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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján
„Magyarország  demográfiai  katasztrófájának  elhárításáról”  címmel  a  mellékelt  határozati
javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2019. (.....) OGY határozat 

Magyarország demográfiai katasztrófájának elhárításáról

A Magyar Országgyűlés azon történelmi felelőssége tudtában, hogy
-  Magyarország  jelenlegi  demográfiai  helyzetében  minden  megszületett  gyermek  nemzetünk
jövendőjének  záloga,  valamint,  hogy  a  fogantatással  induló  emberi  élet  feltétlen  tiszteletre  és
védelemre jogosult,
- az anyaság a várandóság első pillanatától kezdve a társadalom megbecsülésére leginkább érdemes
élethivatás,
- a szülői gondviseléssel együtt járó kötelezettségek vállalásában az államnak osztoznia kell,
- a magzati élet  védelme a gyermeket váró anyáról történő fokozott gondoskodással valósítható
meg,
- a magzati élet védelmével, továbbá a tudatos családtervezéssel kapcsolatos ismeretek terjesztése a
köznevelésben, valamint közérdekű tájékoztatás útján az állam kötelessége,
a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy

a) a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm.
rendelet  módosításával  teremtse  meg  annak  lehetőségét,  hogy  az  emberi  élet  értékéről,  a
felelősségteljes  párkapcsolatokról,  az  emberhez  méltó  családi  életről,  az  egészségre  ártalmatlan
születésszabályozási módszerekről szóló oktatás az alap- és középfokú oktatási intézményekben a
tanterv hangsúlyos része legyen;

b)  készítse  el,  majd  terjessze  az  Országgyűlés  elé  a  médiakommunikációról  és  a
tömegtájékoztatásról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítását, amelyben a közszolgálati, a
közösségi és a jelentős befolyásoló erejű médiaszolgáltatók kötelességévé teszi a legnagyobb éves
átlagos közönségaránnyal rendelkező médiaszolgáltatásoknak, hogy teljes műsoridejük tekintetében
kétóránként  egy perc  műsoridőt  magzatvédelmi  témájú  közérdekű  közlemények  közzétételének
céljára fenntartsanak;

c)  a  gyermek-  és  ifjúságvédelmi  intézményhálózatot,  továbbá  a  magzatvédelemmel,
csecsemőgondozással,  örökbefogadással,  családtámogatással  foglalkozó  civil  szervezeteket,
alapítványokat, egyházi szervezeteket kiemelt anyagi és szakmai támogatásban részesítse, amely
összességében  nem  lehet  kevesebb,  mint  a  Magyarország  mindenkori  központi  költségvetési
főösszegének 2%-a;

d) a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény olyan módosítását készítse elő, és
terjessze az Országgyűlés elé, amely szerint a terhesség csak abban az esetben szakítható meg, ha
azt az állapotos nő egészségét súlyosan veszélyeztető ok indokolja, vagy ha a magzat orvosilag
valószínűsíthetően súlyos  fogyatékosságban,  illetve egyéb károsodásban szenved,  valamint  ha  a
terhesség bűncselekmény következménye.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

2010-ben országgyűlési képviselői munkám egyik első határozati javaslatában kezdeményeztem
a  fogantatástól  kezdődő  emberi  élet  legmagasabb,  alkotmányos  szintű  védelmét  és  törvényi
követelményeinek megteremtését.  Az ebben megfogalmazódott  életpárti  szemléletet  kívánom
politikusként a mindenkori magyar törvényhozóknak örökül hagyni.

Az  alábbi  indokolást  fűztem  korábbi  indítványomhoz,  amelyet  érdemi  változtatás  nélkül
fenntartok:

Tekintettel  az  ezen  a  téren  1956 június  4-e  óta  folyó,  súlyosan életellenes  szabályozásra  és
gyakorlatra,  s  ezzel  együtt  a  társadalom  felfogásában,  szemléletében  és  értékítéletében
bekövetkezett önsorsrontó torzulásra, elengedhetetlenül szükségesnek tartom a fenti határozati
javaslatban foglalt törvényalkotói feladatok haladéktalan elvégzését. Meggyőződésem, hogy a
határozati  javaslatban  megfogalmazott  életvédelmi  szemléletnek  a  joggyakorlatba  ültetése
társadalmi újjászületésünk sarokköve. E nélkül elképzelhetetlen Magyarország megújulása, sőt
puszta  léte  is  pár  évtizeden belül  kérdésessé válik.  Egyetlen történelmi sorstragédiánk során
elszenvedett veszteségünk sem mérhető - az elmúlt több, mint fél évszázadon át megközelítőleg
minden második megfogant gyermeket jelentő – azaz 7 milliónyi - áldozathoz. Egy társadalom
számára  sincs  jobban,  hasznosabban,  hatékonyabban  megtérülő  „befektetés”  a  gyermekek
vállalásánál, egyetlen, még akár hű sáfárként működő állami nyugdíjrendszer sem garantálhatja
biztonságosabban a társadalom már nem munkaképes tagjainak eltartását, mint az egészséges
társadalmi  korfa,  semmi  nem adhat  nagyobb  képességet  a  közeljövő  migrációs  nyomásával
szembeni ellenállásra, mint a belső népesség természetes szaporulata, annak népességmegtartó
képessége biztosításával együtt.

Az a társadalom, amelyik a legvédtelenebbekkel szemben érzéketlen marad, mi több, azok kárán
kíván boldogulni, arra alapozva jövőjét, valójában épp feléli azt.  Forradalmi változásról csak
akkor  beszélhetünk  hazánkban,  ha  a  társadalmi  szolidaritás  az  állami  intézményrendszeren
keresztül elér odáig, hogy soha ne jelenthessen társadalmi ellehetetlenülést a gyermekvállalás, a
nők  áldott  állapota,  az  anyaság  legszentebb  élethivatása.  A  társadalmi  együttműködés
deklarációja csak akkor nem marad írott malaszt, ha a magyar anyának Illyés Gyula szavaival
nem „eltakart  csempészáruképp” kell  hoznia egy újabb magyart,  Árpád örökét  a szíve alatt.
Tagadhatatlanul tehát forradalmi szemléletváltásra van szükség ahhoz, hogy Magyarországon a
törvényhozói szándék - hosszú évtizedek könnyebb ellenállás irányába történő sodródása után -
végre iránymutató jelleggel egyértelműen állást foglaljon az élet,  mint legfőbb érték védelme
mellett,  annak  méltóságát  a  fogantatástól  a  sírig  oltalmazva.  Ennek  a  változásnak  az  egész
társadalmat  át  kell  hatnia,  éppen  ezért  jelen  országgyűlési  határozat  az  életpárti  látásmódot
kívánja a társadalmi közakaratképzést meghatározó, illetve azt döntően befolyásoló területeken
érvényre juttatni. Történelmi felelősségteljes döntésünk során vezessen mindebben bennünket a
„legnagyobb magyar”, gróf Széchenyi István szava: „Magyarország nem volt, hanem lesz!”
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