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Módosító iavaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. §-ában foglaltaknak megfelelően

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2014. évi költségvetési előirányzatainak — a túloldali részletezés szerinti –

növelését, illetve csökkentésétjavasolom:

Z. Kárpát Dániel
országgyűlési képviselő
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Javaslat a 2014 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT
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+/- MÓDOSÍTOTT ELŐ IRÁNYZAT
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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM A

21 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap

5 Alfa szövetség (élet és családvédelem 00 0 +3000 +3000 +3000 +300

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

17 Rendkívüli konnányzati intézkedések 120 000,0 300 119 970

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz kap-
csolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez őmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteiveL A részelő-
irányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkeL
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Indokolá s

„Az emberi méltóság sérthetetlen . Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a
magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg . " (Magyarország Alaptörvénye, II . cikk, 2011 .
április 25 . )

A kiemelten közhasznú minősítésű , országosan működő Alfa Szövetség az alkotmányosan már korábba n
is életvédelemre kötelezett Magyar Állam céljait és feladatát átérezve több mint 15 éve rendületlenü l
szolgálja egy termékeny és gondoskodó anyaország eszményét túlnyomórészt n őkből álló önkénteseivel.
(A szervezet előtt álló társadalmi kihívásokat az Országgyűlésben mutatta be az 1996 . február 13-i ülés-
napon Semjén Zsolt, a KDNP akkori frakcióvezető-helyettese.) A közösségi terhes gondozás és a kora i
gyermekvédelem mások által kevésbé művelt szakterületén az Alfa Szövetség modellértékű tevékenysé-
get végez : életutakat mutat egy nemzeti sorskérdés, a sokféleképpen terhes — a saját állapotukat tehát ko-
rántsem várandós vagy áldott állapotnak érz ő — anyák válsághelyzetének enyhítése, a magzati életkorú
gyermekek elleni társadalmi bűnbakképzésnek a csökkentése, és az újszülött gyilkosságoknak a megelő-
zése érdekében. Működésük csaknem másfél évtizede alatt 41 593 esetet kezeltek . 402 gondozottjuk elke-
rülte az országosan mentálhigiénés járványként pusztító abortuszt, azaz a magzati életkorú gyermeke k
életének kíoltását . A válságukból kisegített nőkbő l az Élet útját választó, gyermeküket szeretettel dajkál ó
édesanyák lettek. 422 esetben sikerült megőrizniük olyan családok egységét, ahol az eredetileg gyerme-
kük örökbeadását fontolgató gondviselők közreműködésükkel mégis a gyermek családban tartása és nem
az örökbeadás mellett dönthettek. 432 titkolt terhességet viselő nő sorsán tudtak segíteni úgy, hogy „ne m
kívánt” gyermeküket egészségügyi intézményben, s nem pedig önmagukat és gyermeküket is fenyeget ő
magányban szülték meg. Mivel ezekben az esetekben az újszülött-gyilkosság veszélye is megelőzhető
volt, e munkájuk eredményeként az utóbbi években országosan is csökkent ennek a tragikus bűncselek-
ménynek a számaránya! 2598 válságterhes és kisgyermekes szülőt helyeztek el az ország különböz ő , ál-
lami vagy egyházi anya-gyermek otthonaiban, hiszen a megel őzés eszköztárához tartozik a kismamaott-
honi, illetve anyaotthoni elhelyezés. 3847 szegény család számára állítottak össze gyermekruházati és
gyermekápolási cikkekből, pelenkából, babakocsiból, babaágyból stb . álló segélyküldeményeket . 362
esetben részt vettek a törvényes feltételeknek megfelel ő, főként az ún. nyílt örökbe(fog)adásnak az elő -
készítésében . Az „alfások” velünk együtt egy olyan termékeny és gondoskodó, anyaországot szeretnének ,
amelybe n minél kevesebb (magzat) gyermek és szülő válik áldozattá, és hull a családon belüli erőszak
pokoli bugyraiba. . .

Ha a szomszédos, 5,3 millió lakossal büszkélkedő Szlovákiában évi 32 960 000 forint nagyságrendben
kaphat támogatást egy velük hasonló célokért küzd ő civil szervezet (a Forum Zivota), akkor az új ,
„húsvéti” alkotmány életvéd ő rendelkezéseinek jegyében nem tűnik megalapozatlannak vagy túlzottnak
egy olyan költségvetési támogatás iránti igény (évi 30 000 000 forint), melyet a mára már 10 milliós lé-
lekszám alá csökkent Magyarország földi alkotmánya, az örök Égi Alkotmány és az egyetemes természet -
törvény rendje alapján egyaránt kiérdemel ez a hősiesen dolgozó, a testi és lelki termékenységséget köz-
jóként értelmez ő és védő szervezet, mely eddig mindenféle állami támogatás nélkül végezte misszióját .

Budapest, 2013 . október
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Z. Kárpát Dániel

jobbik
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