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TArqv: mulasztrisban megnyilvenul6
alkotmiinyellenessdg n1egAllapitesa

Tisztclt Alkotmdnybir6srg I

Alulirott, dr. Pozsar-Szentmikl6sy Zolt6n (drresitdsi cim: Magyar Hclsinki Bizottsrig, 105,1
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 36-38.) az Alkotm6nybir6se;;61 sz6i6 19g9. evi XXXIL
tdrvdny 1. g e) pontja ds 21. g (4) bekezddse alapjrn

ind itvinyozom

h"gl 
i !",3"1t A]lor.dnybiri)sdg rillapirsa meg: azzal. hogy az Orszdggyiil6s a Rend6rsdgr6l

sz6ld 1994. dvi XXXIV. rdrvdny 46. | (l) a) ds d) pontjaihoz kap..-o'i6d,i"n nem hatirozta
meg a szemdl)'- ds ldtesitmdn,vbiztositrisi int€zkedds elrcldeldsinek pontos feltdteleit, az
elrendelds id6tartamat. ilrctve az intdzkedds mcgsztintctdsdnek l'eltdteleit iogalkot6i feradatrt
elmulasztotta es ezzel ^z Alkotminy 2. g (l) bekezd6sdbcn ldglait, jogbiztollsrig
k.,vetelmdnyinek s6relmdt iddzte cl6. Ezzel <;sszeffigg6sben, ,llispontoir szerint sdriilt az
l,,,,uT'N1l 

57.^\ 15J bet€zdesehen foglalt jogoNoslarhoz val6 jogiaz Alkotmany 58. g (l)
bekezdesiben foglalt szahad mozgdshoz valir jog 6s az Alkotmany 62. { (l) bekezdisdben
foglalt gyiilekezdshez val6 jog is. Intlitvrinyoiom, hogy a tis;aelt ,titot.-yt irOrag omulasztrisban megnyilvdruld alkotmiinyellenessdg megrillapitasa mellett hivla lbl az
Orszrggyiilest ioga.lkot6i feladatiinak teliesirdserc.

I ,

Az id izett j ogszabdl]''i rendelkezdsek

Az Alkotmdny iddzett rendelkezdsei a kdvetkez6k:

-2 $ (1) A Magyar Kijrersasiig liiggetlen, demokratikus i0g6llam.,,
..57. $ t5, A_.Mag\ar K,'iztarsasagban a riirvdnyben meghatrirozottak szerint mindcnki

l:qT::':"1 
clhct iz ollan bir6sdei. kdzigazgai6si ds mes hart)sdgi dtint6s ellen. amely a

Jogar vagy Jogos erdeker serti. A jogorvoslati jogot - a jogvitrik dsszeni id6n beliiii



elbirdlisrinak drdekdbcn. azzal ariinyosan a jelcnldv6 orszriggyiildsi kdpviselrik
kdtharmadiinak szavazataval clfogadott t.jrvdny korlatozhatja.,'
,,58._ { (l) Mindenkit, aki tiirvinyesen tarr6zkodik Magyarorsziig teri.iletdn - tcin,dnyben
meghatiirozott esetek kivdteldvel megillet a szabad mozg6s ds a tart6zkodesi hel1, szabad
megvAlasztesAnakjoga. beledrtve a lak6hely vagy az orsziig elhagyrisihoz val6 jogot is.,,
,,62, $ ( l) A Magyar Ktiztiirsasig elismeri a bdkds gytlekczds jognt ds bizrositja annak szabad
gyakorl6srit."

A Rcnd6rsdgrcil sz6ki 199,1. dvi XXXIV. tdrvdny (a tovribbiakban: Rtv.) iddzett rendelkezisei
a kdve&ez6k:

,.46. { (l) A Rend6rsdg, illerve a rend6r a vddeft szem6ly tl. g (2) bek.9 pontl biztonsega
drdekdben a I3. ds a 10. S-ban meghaterozottakon tilmen6en

.r, ritvonalat. kdzteriiletet a ibrgalon1 el6l clzirhat, a ibrgalmat korldtozhatja.

..d, 
teriiletet lezrirhai, is megakad{lyozhatja, hogy oda blrki bel€pjen vagy onnan tiivozzck,

illet6leg az ott tart6zkod6kat tavoziisra kdtelczheti."

Az inditvdn)' benyiiitAsAnak feltitelei

Az Alkotm6nybir6s6gr6l sz6l6 tdrvdny (a tovabbiakban: Abtv.) 49. g szakaszdnak
rendelkezdsei irtelmdben. ha az Alkotminybir6srg hivatalb6l. illetve brirki inditvinl,6ra azt
Alapitja meg, hogy a iogalkot6 szerv a jogszabiilyi felhatalmMrisb6l szrirmaz6 jogalkotrisi
feladatet elmulasztotla ds ezzel alkotrndnyellenes helyzctet iddzett el6. a mulasztasr crkdvet6
szervet hatiirid6 megjeldldsdvel felhirja fcladadnak reljcsitds6re. Az Aikotm6n),bir6sdg
halilrozatat kdvct6en, a mulasztiist elk6vet6 szeN a megjeldlt hatriid6n beli.il k6telesjogalkot6i feladatrinak eleget tenni.

Az Alkotmdnlbirdsig legut6bb a 62/2.006. (XI. 2j.) hadrozatiban foglalra i,ssze a
mulasztesban megnyilv6nul6 alkotm6nyellenessdg megillapitiis6ra vonatkoz6 gyakorlatiit:
,,Az Abtv. 49. $ (l) bekezddsc alapjAn mulasztiisban megnyilvanul6 alkotmrnycllenessdg
megallapitrisdra aklor kertilhet sor, ha a jogalkot6 szerv a .jogszabiilyi felhatalmazisb6l
sz6rmaz6 jogalkotdi feladatAt elmulasztofta, ds ezzel alkotnrinyeilenessiget iddzett el6. Az
Alkotmdnybir6sig ncmcsak akkor Allapit meg alkotmiinyellenes mulaslztrist. ha az adott
tiirgykdrre vonatkoz6an semmilyen jogszabiily nincs. hanem alkor is, ha az adott kdrddsben
van ugyan szabAlyoz6s. de alapvet6 jogok drvinyesi.ilisihez sziiks€ges garanciiik hiiinyoznak,
illetve, ha a hi6n),os szab6lyozis alapvetd jogok drvdnyesirdsdr vlszdlyezteti. [A gyakorlat
dsszegczdse pl.: l712005. 0V.28.) AB hat6rozat, ABH 2005, 175, 194.; 40/2005. (X. 19.)
AB hadrozat. ABH 2005, 42j, 443-444.:. 1212006. 0V. 24.) AB hatarozat, ABK 2006.
iprilis. 274, 281 .l A mulaszt6sban megnyilviinul6 alkotminyellenessdg m;grillapit6sehoz
tehat kdt feltdtelnek kell egyiittesen megvai6sulnia: a jogalkot6 mu]asztrtsiinak ds az
cnnek folyten el6iddzctt alkotmenyellenes helvzetnek_,,

f]li.O."la- szerint a szemdly- ds ldresirrndnybizrosir6si intdzkcdds elrendetese ponros
feltdteleire, az elrendclds iddtartamfua, illetve az intdzkedds megsztintetisire vonatkoz6
lcgszabrilyi rendelkezdsek hidnya a kdvetkez6 okok miatt iddz el6 alk-otmrinyellencs helyzetet:



a) az Rtv. nem tar.talmaz egyiftelmii szabdyokat egyrdszl ana vonatkoz6lag. hogy a
rend6rsdg, mint a norma cimzeltje. mcl) eserekben rendelheri el iogszenien a i.enti
intdzkeddst, azt mennyi ideig. illerr,e millen ltiriilmenyek femilllsrirg sztitsdges
feDntartani; masrdszt arra ndz\e sem rendelkezik pontosan, hog) ki ds milyen
eUdrrsban.jogosult jogoruoslati kerelemmcl elni ezen intezlcdcsekkJi szemben nem
felel meg tehat ajogbiztonsAg kdverelmdnydnek;

b) a hatdlyos szabiilyozris alapjen nem drvinyesiilhet a hatdkony es drdeni
logorvoslathoz val6 jog. amennyiben nem tisztiizott a jogorvoslati kdrelmet
el6terjeszt6k kitre, tovabbd a 1enti intdzkeddst elrendel6 kiizigizgatiisi hatiirozaftal
szemben beny[jtott l'ellebbezdsi kdrelem. valamint a bir6sdghoz Jim-zett feltilvizsgdlati
kdrelem tefgy6ban rdrr6n6 ddntds meghozatala id6ben jeleni6sen elhirz6dhat;

c.) a teriilet, kdzteriilet ds utvonal lezeriisiival a rend6ri6g 6ltal elrendelt intdzkeddsek
_ kdzvetlen kdvetkezmdnye a szabad mozg6shoz val6jog sdrelme;
d) a fenti intdzkeddsek kdzverve veszdlyeztetik a gytiiekezdsi jognak a gyiilekez6si

tdNdny iiltal biztositott rendben tditdnd gyakorlesAt.

Az alrbbiakban a f-enti szempontok szerint rdszletesen indokolom iilldspontomat.

III.

A jogbiztonsdg sdrelne

Az. Alkotmdnybir6s:ig a jogbiztonsdggal dsszeftggdsben 23/2005. (Vl. 17.) szimii
hatiirozatiiban a kdvetkez6ket dllapitottd rneg:

,,Az Alkotmanybirdsrg kdvetkezetes_g)akorlara szerint a normar ilagossag a jogbiztonsig
alapvet6 eleme..A nomaszdvegn€k tehat_minden esetben mcg kell fielniJ u jogtizton.a!
kdvetelm6nydnek. 1\ 2611992. (IV. 30.) AB hat6rozat idev6g6an a kdve&ez6ket rartarmazza:'falz Alkotmrinybir6sdg elvi dllel mutar rii ama, hogy a 

-vil6gos. 
6rthetci !s megl.elcl6en

drtelmezhet6 normatartalom a normaszdveggel sr.mben alliotmrinyos k6vetelm6ny. Ajogbiztonsiig - amely az Arkotmdny 2. g ( i ) bekezd6sdben deklardrr j ogalrarn;6g lbnros clemc- 
.megkdveteli. hogy a jogszabdly szdvege dftelmes ds vildgos. 

-, 
joguliutrrlura. ,otinfclismerhet6 normatartalmat hordozzon.. (ABH 1992. 1j5. 142.)

A 10/2003. 0V. 3.) AB hatiirozatban elvdgzett iisszegzds rimutaror, lrogv ajogbiztonsdgnak r6sze a vil6gos, i'elismerhet<ien 6rterriezhetc,i ds "iyert"t-,: noLut*t"ron'. a
::*?rritu:S enelmezheletlenscgenek, avagy eltdrri drtelmezdst enged6 voltanak az aKoverKezmcnle. bugy krszAmithatatlan helyzetet teremt a norma cimzettjei szaimfra. (AUH
2003,  130,  135. ) . '

Alldspontom szerint az Rtv.46. d (l) bekezddsdben szabiilyozoft rendd.i intdzkedds
tekintetdben a jogszab6ly nem hordoz vilrgos. felismerhet6en dielmezhet<i es egydrtelmri
normatartalmat: az intdzkedds elrendelds€nek, tbganatositasanak oka minden cse.oen egyabszhakt veszilyhelyzet, a v6dett szemdlyek vagy ldtesitmdnyek biztonvigrit tenyegetii
iillapot p]]szla lehetdsdge, amelyhez nem _ kapcsol6dnak olyan .rempontok, arnetyet atapjnnmdrlegelhet6 lenne az int6zkedds ehendeldsdnek indokolts6;a.



Megjegyzcndci, hogy egy hasonl6 intdzked6s tekintetdben az Rtv. pontos szabilyozast
tartalmaz: a bizlonsrgi intdzkedds v6grehaitasa cdljdb6l foganatositott teriiletlez6r:tsl
elrendeldsdnek oka az 6n- vagy kdzveszdlyes dllapot (egy konl(r6tan felismerhet6
veszdlyhelyzet) amelynek elhAritrisrit kdvet6en a rend6ri int€zkeddsekrc vonatkoz6
ariinyoss6g ktivetelmdny€nekz figyelembe vdteldvcl egy6rtelmrien megdllapithat6 az
int6zked6s megsziintetdsdnek id6pontja, l'eltdtele is.

Ezzel szemben a szemdly- 6s ldtesitmdny-biztositdsi intdzkedds tekintetdben az Rtv. nem csak
az elrendelds felt€telei, hanem intdzekd6s fenntaftAsdnak id6tartama ds az elrendelds ok6nak
megszrindse tekintet6ben sem tafialmaT rendelkezdseket - tjsszessdgdben teh6t ezen rend6ri
intdzkeddsre vonatkoz6 nomalartalom nem tekintheto liligosnak, l'elismerhet6en
drtelmezhet6nek ds egydfielmrinek, a jogszabdlyi rendelkez6sek drtclmezdsi neh6zsdgei pcdig
kiszimithatatlan helyzetet teremtenek a norma cimzettiei szamiira.

i lf. { A rend6r az iirNeszdlyc-s tllapor vagy a szemal),eket ilteti eg az an}agijavakar kirTverteniit renyegerii
veszdlyhelyzet megsziintetdse drdekeben

IV.

A jogorvoslathoz val6 jog sdrelme

A fentiek szerint kil'ejtett, jogbiztonsag sdrelmdhez szorosan kapcsol6d6an. iillaspontom
szerint megillapithat6 az Alkotmdnyban biztositott .iogoNoslathoz val6 jog sirelme. abban a
tekintetben, hogy a az Rtv. szerint biztositott jogorvoslati m6d a viziedlt intdzkcddsek
lckinlerdben nem minosii l  crderni e. hatelunl logorr u.larnak.

Az Rtv. 93. S szakasziban lbglalt rendelkez6sek 6rtelm6ben. panasz el6terjesztdsdre jogosult.
akivel szemben rendijri intdzked6st foganatositottak. A panaszt az intdzkeddst foganatosit6
renddri szerv vezet6je tizenijt napon beli.il, indokolt hatfuozattal birdlja el. amely dtintdssel
szemben a felettes szervhez lehet fordLrlni. A felettes szerv tizendt napon beliil kdteles
indokolissal ellrtott hatirozatot hozni, amellben az elsotoku szerr hatirozaiat helybenhagyja.
megvdltoztatja vagy megsemmisili. A felettes szeN ddntdse kdzigazg.rtrsi halirozatnak
mindsiil, amelynek bir6sAgi feliilvizsgdlara kd.het6.

Mivel a szemdly- ds ldtesitmdny-biztosit6si intdzkedds keretdben a teriiletlezerast rendszerint
az illet€kessdggel rendclkez6 rend6ri szerv vezet6je rendeli el ugyanaz a szemily. aki els6
lbkon a panasz elbiraldsdra .jogosult csak rdszben val6sul mcg az AJkotmrinybir6s:ig
gyakorlatiiban megfogalmazott azon kdvetelmdny. mjszerint a hat6s6gok drdemi, ugydfint6
hatiirozataival szcmben valamely mis szervhez, illetve ugyanazon szeNezetcn beliili
magasabb f6rumhoz fordulAs leher6sigdt kell biztositani [5/1992. (1. 30.) AB hatarozat].
TovAbbi szempont, hogy dnmagriban a rdszben elktliiniilt f'6rumrendszer ldte nem tekinthet6
az drdemi ds hatdkony jogorvoslat biztositiisdnak.

( . . .  )
el terilletei lezArhal, €s mcgakaddlyozhatja, hogy

tM6zkod6kat trvozisra kotelezheti.
oda brrki beldpien vagy onnan trvozzek, illerorcg zz on

I 15. S (l) A r€ndttri int€zkedCs nem okozhat olyan heftnyt, anely nyitvALnvaloan nem 6ll arenybln az
intdzkedds torvenyes cdl jAval.

(2) Tobb lehetsdges €s alkalmas rend6ri intdzkedds, iller6leg k€nyszerit6 eszk6z kiiziit azl kelt velaszlani,
amety az eredmdnvcsseg biztosilasa melett az intdzked€sser 6rintettre a regkisebb korlatozessar. s€riildssel vagy
kerokoz6ssaljir.



A 4612003. (X. 16.) szrimu hatirozatiiban az Alkotmdnybirds6g a kdvetkez6ker :illapitotra
meg: ,,A Jogorvoslathoz val6 jog gyakorldsiihoz - egyebek mellett - elengedhetetleniil
sziiksdges, hogy az drintettek drtesiiljenek a haterozatr6l, amely jogukat vagyjogos drdekeiket
drinti ds megismerhessdk amak tartalm6t. (...) Az Alkotmdnybir6siig szerint a
tudomasszerz6s akkor garant6lt, ha megdllapithatd, hogy a tudomAsszezds lehet6sdge minden
kdtsdget kizAr6an fenn6ll." Allispontom szerint az Rtv. vizsgelt rendelkezdseihcz
kapcsol6d6an, a sz,abilyoz{s hirinyossigaib6l ad6d6an, rneglehet6sen k6tsdges, hogy itz
drintctt szemdlyek tudomist szerezhetnek-e a tdrgyalt intdzkeddsek elrendeldsdnek drdcmi
okai16l.

Az Alkotnriny 57. \8 (l) bekezddsdben szabiilyozott, bir6srighoz lbrdulis jog6val
risszefuggdsben az Alkotmenybir6sag 3/2006 (ll. 8.) szrimi hatdrozatiiban a kdvcrkez6
megrillapitasra jutott: ..A bir6sdghoz val6 jog egyik elemc a bir6s6ghoz fordul6s joga, abban
az drtelemben, hogy az drdekelt eldrhesse, iigydt bir6sig tdrgyalja andlktil, hogl jogi vagy
gyakorlati jellegri. visszadldsszeril akaddll'ok ebbcn megakadllvozn6k." Alltispontom
szerint az iddzett kdvetkeztetds az Alkotmeny 57. $ (5) bekezddsdben szabilyozott, a hat6sagi
dijntdsekl<el szemben biztositott .jogorvoslathoz valo jogra is 6rvdnycs. Az Rlv. vizsg6lt
rendelkezdsei tekintet6ben gyakorlati jellegri akadrilynak min6siilhet, hogy nem tisztiizott: ki
teieszthet el6 panaszt a rend6rs6gi intdzkeddsek ellen? Elmdletileg valamennyi. a lezirt
tcriileten, kdzteri.ileten athaladni, vagy ott meghatiirozott tcvdkenysdget fol]lat kivrn6
szemdly olyannak tekinthet6. mint akivel szemben intdzkeddst foganatositottak kdrddses
ugyanakkor. hogy a panaszt elbirAl6 rend6ri szervek ezt figyelembe vehetik-c.

A fenti megdllapitAsokhoz kapcsol6d6an, lbntosnak tatom megjegyezni, hogy a kdzteriiletek
leziiriisa els6sorban a szabad mozg6shoz ds a gyiilekezdshez val6 jogot drintheti. Ez u16bbi
tekintetdben, a Gyiilekezdsi jogr6i sz6l6 1989. dvi IlL tdrvdny (a bvAbbiakban: Ciltv.)
pontosan meghatrrozza azokat az okokat, amelyek esctdbel a rend6rsig megtilthatja a
rendczvdny megtadisat. elkiildnult elierAsban leszi Iehet6vd a bir6i jogorvoslatot. valamint
pontos hatdrid6ket szab meg az eljiiriis valamennyi rdsztvevdje szimiira. I  

 

azon, hogy egy
adott teriilet lezArasiinak eredmdnyekdnt az kikeriilhet a Gytv. szerinti kajzte iler mindsitdse
aldl fogalmilag kizirt lesz tehiit az esetlegesen zzon a tefiileten tartand6 re[dezvdny
bejelentdsdhez kapcsol6d6, Gfv. szerinti jogorvoslat drvdnycsitdse - az adott teriilet
vonatkoziisiban a szabad mozgiishoz is a gyiilekezdshez val6 jog gyakorldsdnak biztositiisa
kizir6lag egy id6ben elhuz6d6 jogorvoslati eUdrds eredmdnyekdnt kdnysze thet6 ki,
amelyben egydbkdnt az eljirls kezdemdnyez6je birmely mis rend6ri int€zkedds drintettidndl
hetrAnyosabb ilg),ldli pozici6ban van.

A szabad mozgishoz val6jog sdrelme

Az Alkotmanybir6sAg a kdztefilet, a szabad mozgdshoz val6 jog is a gytilekezdsi jog
dsszefiiggdseivel kapcsolatban 55/2001. (XL 29.) szAmu haterozat6ban a kdvetkez6ker
Allapitotta megt ,,A k6zleriilet haszniilatdnak, igdnybe vdtel€nek lehet6sige ug)anis a
gyiilekezdsi szabadsagon Livtil egy misik alapjog: az Alkotmriny 58. g 6lral biztositott szabad
mozgiishoz val6 jog €rvdnyesiildsdnek is a feltdtele. Az Alkotmanybir6seg egy korebbi
haterozatdban m6r kifejtette, hogy a szabad mozgdshoz val6 jog a hel).v6ltoztat:ishoz val6 jog



szabadsagAt is jelenti [60/1993. (Xl. 29.) AB hatarozat, ABH 1993.. 507., 510.]. A szabad
mozg6shoz val6 jog drvdnyesiildsdnek leggyakoribb szintere pedig a kijzrit, a kdzteriilet."

Megitdl€sem szerint az Rtv. tdrgyalt intdzked6seinek k.jzvetlen kdvetkezmdnve a szabad
mozgdshoz val6 jog sdrelme a lezafi kdzteriileteken ugyanis mindenki sziimara lehetetlennd
vrlik a helvv6ltoztatas.

A kdf alapjog esetleges konfliktusa tekintetdben az iddzett alkotmAnybir6sigi hatdrozat a
kdvctkcz6 megdllapitAsra iutott: ,.Mivel az Alkotmanybir6srgnak kdvetkezetes az itdlkezdsi
gyakorlata azt illet6en, hogy az iillamnak az alapvetii jog tisztclctben tartdsara ds vddelmdre
vonatkoz6 kdtelezettsdge nem meriil ki abban, hogy tart6zkodnia kell megsdrtdsiikt6l.
hanem magiiban foglalja az1 is, hogy biaositania kcll az drvdnyesiil6siikhdz sziiksdges
feltdteleket is (...), kdt alapjog: a gyiilekezds ds a mozgds szabadsiga esetleges
konfliktusri,nak megel6zdsdre a hat6sdgnak sziiksigkdppen rendelkeznie kell irzzal a
jogszabdlyi felhatalmazAssal. hogy biztositsa mindkdt alapjog dn'inycsiil6sdt,
illet6leg, ha cz lchctctlcn, azt, hogy az egyik csak a legsztiksdgesebb m€rtdkben szoruljon
hdttdrbe id6legesen a m6sik javdra."

A fenti megallapitds cgydrtelmrien rimutat arra az alkotmiinyosirn aggiilyos helyzctrc,
amelyben - az adott kdztertiletre vonatkoz6an a kdt alapjog nem egymiissal konkurel6
hclyzctben van, hanem mindkett6 drvdnyesiildse teljes mdrt6kben kizirt.

vt.

A gyiilekezdsi.jog sdrelme

A gyiilekez€si jog jelent6sdgdre az Alkotm6nybir6sag a 55/2001. (XT. 29.) szdmn
hatiiozatiiban mutatott rii: .,Cyiil6sek megszervezdsdnek. megtartiisiinak, az azokon va16
rdszvitclnek a joga ndlkiil a ndzetek, informdcidk megszezdsdnek ds misokkal val6
megosr6s6nak, a vdlemdnyek kdzdsen tijrt6n6 kialakitrisdnak a lehet6sdge ugyanis aligha
volna megval6sithat6."

Az Rtv. drintett rendelkezdseihez kapcsol6d6 mulaszt6sban megnyilv6nul6
alkotminyellenessdg kdzvetett kapcsolatban van a gyiilekez€si jog sdrelmdvel, amennfibei az
intdzkeddsek foganatositisakor a rendrirsdg elvileg nem rendelkezik arra vonatkoz6
informaci6val, hogy az adott kdztertiletre ajdv6ben szindikdban iill-e valakinek rendezvinlt
bejelenteni. Mivel azonban az adott teriilet az intdzkedds kijvetkezm6nyekdnt kikeriil a G).tv.
szerinti kiiztefiilet min6sitdse al6l, az adott teriileten kiziirt lesz a gviilekezdsi jog gyakorlisa.

Az Alkotmanybir6s6g 4611991. (lX. 10.) hatarozatiban megfogalmazott clv alapjdn a
potencielis alapjog-s€.elem lehet6s6ge is alkotmanyellenes lehet: ,,Az a jogi szabilyozris
teh6t, amely ezt csak potenci6lisan lehet6vd teszi, arra val6 tekintet ndlktil alkotndnyellenes,
hogy ez az alkotmAnyellenes jogkdvetkezmdny az tigyek hdny sziizal6kriban kdvetkezik be."
Bdr az iddzett tdtelmondatot az Alkotmiinybir6sAg a magrnszf6ra vddelm€vel dsszcfliggdsben
mondla ki. megitdldsem szerint az az Alkotmrinybir6sAg gyakorlata soriin dltaliinos alapjogi
teszt rdsze lett. Jelen esetben tehat a gytilekezdsi jog korldtoz6sAnak lehet6s6gc is
alkotmdnyellenes helyzetet id6z el6.



VII.

Osszegzds

A jelen inditvAnyban a jogbiztonsag s€rclmivel iisszefiiggdsben sdrelmezeft mindhdrom
alapjog. a jogorvoslathoz val6 jog, a szabad mozgiishoz val6 jog ds a g),iilekezesi jog
korlatozisa fogalmilag lehet alkotmrinyos is. Az aldbbiakban igyekszem megvil6gitani, hogy
6ll6spontom szerint a hat6lyos szabiilyozas hirinyoss6gai milyen aspektusban jelentik az
drintett alapjogok ldnyeges tartalmanak - alkotmiinyellenes sdrelmdt.

Az Alkotmdnybir6srg legul6bb a 3012006. (1. 26.) szimf hariirozar6ban lbglalta rjssze a7
alapvetij jogok korl6tozrisanak megitdlisdre vonatkoz6 gyakorlatiit: ,,Az rillam akkor nyrilhat
az alapjog korfuitozrisiina.k eszkdzdhez, ha mrisik alapvet6 jog €s szabadsdg vddelmc vagy
drvdnyesiildse, illetve egydb alkotmiinyos 6rtdk vddelme miis m6don nem drhetij el. Az
alapjog korldtozisdnak alkotmiinyossegrhoz iinmagriban teh6t nem elegend6. hogy az mrisik
alapjog vagy szabadsdg vddelme vagy egydb alkotmiinyos c6l drdckiben tdrt6nik, hanem
sziiksdges, hogy megfeleljen az ariinyossiig kdvctelmdnyeinckt az eldrni kiviint cdl fontoss:isa
ds az ennek 6rdck6ben okozotr alapjogsdrclem srilya megl'elel6 arinyban legyen egr massal A
tdrvdnyhoz6 a korldtozis soriin k.iteles .v adott cdl eierdsire alkalDas legenyhibb eszkdzt
alkalmazni. Alkotrniinyellenes a jog tartalmrnak korliibzesa. ha kdnyszerit6 ok t16ikiil.
dnkdnyesen tdrtdnik, vagy ha a korldtozas stlya az eldmi kivrint cdlhoz kdpest ariinytalan.,,

Az emlitett alapjogok ;rz Rtv. t6rgyalt rendelkezdsei szerinti korliitozisenak oka lehct eevrdszt
a kdzrend 6s a kitzbiztonseg vddelme, mdsrdszt az 6let ds a testi dpsd{ vddelme. A kdziend ds
a ktizbiaonsiig vddelminek tekintetiben a mar idczeft 62,2000. (il. tl.) szamt AB hat.irozat
- a rend6rsdg titkos informeci6gyiijtdsdvel kapcsolatban a kdvetkez6 mcgiillapitesra jutott:
,,... az alkotmiinyos cilkdnt elismert, k6zrend, kdzbiaonsrig vddelme dnlek6ben sem adhat6 a
jogalkalmaz6k szimdra olyan ,ltaldnos felhatalmaziis, amely az alapvet6 jogok korliitoziisilt
an€lkiil teszi lehet6v6, hogy a szilksdgessdg is ariinyossag kiivetelmdnydnek 6rvdnyesiildse a
felhatalmaziis egyes felt6telei vonatkozis6ban - absztralt €s konl<r€t drtelembcn _
ellen6rizhet6 lenne.' Mind a kdzrend- 6s kdzbiztonsrig, mind az dllam tn.
intdzmdnyvddelmi kdlelezettsig6nek kdr€be tarroz6 6ler ds resri dpsig lddelmdnek c6liib6l
megval6sul6 alap.jog-korldtozris alkotmiinyossiigiinak megit6l6se szempontiab6l
megkeriilhetetlen tehat a szi.iksdgessdg-arAnyossag teszt szerinti vizsgiilat.

A teszt el6kdrddsdnek tekinthet6 alkalmassrig tekintetdbon megallapithat6, hogy a szemily_ ds
ldtesitmdny-bidosirdsi intdzkedds (Rtv. 46. g) keretdben elrendelr reriiler_lezdrds
kitvetkezndnyekint mind a jogoNoslathoz. mind a szabad mozgishoz, mind pedig a
gyiilekezdshez val6 jog korl6toz5sa alkalmas leher a fanti alkotmdnvos cdlok 6s illami
kdlelezeltsegcl lel jesiteinel biztusirasira

Megallapithat6, hogy szemily- 6s l6tesltn6nybiztositesi intdzkedds elrendeldsdnek alaoiat
jelent6, kdz-vetlentil fel nem ismerhet6 veszdlyhelyzet, kockezat megsziintetdse crdekeLen
sziiksiges lehet mind a szabad mozgiishoz val6jog. mind a gyiilekezdsijog korlatozdsa ezek
ndlkiil i|z adotl intdzkeddsek nem lenninek megval6sithat6ak. Fontos ugyanakkor
megjegyezni, hogy a hatdkony 6s drdemi jogoNoslathoz val6 korletozasa, amety a
szabdlyoz6si hidnyoss6gb6l ad6dik, nem meriti a sziiksigessdg kovetelmdnydr sem.



A trrgyalt rendciri intdzkeddsekhez kapcsol6d6 szabalyoz6si hiinyossrigokb6l kdverkez6
alapjog-korldtozrisok megit6ldsem szerint egyik vizsgAlt alapjog eset<iben slem ar:rnyosar<. nz
adott kdztertilet lezir6sdnak hosszabb id6n keresztiil tijft6;6 finntartrisa semmikdppen sem
tekinthet6 az adott alkotmiinyos cdlok eldrdsdre alkalmas legenyhdbb eszki;znek. A szemdlv_
6s ldtesitmdnybizositdsi intdzkedds elrendeldsdre okot ad6 abszhakt veszellheJlzet
l-eitdtelezhet6en adotr id6ponthoz, esemdnyhez kcjr6dik. amelynek elmiiltival a togal_;tag
befejezhetetlen, tehdt reljes mdfidkben megval6sithararlan cdl (;z dlet- ds resti 6pseg,rea.tmel
eldrdse drdekdben fenntartott int6zkeddsek riltal okozott alapjogsdrelmek nem riilnJ arrinyban
eevmassal.

Az alkotmiinyos kdvctelmdnyeke vonarkoz6an az Alkotm6nybir6sdg a 38/1993. (VI lt.)
sziimi hatiirozatiiban a kdvetkez6 megeliapitrist tefte: ,,Ha a jogszabriiyi rendclkezds
alkotmiinyossiga dppen a szabdlyoziis hirinyossaga vagy homdlyossri-ga miait kdrddses. az
Alkotm6nybirosag kifcjezetten is megrillapithatji az uttot-,inyo, drt"elmez6s rartomenyiit,
meghatiirozhatja azokal az alkotmrinyos k<ivetelmdnyekei, amelyeknek a norma
drtelmezdseinek meg kell felelniiik."

Amennyiben it tisztelt Alkotmenybir6sig a fentiekben kifejteft szempontok szerint _
els6sorban az Rtv.-ben foglalt ariinyossiig kiivetelmin),e drvdnyestilds6nek eimdleti lehet6sdgc
miaI.. nem tartja lehetsdgesnek a mulastAsban megnyilvrinul6 alkotmdnyellenessdg
mcgdllapitasit. ugy inditvrinyozom. hogy alkotmanyos kOvetelmdnyek meghat.tozasaval
vegye elejdt az esetleges alkotmiinyellenes helyzetek kialakuLisrinak.

Budapesr, .2007 milrcius Io
Tisztelettel

dr. Pozsiir-Szentmikl6sy Zolkin


