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Tisztelt Elnök ÚI!

Dr. Hatala Józsefl. altábomagy megbízásából tájékoztatom, hogy a békétlemé váó rendezvények
feloszlathatóságával iisszefiiggésben készített útmutatóban (a továbbiakban: Útmotató; foglaltakut
az országos Rendőr-frkapitányság feladalkör sze nt édntett szaktedletei áttekintették.

Az általános rcndőrségi feladatok ellátására létehozott szerv (a továbbiakbaÍ: Rendőrség) alapvető
feladatának tekinti a békés gyülekezés joga gyakorláslínak biáosítását, az államot ennek kapcsán
terhelő intézmén).r'édelmi kötelezettség teljesítésének hatékony elősegítését. Másik oldalró]
ugyanakkor - a gÉlekezési jogTól szóló 1989' évi III. törvény (a továbbiakban: G}'tv.) alapvető
rendelkezéseinek megfelelően _ kiemelt figyelmet sziikséges arra is fordítani, hogy a gÉlekezési
jog gyakorlása ne valósítson meg bűncselekmén}t vagy alaa töÍénő felhívást' illetve ne járjon
mások jogainak vagy szabadságáÍak séÍelmével' A RendőNégre háÍuló ezen feladatok végTebajtása
soriíÍ temészetesen támaszkodunk az ezzel összeffiggő bírósági gyakorlatból, az Alkotmánybíróság
döntéseiből, valamint az alapvető jogok biáosának ajánlásaiból kikristályosodó elvekle, és ezeken
kíviil figyelmet fordítunk ajogvédő szervezetek álláspontjára is.
Az Utmutatóban foglaltak alapján megá]lapítható, hogy az abban kifejtettek bizonyos esetekben
eltémek az irányadó jogszabályi előírásoktól és az azokon alapuló bírósági gyakorlattól, illetve az
a]apvető jogok biztosrínak megállapításaitól. Különösen igaz ez ata a megfogalrnazásra, amely
szelint azt kellene méIlegelüi, hogy egy lendezvény a lendőd jelenlét nélkiil elvesztette volna-e a
békés jellegét' és ez alapozná meg a Rendőrség rendezvény feloszlatásáva] összeffiggő
kötelezettséget, vagy az a megállapítás. ame]y szerint a G}'tv. rendelkezései csak a köztedleten
tartott lendezvényeke voÍatkoznak. Ettől fiiggetlenÍil az Útmutató több olyan gondolatot is
megfogalmaz, amelyeket a rendőrségi jogalkalmazási gyakollat jövőbeni alakítása, illetve az
irányadó szabáyozás módosítására irrín1rÍó szakmai javaslataink kidolgozása során figyelombe
vesziink.
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