
45. sz. Egyezmény 

a nőknek bármilyen bányában föld alatti munkán történő foglalkoztatásáról 
 

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, 

Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze 
Genfbe, és amely 1935. június 4-én tizenkilencedik ülésszakára ült össze, és 

Miután úgy határozott, hogy különböző javaslatokat fogad el a nőknek bármilyen 
bányában föld alatti munkára való foglalkoztatása tárgyában, amely kérdés az 
ülésszak napirendjének második pontjaként szerepelt, és  

Miután úgy döntött, hogy ezeket a javaslatokat egy nemzetközi Egyezmény 
formájában adja közre, 

a mai napon, 1935. június 21-én, elfogadja az alábbi Egyezményt, amely �A földalatti 
munkáról (nők) szóló 1935. évi Egyezmény" néven idézhető:  

 

1. cikk 
A jelen Egyezmény alkalmazása szempontjából a �bánya� megjelölés kiterjed a föld 

felszíne alatti anyagok kitermelésére szolgáló minden állami vagy magánüzemre. 

 

2. cikk 
Nőket korra való tekintet nélkül tilos bármely bányában földalatti munkára alkalmazni. 

 
3. cikk 

A nemzeti törvények és rendelkezések kivehetik a fent említett tilalom alól: 

(a) a fizikai munkát nem végző, vezető állásban lévő nőket; 

(b) a egészségügyi és jóléti szolgálatban foglalkoztatott nőket; 

(c) azokat a nőket, akik tanulmányuk folytatása alatt szakmai kiképzésük céljából 
gyakorlati időt kötelesek a bánya föld alatti részében eltölteni; 

(d) bármely más nőt, aki fizikai munka jellegével nem bíró valamely foglalkozás 
gyakorlása végett alkalmilag a bánya föld alatti részébe köteles lemenni. 

 

4. cikk 
A jelen Egyezmény hivatalos ratifikációit a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 

főigazgatójával kell közölni nyilvántartásba vétel céljából.  

 

5. cikk 
1. A jelen Egyezmény a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet tagállamai közül csak 

azokra nézve kötelező, amelyeknek ratifikációit a főigazgató nyilvántartásba vette. 
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2. Az Egyezmény azon időponttól számított tizenkét hónap múlva lép hatályba, amikor 
két tagállam részéről történt ratifikációt a főigazgató nyilvántartásba vette. 

3. A továbbiakban a jelen Egyezmény minden további tagállamra nézve tizenkét 
hónappal azután lép hatályba, hogy a tagállam ratifikációját nyilvántartásba vették. 

 

6. cikk 
Amint a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet két 

tagállamának ratifikációját nyilvántartásba vette, a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 
főigazgatója a Szervezet valamennyi tagállamát köteles értesíteni. Ugyancsak értesítenie kell 
a tagállamokat a Szervezet más tagjai által vele később közölt ratifikációk nyilvántartásba 
vételéről. 

 

7. cikk 
1. A jelen Egyezményt ratifikáló tagállam a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 

főigazgatójával egy nyilvántartásba vétel céljából közölt nyilatkozat útján mondhatja fel az 
Egyezményt első hatályba lépésének időpontjától számított tíz év elteltével. Az ilyen 
felmondás a nyilvántartásba vételét követő egy év elteltével válik hatályossá. 

2. Az a tagállam, amely a jelen Egyezményt ratifikálta, és amely az előző bekezdésben 
említett tíz éves időszak lejárta utáni egy éven belül nem él a jelen cikkben biztosított 
felmondási jogával, újabb tíz éves időszakra kötelezettségben marad. Ezt követően minden 
tíz év elteltével mondhatja fel a jelen Egyezményt a jelen cikkben előírt feltételek szerint. 

 

8. cikk 
 A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa az általa szükségesnek ítélt 
időpontokban jelentést terjeszt az Általános Konferencia elé a jelen Egyezmény helyzetéről, 
és megvizsgálja, kívánatos-e a Konferencia napirendjére tűzni az Egyezmény részleges vagy 
teljes módosításának kérdését. 

 

9. cikk 
1. Ha a Konferencia a jelen Egyezményt részben vagy egészében módosító új 

Egyezményt fogad el, akkor az új Egyezmény eltérő rendelkezése hiányában 

(a) az új módosító Egyezmény valamely tagállam által történő ratifikálása, tekintet nélkül 
a fenti 7. cikk rendelkezéseire, ipso jure magában foglalja a jelen Egyezmény azonnali 
felmondását, amennyiben és amikor az új módosító Egyezmény hatályba lép; 

(b) az új módosító Egyezmény hatályba lépésekor lezárul a jelen Egyezmény 
ratifikálásának lehetősége a tagállamok előtt. 

2. A jelen Egyezmény jelenlegi formájában és tartalmával mindenképpen érvényben 
marad mindazon tagállamokra nézve, amelyek a jelen Egyezményt ratifikálták, de a 
módosító Egyezményt nem. 

 

10. cikk 
 Jelen Egyezménynek francia és angol szövegei mind hitelesek. 
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