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Módosító javaslat 2
Módosítópont sorszáma: I.
A javaslat érintett rendelkezése : 13. § (1) bekezdés e
Módosítás jellege : módosítás

„(i) A gyülekezési hatóság a bejelentés beérkezését ől számított 48 órán belül a
gyűlésnek a bejelentésben megjelölt helyszínen vagy időpontban való megtartásá t
megtiltja, ha az egyeztetést követően rendelkezésre álló információk alapjá n
megalapozottan feltehető, hogy a gyűlés a közbiztonságnak[ot] vagy a
közrendnek[et], illetve mások jogainak és szabadságának közvetlen[ül] é s
egyértelm ű, a közös véleménynyilvánítás céljának eléréséhez képest [szükségtele n
és] aránytalan sérelmével járna [mértékben veszélyezteti, illetőleg mások
jogainak és szabadságának szükségtelen mértékű és aránytalan
sérelmével jár] . ”
Módosítópont sorszáma: 2.
A javaslat érintett rendelkezése : 13 . § új (2) bekezdés
Módosítás jellege : kiegészítés

„(2) Az(I) bekezdésben meghatározott arányosság mérlegelése során az Alaptörvény
VIII. cikk(1)bekezdésében és IX . cikk(i) bekezdésében elismert alapvet ő jogo k
kiemelkedő védelmére figyelemmel kell eljárni . ”

' Az önálló indítvány típusa szerint lehet továbbá határozati javaslat vagy politikai nyilatkozatra
vonatkozó javaslat .
2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefügg ő, tartalmilag-logikailag
összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethet ő fel. Az egy módosító
javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefügg őként kezelendők.

Indokolás
1.

Az alapvető jogok korlátozására irányadó szükségességi-arányossági teszt
szükségességi eleme azt a másik jogot, alkotmányos intézményt vagy alkotmányos
érdeket jelöli, amely az alapvető jog korlátozását megalapozza. Mivel ezeket a gyűlés
előzetes megtiltása tekintetében a törvényjavaslat maga is megjelöli, a szükségességr e
való utalás redundáns a normaszövegben, illetve megnehezíti a jogalkalmazá s
számára a generálklauzulát tartalmazó rendelkezés alkalmazását .
A törvényjavaslat az arányossági mérlegelés tekintetében nem jelöli meg, hogy a
közbiztonsággal, a közrenddel, illetve mások jogainak és szabadságának védelméve l
szemben mit kell az arányossági mérlegelés során tekintetbe venni . A módosít ó
javaslat ezt a hiányosságot pótolja .
A törvényjavaslat a gyülekezési jog korlátozására is irányadó {14/2o16 . (VII. 18 .) AB
határozat, Indokolás [611} clear and present danger tesztből csak a present elemet
jeleníti meg, ezért a veszély közvetlensége mellett annak egyértelm űségét is indokolt a
normaszöveg részévé tenni .
Az „illetőleg” kötő szó használatát – annak a vagylagosság vagy a konjunktivitá s
tekintetében megnyilvánuló egyértelm űsége hiánya miatt –
a
jogszabályszerkesztésr ől szóló 61/2009. (XII . 14.) IRM rendelet 7. § (4) bekezdés e
tilalmazza.
2.

A módosító javaslat a jogalkalmazói tevékenység megkönnyítése érdekében a z
arányossági mérlegelés szempontjaiként külön is nevesíti a gyülekezéshez való jog és
a véleménynyilvánítás szabadságának kiemelkedő alkotmányos védelmét .
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