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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján – kapcsolódva a T/8847/5 . és T/8847/7 . számú módosító

javaslatokhoz – a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettárs i

viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló

T/8847. számú törvényjavaslathoz az alább i

kapcsolódó módosító javaslatoka t

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 17 . §-a a következő új (6) bekezdéssel egészül ki :

„(6) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 171 . § (4) bekezdés a) pont ac) és ae)

alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek :

(Reprodukciós eljárás céljából történő női ivarsejt-adománvozás esetén a (2) bekezdés szerint i

felajánlás történhet meghatározott recipiens számára történ őfelhasználásra is az alábbi feltétele k

együttes fennállása esetén : az adományozó a recipiens)

„ac) testvérének házastársa (bejegyzett élettársa, élettársa) vagy ”

„ae) házastársa (élettársa) testvérének házastársa (bejegyzett élettársa, élettársa), ”

(aki megfelel a 171 .' (1) bekezdésben foglaltaknak;) "
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2 . A törvényjavaslat 15 . §-ában az Nmtvr. 41/A. §-a az alábbiak szerint módosul :

„41/A. (1) A bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttére és érvényességére, annak joghatásaira ,

valamint megsz űnésére a 37-40 . §-ok rendelkezéseit – a (2)-(4) bekezdésben meghatározot t

kivétellel – megfelelően kell alkalmazni .

(2) A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének nem akadálya, illetve annak érvényességét nem

érinti, ha a leendő bejegyzett élettárs személyes joga az azonos nem űek bejegyzett élettársi

kapcsolatának jogintézményét nem ismeri, feltéve, hog y

a) a magyar állampolgársággal nem rendelkező leendő bejegyzett élettárs igazolja, hogy személyes

joga szerint a házasságkötésének nem lenne akadálya, é s

b) legalább az egyik leendő bejegyzett élettárs magyar állampolgár vagy a Magyar Köztársasá g

területén lakóhellyel rendelkezik .

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott igazolás alól a Kormány általános hatáskör ű területi

államigazgatási szerve indokolt esetben felmentést adhat .

(4) A bejegyzett élettársi kapcsolat joghatásaira, valamint megszűnésére a (2) bekezdésben

meghatározott esetben is a magyar jogot kell alkalmazni . ”

INDOKOLÁS

A kapcsolódó módosító javaslat lehet ővé teszi, hogy a bejegyezett élettársi kapcsolatban élő

személy is adományozhasson petesejtet élettársa rokonainak, valamint pontosítja a bejegyzet t

élettársi kapcsolat nemzetközi magánjogi vonatkozásainak szabályozását .

Budapest, 2009 . március „U”

usztos Péter
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