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1. §
Az Alaptörvény SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG cím VIII . cikke helyébe a következő
rendelkezés lép :
„ VIIL cikk
(1) Mindenkinek joga van a békés gyülekezéshez .
(2) A békés gyülekezés jogának gyakorlása nem valósíthatja meg a szexuáli s
magatartászavarok – különösen az azonos nem űek közötti szexuális kapcsolat –
népszerűsítését és nem járhat a társadalom által általánosan elfogadott szexuális
magatartásformákkal nyíltan szembehelyezked ő szexuális magatartászavarok – különösen az
azonos nem űek közötti szexuális kapcsolat – megjelenítésével, népszer űsítésével.
(3) Mindenkinek joga van szervezeteket létrehozni, és joga van szervezetekhez csatlakozni .
(4) Pártok az egyesülési jog alapján szabadon alakulhatnak és tevékenykedhetnek . A pártok
közreműködnek a nép akaratának kialakításában és kinyilvánításában . A pártok közhatalmat
közvetlenül nem gyakorolhatnak .
(5) A pártok működésének és gazdálkodásának részletes szabályait sarkalatos törvén y
határozza meg .
(6) Szakszervezetek és más érdek-képviseleti szervezetek az egyesülési jog alapján szabado n
alakulhatnak és tevékenykedhetnek .”

2. §
Jelen módosítás a kihirdetést követ ő 3 . napon lép hatályba .

Indokolás
Általános indokolá s

A békés gyülekezéshez való jog nem korlátozhatatlan alapjog, ugyanis más alapjog védelm e
érdekében a korlátozás szükségszerű és elkerülhetetlen. Egyes alapjogok korlátozás a
alaptörvényi szinten megvalósítható .
Jelen Alaptörvény-módosítás a többségi társadalom és annak alapvet ő egysége, a család
érdekében, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (a továbbiakban : Nyilatkozat)16 . cikk 3.
pontja érdekében feltétlenül szükséges, amely szerint „A család a társadalom természetes é s
alapvető alkotó eleme és joga van a társadalom, valamint az állam védelmére .” A gyülekezési
jog korlátozására nem egy adott személlyel szemben, hanem a keresztény alapokon nyugv ó
társadalom egyetértését nem bíró cél hirdetésének megakadályozása érdekében kerül sor, íg y
ez nem ütközik a Nyilatkozat 20 . cikkében kimondott békés gyülekezés jogával sem .
A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 21 . cikke pedig kifejezetten
kimondja a korlátozás törvényi lehetőségét: „A békés gyülekezés jogát el kell ismerni . E jog
gyakorlását csak a törvényben megállapított olyan korlátozásoknak lehet alávetni, amelye k
egy demokratikus társadalomban az állam biztonsága, a közbiztonság és a közrend, illet őleg a
közegészség, a közerkölcs vagy mások jogai és szabadsága védelme érdekében szükségesek .”
A javaslat – különös tekintettel az elmúlt id őszakban történt szexuális magatartászavarok
megjelenítését és népszerűsítését célzó rendezvények szervezésére, ld . „melegfelvonulás” ,
„melegolimpia” – nevesíti azon korlátozó elvet, amely szerint – keresztény szellemiségben – a
családok védelme és a fiatalság egészséges szexuális orientáltságának kialakítása érdekében
az egyes szexuális magatartászavarok közterületi, utcai, követendő mintaként való, szervezett
formában történő megjelenítése tiltott .
Valljuk, hogy az általános elfogadottól eltérő szexuális orientáltság szexuális magatartászavar ,
és mint ilyen, magányügy, tehát nem tartozik a közterületet rendeltetésszer űen használni
kívánó, családokból és fiatalokból álló széles társadalmi réteget megjelenít ő csoportokra.
A társadalom védelme érdekében elengedhetetlen azon szabályozás bevezetése, amel y
korlátozás alá esőként minősíti azt, ha egy magánéleti témát, egy magánügyet egye s
személyek, marginális társadalmi csoportok közügyként próbálnak megjeleníteni .

Részletes indokolá s
Az 1 . §-hoz
Az Alaptörvény békés gyülekezés jogát deklaráló SZABADSÁG ÉS FELELŐ SSEG cím
VIII. cikke egy új (2) bekezdéssel egészül ki az alaptörvényi korlátozás megteremtés e
érdekében .
A 2. §-hoz
A mielőbbi hatályba lépés a magyar családok és a fiatalság védelme érdekében feltétlenü l
szükséges .

országgyűlési képviselő
Képviselői önálló indítvány

Lezsák Sándor úrnak,
Az Országgy ű lés elnökének feladatait ellátó alelnöknek
Helyben
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Mellékelten - a Házszabály 85 . § (2) bekezdés d) pontja alapján – benyújtjuk Magyarorszá g
Alaptörvényének módosításáról szóló előterjesztést .
A javaslat indokolását csatoljuk .
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