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törvény

Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítása

(2020 ....... )
Az Országgyűlés, mint alkotmányozó hatalom az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott hatáskörében eljárva az Alaptörvényt a következők szerint módosítja:

1. cikk
Az Alaptörvény L) cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,( 1) Magyarország védi a házasság intézményét, mint egy férfi és egy nő között, önkéntes
elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet fennmaradásának
alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az anya nő, az apa
férfi."

2. cikk
Az Alaptörvény XVI. cikk ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges
védelemhez és gondoskodáshoz. Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő
önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény
kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést."

3. cikk
( l) Az Alaptörvény e módosítása a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az Alaptörvény e módosítását az Országgyűlés az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés a) pontja és
S) cikk (2) bekezdése alapján fogadja el.
(3) Az Alaptörvény egységes szerkezetű szövegét az Alaptörvény e módosításának hatálybalépését
követően haladéktalanul közzé kell tenni a hivatalos lapban.

Általános indokolás
Az Alaptörvény Magyarország jogrendjének alapja. szövetség a múlt, a jelen és a jövő magyarjai
között. A Nemzeti Hitvallásban kinyilvánított alkotmányozói akarat az alaptörvényi
rendelkezéseknek közös értékrendet kölcsönöz, egyben pedig olyan keretet biztosít, amely mentén
értelmezhető és értelmezendő a már megszületett gyermekekre vonatkozó szabályozás mellett az
eljövendő generációk érdekeit védő jogi szabályrendszer. Magyarország Alaptörvénye élő keret,
amely kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk. A minden hagyományos
értéket, így a két nem (egy nő és egy férfi) teremtettségét is viszonylagossá tevő ,,modem"
gondolatkészlet azonban növekvő aggodalomra ad okot. Az emberi közösségek formáira és
tartalmára vonatkozó természeti törvényszerűségek, az azzal harmonizáló és a közösségek
fennmaradását biztosító, a Teremtés rendjéből fakadó fogalmak folyamatos fenyegetettsége, adott
esetben azoknak az eredetivel ellentétes tartalmú megfogalmazására történő törekvés kétségeket
támaszt azzal kapcsolatban, hogy az Alaptörvény értékrendje mentén megvédhetők-e az eljövendő
generációk érdekei, jogai és jóléte. Az alkotmányozónak ezért világosan rögzítenie kell a
gyermekeket és az eljövendő generációk jogait védeni hivatott alapvető garanciákat, mint az anya
nőként, az apa férfiként való teremtettsége; a gyermek születési nemének megfelelő
önazonossághoz való, valamint azon joga, hogy Magyarország alkotmányos önazonosságán és

keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelésben részesüljön. Ezek a gyermekek és az
eljövendő generációk legfo ntosabb érdekeit szolgáló alapvetések stabil alapot biztosítanak arra,
hogy hazánk az eljövendőkben is biztonságot nyújtó, erős közösségként maradjon fenn.

