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Tisztelt Elnők Asszony!

A Hsízszabály 94. § (1) bekezdése, valamint a 102 . § . (1) bekezdése alapján az európai uniós
csatlakozással összefüggv egyes Virvénymódositásokról, torvényi rendelkezések hatályon
kívül helyezésérvi, volánönt egyes törvényi rendelkezések megállapításarcíl szál(5 T19132 .
számú ttlrvényjavaslathoz az Országgyűlés Rendészeti bizottsága a kuvetkezc

bizottsági módosító javaslatot

nyújtja be :

Az cuccipai uniós csatlakozással összefüggő egyes tőrvcnymódosftásokról, tőrvényi
rendelkezések hatályon kívül helyezésérvi, valamint egyes törvényi rendelkezések
mcgállapitásáröl szálá T/9132 . számúi törvényjavaslat 149. §. (1) beke7..dés a) pontja az
alábbiak szerint módosul

„(1) E tarvény hatálybalépésével egyidejűleg
a) a Gyt. 3. § a) pontjának „a 12 . § és 13 . § kivételével á2 országgyúlésí képviselők és a helyi
önkormányzati képviselők választásával összcfügg8 gyűlésekre, valamint a képviselői és aa
tanácstagi beszámoló" szövegrésze helyébe „a választási eljárásról szóló torvény hatálya aláá
tartozta" szcbveg, [a 8. § (1) bekezdésében „n k87lckcdcs rendjének aránytalan serelmével"
szövegrész helyébe „az adott település "ziekedésénck megbénulásival" szöveg,]"

INDOKOLÁS

Bizottsáp-i módosító iavasiat

A gytilckezési jogról szóló 1989 . évi IU. törvény hatályos rendelkezései szerint a rcndczvvny
megtartását a rendűrség megtilthatja, amennyiben az a közlekedés rendjének aránytalan
séffilmével járna . A törvényjavaslat úgy kívánja módosítani ezt a szabályt, hogy a rendőrség
kizárólag abban az esetben tilthatja be a rendezvényt, amennyiben az „az adott telepillés
közlekedésének megbénulásával-jóma.
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Figyelemmel arra, hogy az elmüit években mind a birbsáp_i, mind a rendőrségi gyakorlatban
kialakult a törvényi szabályozás tartalmira vonatkozó értelmezés, indekalatlan a hatályos
szabályozás megváltoztatása.

Budapest, 2004. március

2

Dr. M Zo tán
a bizo ság elnőke
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