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Az Alkotmányügyi bizottság a közrend, valamint az igazságszolgáltatás
működésének védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló ,
T/6218/37 . számon beterjesztett egységes javaslathoz az alább i

bizottság módosító javaslatot

terjeszti elő .

1. Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 30. §-ában az Sztv. 152. § (1)
bekezdés b) és d) pontjának az elhagyását, c) pontja helyébe a következ ő rendelkezést, e)
pontjának a következő módosítását, továbbá új (2)-(4) bekezdéssel történő kiegészítését ,
valamint (5)-(6) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

"[30 .] 31 . Az Sztv. 152. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„152. § (1) Aki

a) a gyülekezési jogról szóló 1989 . évi III . törvény hatálya alá tartozó, szervezetten
megvalósuló rendezvényt bejelentési kötelezettsége elmulasztásával szervez,

[b) rendezvény szervezésével összefügg ő bejelentési kötelezettségét a gyülekezés i
jogról szóló 1989. évi III . törvény 6. §-ában meghatározott határidő megsértésével
teljesíti ,

c)] 122 [olyan rendezvényt szervez, amelynek megtartását a rend őrség megtiltotta ,
illetve ilyen rendezvényen vesz részt, vagy] rendezvényt annak ellenére szervez, hogya
rendezvény megtartását a rendőrség a gyülekezési jogról szóló 1989 . évi III . törvény 8. & (1 )
bekezdése alapján megtiltotta ,

[d) a tervezett új időponttól való előzetes tájékoztatás nélkül szervez a gyülekezés i
jogról szóló 1989 . évi III . törvény 9. § (3) bekezdésében meghatározott rendezvényt ,
illetve ilyen rendezvényen részt vesz,
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e)] a rendőrség által tudomásul vett bejelentésben megjelölttől eltérő [helyre]
helyszínre, útvonalra vagy időpontra szervezi a rendezvényt, [illetve az ilyen rendezvényen
részt vesz,] vagy a résztvev őket a bejelentésben megjelölt helyszíntől, útvonaltól vagy
időponttól való eltérésre hívja fel ,

százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható .

(2) Aki a gyülekezési jogról szóló 1989 . évi III . törvény 9. $ (3) bekezdését megsértve
a tervezett új időpontról való előzetes tájékoztatás nélkül szervez rendezvényt, százezer
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható .

(3) Aki

a) a rendezvény szervezésével összefüggő bejelentési kötelezettségét a gyülekezés i
fogról szóló 1989 . évi III . törvény 6. -ában meghatározott határidő megsértésével teljesíti .,

b) a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III . törvény 9 . § (3) bekezdésében foglalt
tájékoztatási kötelezettségét a határidő megsértésével teljesíti ,

ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható .

(4) Nem valósul meg szabálysértés az (1) bekezdés c) pontja alapján, ha a rendőrség
által tudomásul vett bejelentésben megjelölt helyszíntől, útvonaltól vagy időponttól való
eltérésre a rendezvény megtartásától független küls ő ok miatt kerül sor .

[(2)] (5) [Az (1) bekezdés b) pontja] Nem valósul meg szabálysértés a (3) bekezdés
a) pontja alapján [nem büntethet ő az elkövető], ha a gyülekezési jogról szóló 1989 . évi III .
törvény 6 . §-ában meghatározott határidő megsértésével, de a rendezvény szervezésének
megkezdését követően haladéktalanul olyan rendezvény szervezését jelentik be, amelynek
célja a résztvevők véleményének egy, a bejelentéshez képest három napon belül ., [az] előre
nem láthatóan bekövetkezett vagy	 nyilvánossága került eseménnyel összefiiggő
kinyilvánítása.

[(3)] (6) Az (1)-(5) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a
rendőrség hatáskörébe tartozik ."

Indokolás

Az Alkotmányügyi bizottság módosító javaslata majdnem szó szerint megegyezik az
előterjesztő által T/6218/38 . számon benyújtott zárószavazás el őtti módosító javaslat 2 .
pontjával . Az előterjesztő i módosító javaslat egy ponton nem teljes, mivel az Sztv . 152. §-
ának új (2) bekezdésében szereplő tényállásnak csak a diszpozícióját tartalmazza, a szankció t
azonban nem határozza meg. A koherenciazavar elhárítása érdekében az Alkotmányügy i
bizottság a fenti módosító javaslatot nyújtja be, melyben azt javasolja, hogy azzal szemben ,
aki a gyülekezési jogról szóló 1989 . évi III . törvény 9. § (3) bekezdését megsértve a tervezett
új időpontról való előzetes tájékoztatás nélkül szervez rendezvényt, jogkövetkezményként
100.000 forintig terjedő pénzbírság kerüljön megállapításra .

Budapest, 2008 . november 10 .
Dr. Csiha Judit
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