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MAGYAR OR ZÁGGWLÉS
Foglalkoztatási éy munkaügyi bizottsága

Dr. Szili Katalin asszony
az Országgyűlés elnöke

	

Bizottsági önálló inditvánv

Helyben

Tisztelt E1n8k Asszony!

A Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottság a Házszabály 85 . §-a (2) bekezdésének c)
pontja alapján „a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992 . évi XX1T. torvény módosításáról"

címmel a következő
törvényjavaslatot

terjeszti elő :

2005. évi . . . . fórvény
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXH. tárvény módosításáról

I Hn~at~ra

É*°*- 1005 APR 2 £

1 .

A Munka Törvénykönyvéről azöló 1992. évi XXTI. torvény [a továbbiakban : Mt.]
90. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következ S rendelkezés lép :

190. § (1) A munkáltatö nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt az
alábbiakban meghatározott időtartam alatt.«/

„d) a külön törvény szerinti emberi reprodukciós eljárással összefüggd kezelés, a terhesség, a
szülést követí5 hágom hónap, illetve a szülési szabadság [138 . § (1) bekezdés],-

2. §
Az Mt. 107. §-a a követkcző új i) pontfai egészül ki, egyúttal a jelenlegi h) pont végén lévő
írásjel pontosvesszőre változik .

/107. ,¢ .Mentesül a munkrrválIalá a munkavégzési kütelezetasége alöU

;,i) a külön fórvény szerinti emberi reprodukciós elj"sal összefüggő kezelés teljes
időtartamára."

3.§
E torvény a kihirdetését kővető $ . napon lép hatályba .
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Indokolás

A törvényjavaslat elvi célja társadalmi szempontból a gyermekszületések számának
emelése, egyéni szempontból azoknak a gyermeket vállaló személyeknek a tárogatása, akik a
fejlett orvostudomány segítségét veszik igénybe a gyermekvállalás elősegítése érdekében .
Indokolt, hogy ne csupán a terhesség bekovetkeztétól, hanem az annak érdekében végrehajtott
kezelések megkezdésétSl illesse meg munkajogi védelem, illetve munkaidő-kedvezmény az
érintett rnunkavállalákat.

Az egésuégügyrí5l szőlő 1997. évi CLN. törvény [Eütv .] 166. §-a tarkalmárra az emberi
reprodukcióra irányuló különleges eljá~k szakmai szabályait . A törvényjavaslat e fogalom
felhasználásával egészíti ki az MtL felmondási védelemre vonatkozó szabályait, kimondva,
hogy az ezzel összefüggős kezelés időtartama alatt a munkavállalónak felmondani nem lehet.
Természetesen abban az esetben, gnúkor e kezelés orvosilag megállapított
keresőképtelenséget eredményez (pi . kórházi bentfekvéssel jár), az erre vonatkozó védelmi
szabályok érvényesülnek .

Indokolt az is, hogy a reprodukciós eljárásban való részvétellel összefüggő orvosi vizsgálat
is az Mt. 107. § alapján a munkavégzési kötelezettség előli - fizetetlen, ám a munkáltató á.1tal
kötelezően biztositandö - mentesülés esetkörébe tartozzon. (A felek együttrnúködési
kötelez..ettségéb6l levezethetően a munkaidő-kedvezményben való részesülés feltétele a
lombikbébi programban való részvétellel összefüggő orvosi vizsgálat igazolása a
munkavállaló részéről, azonban - tekintettel az ezzel összefüggő információ érzékeny voltára
- a munkavállaló mérlegelési kör-éhe tartozik, hogy a lombikbébi programban való részvételét
a munkáltató tudomására hozza-e, és igénybe veszi-e a munkaidő-kedvezményt, vagy a
távollétet más mádon, pl. szabadság kivételével oldja meg).

Budapest, 2005. április 25 .
tla,i11-, li~

Dr. Baisai István
elnök
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