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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Népjóléti bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 30. Alcím 27. 
Jogcímcsoport új 4. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

      27
Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
és közösségi programok támogatása

        4 Ismeretterjesztés, életpárti szemlélet kialakítása 35,0
/+35,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[23 910,0] 23     875,0
/-35,0 m.
kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Az  Alaptörvény  II.  cikkében  foglaltakkal  szemben,  amely  szerint  az  emberi  méltóság
sérthetetlen, minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a
fogantatástól kezdve védelem illeti meg, sajnálatos módon még mindig túl sokan döntenek úgy,
hogy nem hozzák világra a gyermeküket. Sok esetben a környezet, a szülők reakciójától való
félelem áll a döntés hátterében, és amennyiben a környezet támogatná, úgy a kismama az életet
választaná.  Azt  gondolom,  hogy  a  kívánt  demográfiai  fordulat  elérése  érdekében  a
kormányzatnak  jelentős  forrásokat  kell  átcsoportosítani  az  életpárti,  életszemléletű  és
életközpontú gondolkodás kialakítására, bemutatva azt a magyar lakosságnak, hogy az abortusz
hazai legalizálásától kezdve hogyan alakult a magzati élethez való hozzáállása a társadalomnak.
Ehhez kiemelt közérdek is fűződik, hiszen ennek hatására remélhetően talán többen döntenének
úgy, hogy világra hozzák gyermeküket. Önmagában ez az intézkedés természetesen nem lehet
elégséges, de mindenféleképpen szükséges.
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