben meghatározott jogosultsági feltétel fennállását az egész
ségügyi /beteg/ szabadság engedélyezésére jogosult parancsnok 
bírálja el az igénylő nyilatkozata alapján.

c./ Amennyiben a gyermek az említett törvényerejű rendeletben meg
határozott időn túl is ápolásra, szorul, a gyermek betegsége tar
tamára a gyermek tízéves koráig a dolgozót illetmény nélküli sza
badság illeti meg, amelyet - a 24/1972. számú miniszterhelyettesi 
utasításban, illetve az Mt. V. 57. §. /2/ bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel - az érdekelt kérelmére engedélyezni kell.

B u d a p e s t ,  1974. február hó 19. 
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