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2007. évi . . . törvény
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXX1V. törvény módosításáról

1 . § A Rendőrségről szóló 1994 . évi XXXIV . törvény 59 . § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép :

/Tömegoszlatás/

„59. § (1) Ha a jogellenesen összegyűlt, illetőleg jogellenes magatartást tanúsító tömeg
a szétoszlásra irányuló rendőri felszólításnak nem tesz eleget, a Rendőrség az e
fejezetben szabályozott kényszerítő eszközök alkalmazása mellett a tömeggel szemben
a következő eszközt, illetőleg intézkedést alkalmazhatja :
a) vízágyút,
b) pirotechnikai eszközt,
c) ingerlőgázt,
d) elfogó hálót,
e) lóháton vagy járműkötelékben végzett kényszeroszlatást ."

2 . § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba .

Indokolás

Budapesten 2006. október 23-án tömeges rendőri brutalitásra került sor, melynek során a
rendőrség több esetben gumilövedéket is használt békés, megemlékező állampolgárokkal
szemben. A rendőrök részéről alkalmazott technikai kényszerítő eszközök - gumilövedék és
könnygáz-gránát - alkalmazása során a rendőrök számtalan esetben szegték meg
foglalkozásuk szabályait, nevezetesen hogy mindkét kényszerítő eszközzel gyakorta
fejmagasságban és közelről lőttek, ezzel mások életét, testi épségét, egészségét közvetlen
veszélynek tették ki, számos esetben maradandó sérülést okozva . A gumilövedéket, mint
kényszerítő eszközt tömegoszlatásra az Európai Unióban sehol nem használják, ezért is volt
Európa-szerte nagy visszhangja a brutális magyar rendőri fellépésnek .

Az Európai Unió nemtetszését juttatta kifejezésre Franco Frattini az Európai Unió jogi és
igazságügyi biztosa is az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága és Emberi jogi bizottsága
február 21-i összevont ülésének plénuma előtt . Frattini a magyar rendőrség által
tömegoszlatásra használt gumilövedékekkel kapcsolatosan nyomatékkal adott hangot azon
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véleményének, hogy a gumilövedékek használatát be kell tiltani és ezen álláspontjáról Petrétei
József Igazságügyi és Rendészeti miniszternek is beszámolt .

Fentiekkel összhangban a törvényjavaslat célja, hogy a tömegoszlatás során a tömeggel
szemben alkalmazható eszközök és intézkedések közül törlésre kerüljön a gumilövedék
alkalmazásának lehetősége .

Budapest, 2007 . február 26 .

Dr . képássy Róbert

Dr. Kontrát Károly
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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Helyben

Budapest, 2007 . február 26 .

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX . 30.) OGY. határozat 85 . §-a alapján,
„a Rendőrségről szóló 1994 . XXX1V. törvény módosításáról szóló" törvényjavaslatot
kívánjuk benyújtani .

Egyúttal kezdeményezzük, hogy az Országgyűlés Házszabálytól történő eltéréssel még 2007 .
március 15-e előtt fogadja el a törvényt .

Dr. Répássy Róbert
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Lázár János
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