
dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

országgyűlési képviselő

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes
egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/18093 . számú törvényjavaslathoz
T/18093/8 . számon benyújtott módosító javaslathoz a következő

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1 . A törvényjavaslat az alábbi új 8-9 . §-okkal egészül ki, a további szakaszok
értelemszerűen módosul :

„8. & Az Eüty . 165 . &- a következőúic)-d)pontokkal egészül ki :

[E felezet alkalmazásában]
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Kapcsolódó módosító javaslat

Tisztelt Elnök Asszony!

„c) e-vedülállóvá vált nő :az a nő, akinek házastársi (élettársi) kapcsolata a reprodukciós eljárás
megkezdését követően szűnt meg ;
d) ezvedülálló nő:az a nagykorú, magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
magyar állampolgár, aki a reprodukciós eljárás megkezdésekor nem áll házastársi, élettársi
kapcsolatban ."

„9. ~ Az Eüty . 167. §-ának a következő új (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi
(4) bekezdés számozása (5) bekezdésre módosul :

„(4) Egyedülálló nő esetében a külön jogszabály szerinti reprodukciós eljárás akkor végezhető el,
amennyiben a nő életkora vagy egészségi állapota (meddőség) következtében gyermeket
természetesen úton nagy valószínűséggel nem vállalhat . A reprodukciós eljárás megkezdésére, a
tájékoztatásra, a beleegyező nyilatkozatra e felezet rendelkezései megfelelően irányadók ."

2. A törvényjavaslat 38. §-ának (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

számozása



(1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2006 . január 1-jén lép hatályba,
egyidejűleg az Eüak . 18. §-a és 24. ~-ának (2) bekezdése a hatályát veszti .

(2) (E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Eüak . 18. §-a és 24. §-ának (2)
bekezdése a hatályát veszti .) A 8-9. § 2006 . július l-fién lép hatályba, egyidejűleg az Eüty . 167 .
§ (2) bekezdésében, a 168 . & (1) és (4) bekezdésében és a 178 . § (4) bekezdésében az
„egyedülálló" szövegrész helyébe az „egyedülállóvá vált" szövegrész lép ."

Indokolás

Az egészségügyröfi szóló 1997 . évi CLIV. törvény szabályozza az emberi reprodukcióra irányuló
különleges eljárásokat . A törvény a különböző reprodukciós eljárásokban való részvételt
kizárólag házastársi vagy élettársi meddő párok számára teszi lehetővé .
Jelen módosítással a gyermekvállalás lehetőségét kívánjuk megteremteni azon egyedülálló nők
számára, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk (meddőség) következtében gyermeket
természetesen úton nagy valószínűséggel nem vállalhatnak .
A jogalkotó eredetileg számol azzal az esettel, hogy a párok esetleg felbomlanak, és a házastársi,
élettársi kapcsolat megszűnése után is lehetőséget ad az egyedülállóvá vált nő számára a
reprodukciós eljárás lefolytatására. E logika mentén véleményünk szerint az egyedülálló meddő
nőt is megilleti ugyanaz a jog, amelyben az egyedülállóvá vált nő a kapcsolata felbomlása után
részesülhet .
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