
3. helyszín
maximum 50 fő
kb.8 személygépjármű
Rendezők száma:3 fő.

4. helyszín
maximum 50 fő
kb.8 személygépjármű
Rendezők száma:3 Íő.

A rendezvény szeÍvezoje: omray Ferenc ladataifentl
A jegyzőkonyv felvevoje felhir,ta a bejelentő figyelmét arra, hogy nem jeleníthetnek meg

önkényuralmi j elképeket.

A bejelentőt orosz János r. őrnagy tájékoztatta az alábbiakrőI:

A rendezvény rendjének biztosításáról a szetvező gondoskodik, a rendőrség a rendezvény

rendjénekbiztosításában a SZerVező kérésére közreműködik. Ha a rendezvény részt.vevőii'iek

magátartás a a rendezvény törvényességét veszéIyezteti, és a rend másként nem állítható

helyre, a szerv ező köteles a rendezv ényt feloszlatni.

Szerv ező : Tudomásul vettem.

A rendezvény megtartása a bejelentés tar1almától nem térhet el (a rendezvény kezdete és

befejezésének iárható időpóntja, ittvonala. célja, napirendje). A rendezvény résztvevői a

rendezvény bejelentésében megjetölt időpontjában kötelesek a rendezvény helyszínét

elhagyni.
Szerv ező z Tudomásul vettem.

A békés gyülekezés jogának gyakorlását csak a törvényben megállapított olyan korlátozásnak

lehet alávetni, amély ek az állam biztonsága, a kozblztonság és a közrend illetve a

közegészsé g, 
'a 

kozerkölcs vagy mások jogainak és személyes szabadságának védelme

érdekében 
''tirceg.'. 

A gyülekezési jog gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt,

vagy bűncselekmJny elkóvetésére való felhívást, valamint nem járhat mások jogainak és

szab ads ágának s ére l mével.
Szerv ező : Tudomásul vettem.

A rendezvényen a résztvevők nem jelenhetnek meg fegyveresen. illetőleg felfegyverkezve'

valamint nem jeleníthetnek meg tiltott önkényuralmi jelképeket.

Szew ező : Tudomásul vettem.

A rendezvény résztvevője által okozott kárért a károsult harmadik személlyei szemben a

szervezó a károkozóval együtt egyetemlegesen felelős. A szervező mentesül a felelősség

a1ól, ha bizonyitja,hogy a rendezvény szervezése és megtar1ása során irgy járt el, ahogy az

adott helyzetben á|talában elvárható.
Szerv ező z Tudomásul vettem.

Ha a gyü1ekezési jog gyakorlása, a gyülekezési jogró1 szóló 1989. évi III' törvényben 
,-',/

foglaltakba ütközik, vagy a rendezvényen a résztvevők fegyveresen' illetőleg,,

felfegyverkezve jelennek meg továbbá ha a bejelentéshez kötott rendezvényt bejelentéd


