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határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Külügyi bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet I. Fejezet 22. Cím új 2. Alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

I. ORSZÁGGYŰLÉS
  22 Egyenlő Bánásmód Hatóság

    2
Erőszak-felszámolási, antidiszkriminációs és nemek 
egyenlősége program

3     000,0
/+3 000,0 m.

kiadás/

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

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[23 910,0] 20     910,0
/-3 000,0 m.

kiadás/

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. 



Indokolás 

A cél az, hogy két éven belül minden érintett szakember megismerje az erőszak természetét és
felismerje  a  jeleit.  Csak  így  érhetünk  el  eredményt!  Csak  így  csökkenthetjük  érdemben  a
családon belüli erőszakos esetek számát! Az erőszak-ellenes koordinátort a költségvetésben és az
államigazgatásban az Egyenlő Bánásmód Hatóság alá kell rendelni.

Éppen ezért az I. Országgyűlés fejezet, 22 címen belül javaslom az „Egyenlő Bánásmód Hatóság
2”  alcímmel  egy  Erőszak-felszámolási,  antidiszkriminációs  és  nemek  egyenlősége  program
létrehozását, 3 milliárd forint keretösszeggel.

Remélem, a Fidesznek megér ennyit a magyar gyerekek és nők testi és lelki épsége.
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