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(A Házbizottság 1/2017. (IV. 3.) HB állásfoglalása 2. § (1) bekezdése alapján a módosító
javaslat — tekintettel az Alaptörvény-módosításhoz fűzőttségére — kizárólag papír alapo n
kerül benyújtásra.)

Módosító javaslat '

A javaslat 4. cikkében foglalt Alaptörvény VI . cikk (1)-(2) bekezdése a következők szerint
módosul :

„(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó
hírnevét tiszteletben tartsák . A véleménynyilvánítás szabadsága és a gyülekezési jog gyakorlása
nem járhat mások magán- és családi életének, valamint otthonának, 	 továbbá mások szabad
vallásgyakorlásához fűződő jogainak és szabadságánaksérelmével .
(2) Az állam jogi védelemben részesíti az otthont, annak nyugalma megóvása érdekében, 	 valaminta
hitéleti alkalmat tartó egyházi intézményt a hitéleti alkalom nyugodt körülmények között történ ő
megtartása érdekében, ennek ideje alatt .”

Indokolás

Korábban határozati javaslatot nyújtottunk be annak érdekében, hogy a szabad vallásgyakorlás
joga biztosításának keretében a hitéleti alkalmak idejére és helyszínére ne lehessen az t
megzavarva tüntetést szervezni .

A gyülekezési törvény jelenlegi szabályozása ugyanis nem ad kell ő felhatalmazást arra, hogy a
rendőrség hatékonyan fellépjen a keresztyén hitüket és nemzeti elkötelezettségüket egyszerre
megélni és gyakorolni kívánó hívők védelmében .

l 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 benyújtot t
módosító pontok a továbbiakban összefügg őként kezelendők .
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Ezt a hiányosságot az alkotmányos felhatalmazás megteremtését követően pótolni szükséges a
törvényben.

'Aj
Mirkóczki Ádá m

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Budapest, 2018. június 6.
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