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Módosító iavaslat

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. § (1) valamint a 102 . § (1) bekezdése alapján az egyes rendvédelmi tárgyú
törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról szóló
T/5004. számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 55. §-ában szabályozott, a szabálysértésekrő l szóló 1999. évi LXIX. törvény 142 .
§-a az alábbiak szerint módosul :

„Rendzavarás

142. § (1) Aki
a)	 más előtt, mást veszélyeztető és kihívóan közösségellenes módon verekszik, [továbbá aki más t
verekedésre felhív, ]
b) rendzavarás vagy garázdaság esetén a hatóság vagy az eljáró hivatalos személy intézkedéséve l
szemben engedetlenséget tanúsít, elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal
sújtható .
[(2) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezménnyel sújtható, aki a gyülekezési jogról szóló
törvény hatálya alá tartozó rendezvényen vagy a sportrendezvények biztonságáról szól ó
kormányrendelet hatálya alá tartozó sportrendezvényen az arcát olyan módon eltakarva
jelenik meg vagy tartózkodik, amely alkalmas arra, hogy meghiúsítsa a személyének a
hatóság vagy az eljáró hivatalos személy által történ ő azonosítását. ]
[(3)] (2) Aki nyilvános rendezvénye n
a) lőfegyvert vagy robbanóanyagot, illető leg az élet kioltására vagy testi sértés okozására alkalmas
eszközt tartva magánál jelenik meg ,
b) a rendező szerv vagy a rendőrség biztonságra vonatkozó felhívásának, különösen a helyszí n
elhagyására vonatkozó rendelkezésének nem tesz eleget, ötvenezer forintig terjed ő pénzbírsággal
sújtható .
[(4)] (3) Az (1)–[(3)] L2) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetőjével szemben
kitiltásnak is helye van.
[(5)] (4) Az (1)[–(2)] bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság, a [(3) ]
bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendőrség hatáskörébe tartozik.
[(6)] (5) E § alkalmazásában nyilvános rendezvény: a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya al á
tartozó rendezvény, továbbá az olyan rendezvény, amely mindenki számára azonos feltételek mellet t
nyitva áll .”



Indokolá s

1.
A Javaslat 55 . §-a alkotmányellenes módon változatlanul kívánja hagyni a szabálysértési törvén y
142. § (1) bekezdés a) pontjában a verekedéssel kapcsolatos szabálysértési tényállást, amelynek
hatályos szövegezése aránytalanul és szükségtelenül korlátozza a személyek önrendelkezési jogát .
Önmagában ugyanis a verekedés, mint magatartás általános jelleggel történő tiltása és büntetése
értelmetlenül hatol bele a magánszférába. Jelenleg ugyanis egy erdei tisztáson történő test-test elleni
harcban megnyilvánuló küzdelme két hagyományőrző magyar fiatalnak ezek szerint elzárással vag y
pénzbírsággal sújtandó . A módosító javaslatunk arra irányul, hogy csak akkor legye n
szankcionálható a verekedés, ha ez társadalomra veszélyes elemet tartalmaz, más előtt és mást
veszélyeztető, kihívóan közösségellenes módon történik, a verekedésre való felhívás büntetés e
indokolatlan, ezért elhagyandó .

2 .
A Javaslat 55. §-ában foglalt rendelkezések sértik a jelenleg hatályos Alkotmányban és az idén
elfogadott Alaptörvényben is kiemelkedő értékként meghatározott demokratikus jogállamiság elvét ,
tekintettel arra, hogy az egyik legalapvet őbb politikai szabadságjogot, a gyülekezési jogo t
alkotmányellenes, alaptörvény-ellenes, illetve nemzetközi emberi jogi egyezményeket sért ő módon,
durván, szükségtelenül és aránytalanul korlátozza. Egy demokratikus jogállamban a gyülekezés i
jogról szóló 1989. évi III . törvény hatálya alá tartozó rendezvény keretei között fejthetik ki a
polgárok véleményüket közösen és békés módon . A Javaslat rendelkezései szükségtelen é s
aránytalan módon, az emberi jogi teszt szempontjait sértő módon gátat szabnak ennek.

A lengyel alkotmánybíróság határozottan úgy foglalt állást : a maszktilalom sérti a gyülekezés i
szabadságot, mert azon a téves hipotézisen alapul, hogy a maszk viseléséhez mindig agresszív ,
illetve megfélemlítő magatartás kapcsolódik. Európai konszenzus ugyan nincs a kérdésben, a
strasbourgi emberi jogi bíróság előtt még nem volt hasonló ügy, de határozott álláspontom szerint az
egy tüntető vagy szurkoló arca eltakarásának minden más, társadalomra veszélyes, sért ő vagy
veszélyeztető magatartás hiányában történő tiltása és büntethetővé tétele sérti az Emberi Jogok
Európai Egyezmény 11 . cikkében foglaltakat :

11. Cikk - Gyülekezés és egyesülés szabadsága

„l . Mindenkinek joga van a békés célú gyülekezés szabadságához és a másokkal való egyesülé s
szabadságához, beleértve érdekei védelmében a szakszervezetek alapítását és az azokhoz val ó
csatlakozásnak a jogát .”

A Javaslat kifogásolt rendelkezései szankcionálnának . Gondoljunk 2006 őszére, amikor a
gyurcsányi terror alatt a rendőrök könnygáz gránátokkal bombázták a tüntet őket, akik egészségük
megőrzése végett takarták el az arcukat .

2007-ben az MSZP–SZDSZ-kormánykoalíció pártjai módosítani akarták a gyülekezési törvényt ol y
módon, hogy a gyülekezések, felvonulások, köztéri politikai rendezvények résztvev ői ne
maradhassanak anonimek, ne rejthessék el az arcukat . Az elképzelés azonban nem jutott el a
parlamenti vitáig, az akkori koalíciónak nem volt esélye a kétharmados törvény módosítására . A
koncepciót akkor a Fidesz ellenezte .

Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a rend őrségről szóló törvény, helyesen
alkalmazva, jelenleg is megfelel ő eszközöket biztosít a rend őrség számára, ha a maszkos vagy
maszk nélküli gyülekezés elveszíti békés jellegét . Az is bizonyos, hogy a magyar állam a z
alapjogok békés gyakorlásának biztosítására vonatkozó kötelezettségének az elmúlt évek



demonstrációi során nem minden esetben tudott eleget tenni . Számos esetben kirívó módon, és
brutálisan megsértették a gyülekezési jog védelme alatt álló tiltakozók személyhez fűződő jogait,
testi épségét és személyes szabadságát . Erre szemléletes példát ad az Országgy űlés emberi jogi
bizottsága által elfogadott jelentés a 2006 őszi jogsértésekről, illetve részjelentés a 2002-201 0
közötti, állam részéről elkövetett alapjogi jogsértésekrő l . Az álarc viselése nem feltétlenül azonos a
békétlenkedéssel vagy erőszakos szándékokkal . A rendezvények résztvevőinek olykor legitim
érdekük fűződhet arcuk eltakarásához, például ha valamely politikai, vallási vagy szexuális
kisebbséghez tartoznak, és emiatt okkal tarthatnak megtorlástól, vagy egyszerűen ilyen eszközzel
kívánják kifejezésre juttatni . Mindezen okok miatt a Szabstv. 142. § javasolt (2) bekezdésének
elhagyása indokolt.

Budst, 2011 . november 30 .
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