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Parlex azonosító: SURFWOJS0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dúró Dóra (független)
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY 
határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

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 Alfa Szövetség 10,0
/+10,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXII. Fejezet 21. Cím 4. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

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. 



XXII. MINISZTERELNÖKI 
KORMÁNYIRODA
  21 Központi kezelésű előirányzatok
    4 Központi tartalékok
      1 Rendkívüli kormányzati intézkedések [110 000,0] 109     990,0 /-10,0 m. kiadás/

Indokolás 

A kiemelten  közhasznú  minősítésű,  de  állami  támogatás  nélkül  működő  Alfa  Szövetség  az
alkotmányosan  már  korábban  is  életvédelemre  kötelezett  magyar  állam  céljait  és  feladatát
átérezve több mint  20 éve rendületlenül  szolgálja  egy termékeny és gondoskodó anyaország
eszményét túlnyomórészt nőkből álló önkénteseivel. A közösségi várandósgondozás és a korai
gyermekvédelem mások  által  kevésbé  művelt  szakterületén  az  Alfa  Szövetség  modellértékű
tevékenységet végez: életutakat mutat egy nemzeti sorskérdés, a sokféleképpen terhes (a saját
állapotukat  tehát  korántsem  várandós  vagy  áldott  állapotnak  érző)  anyák  válsághelyzetének
enyhítése, a magzati életkorú gyermekek elleni társadalmi bűnbakképzésnek a csökkentése, és az
újszülött-gyilkosságoknak a megelőzése érdekében.

Működésük első csaknem másfél évtizedéről találtam adatok: ez alatt 41.593 esetet kezeltek. 402
gondozottjuk  elkerülte  az  országosan  mentálhigiénés  járványként  pusztító  abortuszt,  azaz  a
magzati  életkorú  gyermekek életének kioltását.  A válságukból  kisegített  nőkből  az  élet  útját
választó,  gyermeküket  szeretettel  dajkáló édesanyák lettek.  422 esetben sikerült  megőrizniük
olyan családok egységét,  ahol  az eredetileg  gyermekük 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 „nem kívánt”
gyermeküket egészségügyi intézményben, s nem pedig önmagukat és gyermeküket is fenyegető
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 bűncselekménynek a számaránya! 2598 válságterhes és kisgyermekes szülőt helyeztek
el az ország különböző, állami vagy egyházi anya-gyermek otthonaiban, hiszen a megelőzés
eszköztárához tartozik a kismamaotthoni, 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 megfelelő, főként az ún. nyílt örökbe(fog)adásnak az előkészítésében.

Az  „alfások”  velünk  együtt  egy olyan  termékeny és  gondoskodó  anyaországot  szeretnének,
amelyben minél kevesebb (magzat)gyermek és szülő válik áldozattá, és hull a családon belüli
erőszak pokoli bugyraiba… 
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