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Bevezetés 

 

A gyülekezési jog talán az egyik legkomplexebb alapjog: alapfogalmaival, természetével, 

problémáinak kezelésével meglehetősen sokat foglalkozott a hazai jogtudomány az elmúlt 

évtizedekben. Ha röviden és tömören kell kifejezni az elmúlt évtizedek történéseit a 

gyülekezési joggal kapcsolatban, akkor kis túlzással találóan azt mondhatjuk, hogy 

Magyarországon a frontvonalak megmerevedtek: a gyülekezési törvény „helyzete 

változatlan.” 

Főként a 2006-os őszi események hatására a gyülekezési jog a jogtudomány és a 

rendészettudomány figyelmének középpontjába került. Ám a sok szakmai vita, értekezések és 

javaslatok ellenére sem született megnyugtató megoldás, a törvényi szabályozás azóta is 

változatlanul fennáll. Az állóvizet a 13/2016. (VII. 18.) és a 14/2016. (VII. 18.) AB 

határozatok kavarták fel, amelyek jogalkotói mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-

ellenesség megállapítását jelentették ki, és felszólították az Országgyűlést jogalkotási 

feladatának elvégzésre. Így az 1989 óta szinte változatlan gyülekezési jogi törvény 

történetének legjelentősebb átalakulása előtt áll.
1
 A dolgozatom témája tehát a gyülekezési jog 

örök és aktuális kérdései, célom a megfelelő jogszabály- módosítás elősegítése, ill. a helyes és 

helytelen jogalkalmazási gyakorlat elemzése.  

 

1. A 2016-os alkotmánybírósági határozatok 

 

Kis túlzással kijelenthető, hogy a 2016-os alkotmánybírósági határozatok a legnagyobb 

hatású gyülekezési jogot érintő AB határozatok, amelyek mulasztásban megnyilvánuló 
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alaptörvény-ellenes helyzetet megállapítva jogalkotói feladatra szólították fel az 

Országgyűlést.  

A 13/2016. (VII.18) AB határozatból kiderül, hogy az indítványozó 2014 decemberében 

gyülekezést jelentett be egy tucat fővárosi helyszínre, illetve felvonulásos gyülekezést kívánt 

tartani, s a devizahitel károsultak ügyében kívánták a társadalom figyelmét felkelteni. A 

rendezvény bejelentési kötelezettsége kapcsán a rendőrhatóság három kiemelt helyszín esetén 

tiltó határozatot hozott. A Kúria előtti területre tervezett gyülekezés miatt a rendőrség 

megkereste a Kúria elnökhelyettesét, és a Kúria elnökhelyettese a gyülekezési jogról szóló 

1989. évi III. törvény (a továbbiakban: Gytv.)  8. § (1) bekezdésére hivatkozva megjelölte, 

hogy a rendezvény a bíróság zavartalan működését súlyosan veszélyeztetné, működését 

súlyosan megzavarná. A rendőrség az egyeztetési eljárás lefolytatása után ismételten 

megkereste a Kúriát, az pedig fenntartotta korábbi álláspontját, így a rendőrség a Gytv. 8. § 

(1) bekezdésére hivatkozva a rendezvény megtartását megtiltotta. A tervezett rendezvény 

kiemelt helyszíne lett volna a Cinege út, a gyülekezést azonban a rendőrség a Gytv. 2. § (3) 

bekezdése alapján megtiltotta.
2
 A nevezett jogszabályhely kimondja, hogy a gyülekezési jog 

gyakorlása nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével, amely a 14. § (1) 

bekezdés értelmezésével összefüggően a már folyamatban lévő gyülekezés feloszlatási oka. A 

rendőrség „a mások jogainak és szabadságának sérelme” alatt a családi és magánszférához 

való jogot értette. A rendőrségi tiltó határozat ellen felülvizsgálati kérelmet adott be az 

indítványozó a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz, amely elutasította az 

indítványozó kérelmét, és a rendőrség érvelését fenntartotta. A történtek után az indítványozó 

alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz.  

Az Alkotmánybíróság a 13/2016. (VII.18) AB határozatban a Kúria előtti területre 

tervezett gyülekezés kapcsán megállapította, hogy a rendőrség a gyülekezés tiltásának 

indokait nem alkalmazhatja mechanikusan, ugyanis az egyeztetési eljárás lefolytatása után a 

tilalmi ok mérlegelése helyett a rendőrség másodjára is megkereste a Kúriát, amely továbbra 

is fenntartotta álláspontját. A felülvizsgáló bíróság figyelmen kívül hagyta, hogy ezzel a 

rendőrség formalitássá tette az egyeztetési eljárást és kiüresítette saját mérlegelési 

felelősségét. Pedig az indítványozóval folytatott párbeszéd során az indítványozó a 

rendezvény megtartása érdekében tíz percre rövidítette a tervezett gyülekezés időtartamát. Az, 

hogy a körülmények indokolják-e a bíróságok működésének súlyos veszélyeztetését, fokozott 

indoklási kötelezettség terhe mellett a rendőrségnek kell megítélnie minden egyes esetben. 

Ám az Alkotmánybíróság mindezen helyes megállapítások ellenére nem mondta ki a vizsgált 

jogalkalmazás alaptörvény-ellenességét. Ráadásul a többségi határozat a 30/2015. (X.15.) AB 

határozatban
3
 meghozott döntését hagyta figyelmen kívül, ugyanis ott hasonló tényállás 

alapján alaptörvény-ellenességet ítélt.  

A további kifogásolt helyszínek tekintetében a többségi határozat helyesen rögzíti a Gytv. 

előzetes tiltó okainak [8. § (1) bekezdés] és feloszlatási okainak [2. § (3) bekezdés, ill. 14. § 

(1) bekezdés] egymástól való elhatárolását. Ez a lényeges megállapítás már a 30/2015. (X. 

                                                
2 Noha ezzel ellentétes joggyakorlatra is volt precedens. Stumpf István alkotmánybíró különvéleményében 

ugyanis kifejtette, hogy a Cinege út 5. szám előtt a joggyakorlat alapján nem volt tilos rendezvényt tartani (pl.: a 

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 17.Kpk.45.743/2013/2. számú végzése, ill. a 
27.Kpk.45.920/2013/2. számú végzése). Ld. 13/2016. (VII. 18.) AB határozat, [115], 26.  
3 Az indítványozó a Kúria közelében kívánt demonstrációt szervezni, a banki csalásokra történő 

figyelemfelhívással. A BRFK az egyeztetési eljárás mellőzésével kizárólag a Kúria elnökhelyettesének 

állásfoglalása alapján a Gytv. 8. § (1) bekezdésére hivatkozva a megtiltotta a rendezvény megtartását. Az AB 

hangsúlyozta, hogy tiltó ok felmerülése esetén a rendezvények rendjének biztosításával kapcsolatos rendőri 

feladatokról szóló 15/1990. (V.14.) BM rendeletben (a továbbiakban: BMr.) előírt egyeztetési eljárást le kell 

folytatni. Továbbá a hatóság állásfoglalása csak akkor releváns a tiltás szemszögéből, ha minden kétséget 

kizáróan egyértelműen megállapítható az állásfoglalásból a tényleges veszélye annak, hogy a bíróság működését 

súlyosan megzavarják. 
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15.) AB határozatban is megjelent, miszerint „egy tudomásul vett rendezvény esetében egy 

tilalmi ok – a rendezvény törvénysértő megtartása miatt – utólag oszlatási okká válhat, ez a 

viszony azonban nem fordítható meg: a rendezvény gyakorlása során tapasztalható 

törvénysértésekre adható szükségképpen reaktív jellegű oszlatási indok nem konvertálható át 

automatikusan előzetes tilalmi okká.”
4
 Majd ezen ténymegállítások után meglepő módon a 

többségi határozat nem mondja ki a felülvizsgáló bírósági döntés alaptörvény-ellenességét és 

megsemmisítését. Pedig a tiltó határozat egyértelműen a Gytv. 2. § (3) bekezdése alapján 

döntött a tiltás mellett, mivel a rendezvény megtartása „mások jogait és szabadságát” sértené, 

majd ezt a felülvizsgáló bíróság is jóváhagyta. Ez azonban a Gytv. alapján jogellenes, mert 

utólagos, a már megkezdett gyülekezésekre vonatkozó feloszlatási ok nem lehet előzetes 

tiltási oka egy gyülekezésnek. Az Alkotmánybíróság ugyan rámutatott a jogalkalmazás e 

hibáira, de ahelyett hogy megsemmisítette volna a törvénysértő bírói döntést, leszögezi, hogy 

az indítványozónak végső soron lehetősége volt a felvonulás többi helyszínén véleménye 

kifejtésére, ezért összességében nem sérült aránytalanul az indítványozó gyülekezési joga, így 

az alkotmányjogi panaszt a testület elutasította. Emellett a többségi határozat kijelenti, hogy a 

jogalkalmazók azért jelöltek meg tiltó okként feloszlatási okot, mert a konkrét ügyben a 

gyülekezési jog és a magánszférához való jog alapjogi kollízióját fedezték fel. Mindezekből 

következően a testület a 13/2016. (VII.18) AB határozatban megállapította, hogy „az 

Alaptörvény I. cikk (1) bekezdését és a VI. cikk (1) bekezdését sértő mulasztásban 

megnyilvánuló alaptörvény-ellenes helyzet áll fenn annak következtében, hogy a 

törvényalkotó nem szabályozta a magánszférához való alapjog és a gyülekezéshez való 

alapjog kollíziója esetén a kollízió feloldásának szempontjait és annak eljárási kereteit.” Így 

az Alkotmánybíróság felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotási feladatának 2016. december 

31-ig tegyen eleget.  

A megállapítás jelen ügyet tekintve azért meglepő, mert a rendezvény szervezője a 

rendőrséggel lefolytatott egyeztetési eljárás során a gyülekezés megtartása érdekében tíz 

percre módosította a tervezett gyülekezés időtartamát,
5
 mely ily módon nem jelenti a 

magánszférához való alapjog aránytalan sérelmét. A 2. § (3) bekezdése és a 14. § (1) 

bekezdése, mint utólagos feloszlatási okok nem alkalmazhatóak előzetes tiltási okként, akkor 

sem amikor egy bejelentésből már előre tudható, hogy az sérteni fog valamilyen más 

alapjogot. (Jelen esetben példáula magánszférához való jog nem sérült volna aránytalanul a tíz 

percre tervezett rendezvény miatt, de ha több napra tervezte volna a rendezvény szervezője, 

akkor a Gytv. alapján sem lehetett volna előzetesen megtiltani, hanem a vélemény közlése 

után idővel fel kell oszlatni). A gyülekezési jog és a jelen esetben felvetődő magánszférához 

való jog súlyos kollíziója a tíz percre tervezett tüntetés miatt alaptalan, mert ez nem jelenti a 

magánszférához való jog aránytalan sérelmét, e minimális sérelmet pedig a gyülekezési jog 

alkotmányos demokráciákban betöltött kitüntetett szerepe miatt a magánélet nyugalmának el 

kell szenvednie.
6
 Adott esetben természetesen reálisan felmerülhet a magánszférához való jog 

sérelme, ha például 4-5 órát vagy akár több napot kívánnak lakóövezetben tüntetni, de még 

ilyen esetben is szerintem csak utólagos feloszlatással lehet elkerülni az aránytalan sérelmet. 

Lehetővé kell tenni, hogy a gyülekezők kifejtsék közös véleményüket, majd ezután a tüntetést 

be kell fejezni, vagy ha a tüntetők nem műkődnek együtt e tekintetben, a rendőrségnek közbe 

kell lépnie és fel kell oszlatni azt. Nem indokolt az elhúzódó gyülekezések magánszférához 

való jogra gyakorolt sérelmét az előzetes tiltási okok közé beemelni. A gyülekezési szabadság 

szerves része a gyülekezés helyének megválasztása is,
7
 és nem elfogadható, hogy egyes 

helyszíneken jogszerűen érvényesült a gyülekezéshez való jog, míg az eset kapcsán más 

                                                
4 Ld.: 30/2015. (X. 15.) AB határozat, 8. o., Indoklás [30] 
5 BRFK 01000/160-1029-3/2014.ált. számú közigazgatási határozat, 9.  
6 Ld. 30/1992. (V. 26.) AB határozat, III./2.1., 13/2016. (VII. 18.) AB határozat, 7. o., Indoklás [25] 
7 Ld. pl. Sáska kontra Magyarország, 58050/08. sz. kérelem 
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helyszíneken nem. Így jelen esetben nem áll fenn az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi 

CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 46. § (2) c) pontjának értelmében vett jogalkotói 

mulasztás és szabályozási hiányosság, sokkal inkább a helytelen jogalkalmazás: az 

Alkotmánybíróságnak a gyülekezési jog súlyos sérelmét megállapítva a rendőrségi határozatot 

helyben hagyó bírói döntés megsemmisítését kellett volna elrendelnie véleményem szerint az 

Abtv. 43. § (1) bekezdése alapján. 

A 14/2016. (VII.18) AB határozat alapján az első indítványozó 2014 februárjában kívánt 

300 fő részvételével megemlékezést rendezni a Vérmezőn. A BRFK a Gytv. 2. § (3) 

bekezdésére, az emberi méltóság sérelmének veszélyére és az Alaptörvény IX. cikkének (4) 

bekezdésére – azaz a véleménynyilvánításhoz való jog nem sértheti mások emberi méltóságát 

- hivatkozva megtiltotta a rendezvényt. Ezután a felülvizsgáló bíróság elutasította az 

indítványozó felülvizsgálati kérelmét, majd az alkotmányjogi panaszával kérte a felülvizsgáló 

bírósági végzés alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését. Egy másik 

indítványozó 2015 februárjában kegyeleti jellegű rendezvényt kívánt szervezni, melyet a 

BRFK a Gytv. 2. § (3) bekezdésére hivatkozva szintén megtiltott. A felülvizsgáló bíróság 

elutasította az indítványozó kérelmét és a rendőrség érvelését fenntartotta, a rendezvény 

eredeti céljának eltitkolására hivatkozva. Így az indítványozó alkotmányjogi panaszában 

kérelmezte a bírósági végzés alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.   

A 14/2016. (VII.18) AB határozatban a testület az első ügy kapcsán leszögezte, hogy 

csak a Gytv. 8. § (1) bekezdésében felállított indokok alapján tilthat meg előzetesen 

gyülekezést a rendőrség. Továbbá kijelentette, hogy „a gyülekezés során felmerülő lehetséges 

veszélyforrásokra, mások jogainak sérelmére vonatkozó távoli, hipotetikus jellegű 

hivatkozások nem adhatnak alapot arra, hogy a jogalkalmazó előzetesen tiltson meg 

gyülekezést.”
8
 Így a testület megállapította a rendőrségi és bírósági döntés alaptörvény-

ellenességét és megsemmisítette azt. A másik ügy kapcsán a többségi határozat 

megállapította, hogy a bejelentő megtévesztette a jogalkalmazó szerveket, így az indítványozó 

valós szándékára irányuló bejelentés hiánya folytán a jogalkalmazói határozatok nem 

eredményezték az indítványozó alapjogi sérelmét. Ennek fényében elutasították az 

alkotmányjogi panaszt. Viszont a Juhász Imre és Stumpf István által kifejtett 

különvélemények szerint elmaradt a vizsgált jogalkalmazói döntések alaptörvény-

ellenességének és megsemmisítésének elrendelése. Az első ügyben a testület leszögezte, hogy 

mások jogainak sérelmére vonatkozó hipotetikus jellegű hivatkozásokra alapozva nem tiltható 

be egy rendezvény megtartása, de itt a bejelentés megtiltása éppen ilyen feltételezésen alapul, 

tehát a testületnek meg kellett volna semmisítenie a felülvizsgáló bíróság végzését.
9
 

A 14/2016. (VII. 18.) AB határozatban végül az Alkotmánybíróság megállapította, hogy 

az Alaptörvény I. cikk (1) bekezdését, I. cikk (3) bekezdését és a VIII. cikk (1) bekezdését 

sértő mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenes helyzet áll fenn, mivel a jogalkotó nem 

szabályozta a Gytv.-ben „a gyülekezések békés jellegét megfelelően biztosító garanciális 

szabályokat, valamint az alapjogok összeütközésének feloldását szolgáló olyan törvényi 

rendelkezések megalkotását, amelyek biztosítják az ütköző alapjogok lehető legkisebb 

korlátozás melletti egyidejű érvényesülését.”   

Ami a megállapított jogalkotói mulasztást illeti, véleményem szerint ezen ügyekben sem 

a jogalkotói mulasztás – szabályozási hiány – okozta az alapjogsértő helyzeteket, hanem a 

helytelen jogalkalmazás. Azaz a megállapított mulasztás nem függ össze szorosan a jelen 

ügyben felmerült problémákkal. Igaz, a testület tényleges alkotmányjogi panasz kapcsán 

gyakorolta hatáskörét az ügyben, és ilyen esetben is megállapítható a mulasztásban 

megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség, ugyanis az az Alkotmánybíróság egyéb hatásköreinek 

                                                
8 Ld. 14/2016. (VII. 18.) AB határozat, 13. o., Indoklás [48] 
9 Ld. 14/2016. (VII. 18.) AB határozat, Juhász Imre különvéleménye, [93], ill. Stumpf István különvéleménye 

[113], [114] 
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gyakorláshoz kapcsolódik, ha a jogi szabályozás Alaptörvényből levezethető lényeges 

tartalma hiányos.
10

 Általánosságban pedig fennállhat, hogy a Gytv. tiltási okai hiányosak. 

Ráadásul elmondható, hogy szerencsétlen módon szabályozták az előzetes megtiltási és 

feloszlatási okokat: a Gytv. alapján ugyanis nincs mód egy rendezvény előzetes megtiltására 

még akkor sem, ha annak jogsértő jellege egyértelmű.
11

 Kizárólag akkor tiltható meg 

előzetesen a rendezvény, ha a gyűlés a bíróságok vagy a népképviseleti szervek zavartalan 

működését súlyosan veszélyeztetné, vagy ha a közlekedés más útvonalon nem biztosítható, 

ám más nyilvánvalóan jogsértő esetben meg kell várni a gyülekezés megkezdését és utána 

lehet csak feloszlatni. Az alapjog biztosításhoz szükséges, és érvényesülését elősegítheti az 

egyeztetési eljárás részletezése, továbbá a fegyverfogalom pontosítása és az arc eltakarásának 

szabályozása. Tehát a megállapított jogalkotói mulasztás és szabályozási hiány – ha a jelen 

üggyel nem is szoros összefüggésben – véleményem szerint is megállapítható. 

 

2. Javaslatok 

 

Egy új gyülekezési törvény megalkotásánál figyelembe kell venni az évtizedek során 

felmerülő problémákat, visszatérő hiányosságokat és a felhalmozódott tapasztalatokat. 

Véleményem szerint összességében nyolc ponton merülhetnek fel komolyabb aggályok az 

elmúlt évtizedek alapján: a spontán- és gyors gyülekezések esete, a bejelentés legkorábbi 

időpontja, a rendezvények időtartama, a műveleti terület kérdése, az eszköz- és 

fegyverfogalom, a bejelentés elbírálása, a gyülekezés megtiltása, feloszlatása, ill. 

ellentüntetések biztosítása kapcsán. Egy új, ideális gyülekezési törvény megalkotásánál e 

területek kiemelt figyelmet érdemelnek, így javaslataimat, meglátásaimat e kérdésekre 

összpontosítom egy ideális szabályozás elősegítése céljából. 

Egy gyülekezés megállapítása esetén szintén fontos szempont az adott gyülekezésen 

résztvevők minimális létszáma, noha ez a probléma ritkán fordult elő a szakmai diskurzusban, 

a jogalkalmazás során mégis jelentős problémát okozhat.
12

 A Gytv. nem jelöl meg alsó határt, 

de ha a szövegét nézzük, akkor kizárhatjuk az egy fős gyülekezés lehetőségét, a törvény 2. § 

(1) bekezdésében többes számot találhatunk („résztvevők”), tehát a gyülekezést – mint 

kollektív alapjogot – csak több természetes személy együttesen gyakorolhat. Ezek alapján a 

gyülekezés alsó létszáma – hogy minél tágabb körtől kezdve lehessen gyakorolni az alapjogot 

– véleményem szerint legalább két fő részvételét jelenti.
13

 Az egyfős megnyilvánulásokat 

természetesen a véleménynyilvánítási szabadság keretén belül kell értékelni. Természetesen, 

ha ahhoz az egy személyhez, ki véleménynyilvánítását nyilvánosan, közterületen gyakorolja a 

járókelők közül még egy fő csatlakozik, akkor már gyülekezésről beszélünk.
14

 Véleményem 

szerint ilyen esetben az eredetileg egyedüli véleménynyilvánítási szabadságát gyakorló 

                                                
10 Ld. Abtv. 46. § (2) bekezdés c) pont 
11 SZIKINGER István: A gyülekezési jog szabályozásának mai kérdései: jogi szabályozás és intézményi 

környezete a rendszerváltás után, in: Tüntetés, rendőrség, demokrácia, (szerk.: Szabó Máté-Dominique Wisler), 

Villányi úti könyvek, 1999, 197.  
12 A rendőrség 2004 őszén két alkalommal is feloszlatott egyszemélyes „gyülekezéseket.” Ld. HAJAS Barnabás: 

A gyülekezési jog egyes aktuális elméleti és gyakorlati kérdései. PhD értekezés, 2012, 101.  
13 A rendőrségről szóló1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 97. § (1) bekezdés d) – e) pontja 

alapján 3 fő minősül csoportnak, 10 fő felett pedig tömegről beszélünk. A 75/2008. (V.29.) AB határozat 

különvéleményében Bragyova András 10-15 fő együttes jelenlétét tekinti gyűlésnek. A lengyel szabályozás 

szerint pedig 15 fő szükséges egy gyülekezésnek minősülő rendezvényhez. (Ld. KÁDÁR András Kristóf– M. 

TÓTH Balázs: A gyülekezési jog külföldi és magyar szabályai, Fundamentum, 2007/1) 
14 Vö. BENCZE József – MAJOROS Róbert: Gyülekezési jog – a jogalkalmazás során felmerülő újabb 

problémákról (II.). Közjogi Szemle, 2009/ 2, 29.  
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személy nem köteles a gyülekezést bejelenteni, ha a csatlakozó fél spontán kapcsolódott be az 

eseménybe.  

Ha fogalmi elemét nem is jelenti, de szorosan kapcsolódhat a gyülekezés fogalmához a 

gyakorlásához szükséges időtartam. A gyülekezés időkorlátja ugyan nem szükséges fogalmi 

elem, hanem a rendezvény egyik velejáró jellemzője.
15

 A Gytv. alapján a bejelentésben meg 

kell jelölni a rendezvény befejezésének időpontját, ezek alapján a gyülekezés időtartama 

korlátozott, valamikor véget kell érnie. Kérdés, hogy mikor. A 75/2008. (V. 29.) AB határozat 

alapján a kollektív véleménynyilvánítást addig kell biztosítani az államnak, amíg a résztvevők 

kifejtik véleményüket, erre kellő időt kell biztosítani, s ha ez megtörtént, a rendezvénynek 

véget kell érnie. A hónapokig tartó blokádszerű tüntetésekre nincs alkotmányos lehetőség. A 

szervező a rendezvény időtartamát szabadon meghatározhatja, de ezt korlátozza a 

gyülekezéshez való jog lényeges tartalma, ami a vélemény kifejtésében és közlésében áll. Így 

a gyülekezéshez való jog nem jelenti a gyülekezés céljának megvalósulását, vagy annak 

kikényszerítését. Mindezt alátámasztja az Emberi Jogok Európai Bíróságának (a 

továbbiakban: EJEB) döntése is, amikor a Cisse kontra Franciaország ügyben
16

 egy két 

hónapja tartó, békés gyülekezés feloszlatását azért ítélte jogszerűnek, mert az egészségügyi és 

közegészségügyi állapotokat a gyülekezés veszélyeztette, miközben elegendő idő volt arra, 

hogy a gyülekezők kinyilvánítsák véleményüket. Külföldi szabályozásokban is láthatunk 

példát,
17

 hogy időbeli korlátot szab a jogalkotó. Ezek összehasonítása kapcsán szerintem 

elsősorban elegendő a feloszlatási szabályokat alkalmazni, ha egy gyülekezés jelentősen 

túllépi a bejelentésben megadott befejezési időpontját. Viszont célszerű lenne korlátozni az 

este 11 óra utáni lakóövezetbe szervezett gyülekezéseket, amelyek adott esetben reálisan 

sérthetik a magánélethez való jogot. 

Az elmúlt évtized egyik fontos gyülekezési jogi hiányosságának a spontán- és a gyors 

gyülekezés jogalkotási elmaradását, hiányosságát tartom. Annak ellenére maradt el a 

jogalkotási beavatkozás e hiányos területeken, hogy mind az EJEB
18

 mind a magyar 

Alkotmánybíróság
19

 elismerte a gyülekezés e két formájának jogosultságát. A spontán gyűlés 

ad hoc jellegű, speciális körülmények fennállása mellett, nem szervezett, így szervezőkkel és 

belső struktúrával sem rendelkező gyülekezés, amelyet az idő rövidsége és szervező hiánya 

miatt nem jelentenek be. Általában egy hirtelen bekövetkezett eseményre való azonnali 

reagálás (pl. váratlan politikai esemény). Szintén váratlan eseményre való gyors reagálás 

indokolja a gyors (sürgős reagálású) gyülekezések létét. Akkor fordul elő, ha a szervezett 

rendezvény határidőben történő bejelentésére a szervezőn kívül álló okból már nincs 

lehetőség, ám a gyülekezési jog lényeges tartalmának korlátozását jelentené, ha a rendezvényt 

nem lehetne megtartani.
20

 Abban különbözik a spontán gyülekezésektől, hogy szervezője és 

                                                
15 Vö. HAJAS Barnabás: A gyülekezési jog egyes aktuális elméleti és gyakorlati kérdései. PhD értekezés, 2012, 

116.  
16 Ld. Cisse kontra Franciaország 51346/99 sz. kérelem 
17 A francia szabályozás alapján egy gyűlés csak este 11 óráig tarthat, Oroszországban pedig reggel 7 előtt és 

este 11 után nem lehet gyűlést rendezni, tehát a rendezvények nem tarthatnak folyamatosan, megszakítás nélkül 

több napon át. Ld. KÁDÁR András Kristóf– M. TÓTH Balázs: A gyülekezési jog külföldi és magyar szabályai. 
Fundamentum, 2007/1. Ezzel ellenkező vélemény M. Tóth Balázs: „azt gondolom, ha nincs sértett vagy 

veszélyeztetett alapjog, akkor mindenki addig gyülekezik, ameddig úgy véli, nem érte el a célját. Nem látok 

alkotmányos indokot pusztán a hosszú időtartam miatt megvalósuló korlátozásra.” Ld. M. TÓTH Balázs: A 

gyülekezési jogi szabályozás és gyakorlat néhány aktuális problémájáról. Ars Boni, 2013 http://arsboni.hu/tothb 

(2016.10.16.) 
18 Ld.: Oya Ataman kontra Törökország, 74552/01. sz. kérelem 
19 Ld.: 75/2008. (V.29.) AB határozat  
20 Ld. HAJAS Barnabás: A gyülekezési jog megújításának kulcsa a következetesebb jogalkalmazásban keresendő. 

Ars Boni, 2013.  http://arsboni.hu/interjuhajas (2016.10.16.) 
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belső szervezete is van.
21

 Ezen gyülekezési formáknak megvan a szerepük a polgárok 

kollektív véleménykifejtésében, s e véleményközléshez való jogot hátráltatná, ha egy 

bejelentés késlekedése miatt az egész gyülekezés okafogyottá válna. Véleményem szerint a 

spontán- és a gyors gyülekezések törvényi elismerése és szabályozása már nem várathat 

magára annak ellenére, hogy az utóbbi években a rendőri jogalkalmazásban tapasztalhattunk 

pozitív fejleményeket.
22

 E kivételes gyülekezési formák
23

 szabályozásához hozzá tartozik, 

hogy a gyors gyülekezések esetén is szükséges a bejelentési kötelezettséget előírni, csak az 

általános határidő betartásától függetlenül: a sürgős gyülekezések estén a hatóság 

értesítésének már a gyülekezés gyakorlása előtt meg kell történnie. 

Gyakran sérülhet a gyülekezéshez való jog, ha a szervező hetekkel, hónapokkal a 

tervezett időpont előtt bejelenti a demonstrációt, s ezzel akadályozhatja más gyülekezési 

jogának gyakorlását. Mellesleg ilyen esetben a hatóság nem tud érdemi döntést hozni, így 

kénytelen tudomásul venni a bejelentést, míg az eseményhez közeledve már több információ 

birtokában lehet, hogy tiltani kellene a Gytv. alapján a rendezvényt. A bejelentés legkorábbi 

időpontjának meghatározására a külföldi gyakorlatban és hazai szakirodalomban eltérő 

példákat is láthatunk
24

, de a közterületen tartott rendezvények bejelentésének legkorábbi 

időpontját célszerű lenne szabályozni. Így megelőzhető lenne, hogy akár évekkel a 

rendezvény megtartása előtt „lefoglalhassanak” egy közterületet.
25

 A legjobb megoldás az 

lenne szerintem, ha egy hónappal lehetne leghamarabb bejelenteni egy rendezvényt a tervezett 

időpont előtt. Ez elegendő idő lenne mind a szervezőknek megszervezni egy tüntetést, mind a 

rendőrségnek felmérni a körülményeket. A lengyel szabályozásban is a bejelentés legkorábbi 

időpontja 30 napban van meghatározva,
26

 és ez egy többszázezres tüntetés megszervezésére is 

elég időt biztosít a szervezőknek.
27

 

A 2006-os őszi események után okozott jelentősebb problémát a gyakorlatban a 

„biztonsági műveleti terület” alkalmazása. A műveleti terület fogalmát az Rtv. 46. §-a 

ismerteti ideiglenes „területlezárás” néven. Az Rtv. alapján a rendőrség személyi –és 

létesítménybiztosítási intézkedéseket tehet, ha valamely védett személy testi épsége 

érdekében vagy létesítmény védelme érdekében indokolt. Ám a jogértelmezés álláspontja nem 

volt egységes az adott terület közterületi jellegének elvesztésével kapcsolatban, ha egy 

közterületen területlezárást alkalmaztak. A Fővárosi Bíróság már 2006 ősze előtt kimondta, 

hogy a „biztonsági műveleti területté minősítés együtt jár a közterületi jelleg elvesztésével.”
28

 

Ez az álláspont később a jogalkalmazásban a 3/2013. (II.14.) AB határozattal összhangban 

                                                
21 Bihari Mihály szerint szinte lehetetlen elhatárolni egymástól a spontán –és a gyors gyülekezéseket, s 
szabályozásuk is kétséges. Ld. HAJAS Barnabás – BIHARI Mihály: Gyülekezési jog – a jogalkalmazás során 

felmerülő újabb problémákról (I.). Közjogi Szemle, 2009/1, 30.  
22 Ld.: BENCZE József – MAJOROS Róbert: Gyülekezési jog – a jogalkalmazás során felmerülő újabb 

problémákról (II.). Közjogi Szemle, 2009/2,18.  
23 A három gyülekezési forma nem egyenrangú, mivel alapvetően a főszabály a törvényi határidő betartásával 

bejelentett gyülekezés, de spontán- és a gyors gyülekezések kivételes formái is jogszerűek, ha nem lehetséges a 

tüntetést a főszabály szerint megszervezni, ld. Bragyova András különvéleménye, 75/2008. (V. 29.) AB 

határozat  
24 A lengyel szabályozásban pl. 30 napban van meghatározva a legkorábbi időpont, míg Hajas Barnabás szerint 

több mint 3 hónap szükséges. Vö. KÁDÁR András Kristóf– M. TÓTH Balázs: A gyülekezési jog külföldi és 

magyar szabályai. Fundamentum, 2007/1, ill. HAJAS Barnabás: A gyülekezési jog megújításának kulcsa a 
következetesebb jogalkalmazásban keresendő. Ars Boni, 2013. http://arsboni.hu/interjuhajas/ (2016.10.16.) 
25 Ld. HAJAS Barnabás: A gyülekezési jog megújításának kulcsa a következetesebb jogalkalmazásban keresendő. 

Ars Boni, 2013  
26

 Ld. HAJAS Barnabás: Utcák, terek szabadsága, Századvég Kiadó, Budapest, 2014, 258.  
27 Pl. a 2016. októberi lengyelországi abortuszellenes tüntetések 
28 A Terror Háza Múzeum előtti demonstráció miatti területlezárás, ill. a Dohány utcai Zsinagóga előtti 

területlezárás. Mindkét esetben a Fővárosi Bíróság jogerősen megállapította, hogy a biztonsági műveleti területté 

nyilvánítással elveszítette közterületi jellegét a terület, ezért arra demonstrációt bejelenteni nem lehetett. Ld. 

MUDRÁNÉ Láng Erzsébet: Gyülekezési jog – problématérkép. Közjogi Szemle, 2008/3, 25. 

http://arsboni.hu/interjuhajas/
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változott: a bíróság kimondta, hogy a területlezárással érintett terület nem veszíti el a 

közterület-jellegét, hanem csak a használata korlátozódik.
29

 A 3/2013. (II.14.) AB határozat
30

 

értelmében jogorvoslat során a felülvizsgáló bíróságnak nemcsak a rendőrség határozatát kell 

vizsgálnia, hanem az azt megalapozó döntést is, tehát adott esetben a területlezárásról szóló 

TEK határozatát is. Ennek ellenére többször megfigyelhető helytelen rendőrségi 

jogalkalmazás, amelyeket a felülvizsgáló bíróságoknak kellett kiigazítaniuk.
31

 Az egyik 

precedensben a felülvizsgáló bíróság leszögezte, hogy „nem tekinthető szükségesnek egy 

demokratikus társadalomban a politikai véleménynyilvánításra irányuló békés gyülekezést 

pusztán azon okból korlátozni, hogy azt védett személy jelenlétében kívánják 

megvalósítani.”
32

 A bíróság kijelenti, hogy az Rtv. a területlezárás mellett a védett személy 

biztonságának megóvása érdekében egy sor más, a gyülekezési jogot kevésbé korlátozó 

intézkedésre is lehetőséget ad.
33

 A rendőrhatóságok felé pedig „további feltétlen elvárás, hogy 

ismerje és alkalmazza a releváns nemzetközi egyezményeket, az Emberi Jogok Európai 

Bíróságának következetes ítélkezési gyakorlatát, ezek figyelmen kívül hagyása esetén pedig 

legalább a konzekvens hazai bírósági joggyakorlatot.”
34

 Megfontolandónak tartom M. Tóth 

Balázs véleményét a területlezárás kérdését illetően: a probléma megoldása az lehetne, ha 

külön tiltási ok lenne, ha a gyülekezés megtartása a személy-és létesítménybiztosítási 

intézkedés célját veszélyezteti. Ilyenkor a bíróság három napon belül köteles lenne 

megvizsgálni az intézkedésnek a jogszerűségét és azt is, hogy az egyébként jogszerű 

intézkedésre tekintettel arányos-e a gyülekezési jog korlátozása vagy sem.
35

 Természetesen 

egy ilyen megoldáshoz hangsúlyozottan szükséges a rendőrség számára, hogy az Rtv.
36

 

alapján igénybe vehető  gyülekezési jogot kevésbé korlátozó intézkedéseket alkalmazza.  

A hazai szakirodalom keveset foglalkozott a gyülekezésen használható eszközök 

kérdéséről, viszont ajánlott lenne a gyülekezésekkel kapcsolatban a fegyver fogalmát 

pontosítani. Fontos, hogy a törvényileg minden eszköz rendezvényen való birtoklása tiltva 

legyen, amely alkalmas arra, hogy más gyülekezőkben, a rendvédelmi személyzetben vagy a 

résztvevőkön kívüliekben vagy technikai eszközökben kárt tegyen (pl. fáklya használata). 

Szintén a békés jelleg elvesztéséhez vezethet, ha a résztvevő az arcát eltakarja a 

rendezvényen. Jelenleg az arc eltakarása szabálysértésnek minősül,
37

 de a maszk viselésével 

kapcsolatban számos álláspont létezik, s a 14/2016. (VII. 18.) AB határozatban már az 

Alkotmánybíróság is felvetette e kérdés szabályozási igényét.  A legjobb megoldásnak Hajas 

                                                
29 Ld. Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27. Kpk. 45.920/2013/2., 4. o. 
30 Ugyan a 3/2013. (II. 14.) AB határozatban egy közterület-használati engedélyt vizsgált a testület, de annak 

következménye, miszerint a bíróság a hatáskör hiányát megállapító rendőrségi határozat jogszerűségét és 

megalapozottságát érdemben vizsgálja, a személy- és létesítménybiztosítási intézkedések estén is fenn áll. A 

hasonló helyzet alapja, hogy közterület-használati megállapodás és területlezárás esetén is egy köztér elveszíti 

közterületi jellegét, így a hatóság hatásköre hiányát állapította meg rendszerint. Vö. 

http://ataszjelenti.blog.hu/2013/09/04/a_miheztartas_vegett_rendorsegi_visszaeles_es_a_biroi_jogorvoslat 
31 Ld. Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 20. Kpk. 45.258/2013/4., Fővárosi Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság 17. Kpk. 45.753/2013/2., ill. Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27. Kpk. 

45.920/2013/2. 
32 Ld. Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 17. Kpk. 45.753/2013/2., 5. o. 
33 Pl. „a rendőrség technikai ellenőrzést alkalmazhat, elrendelheti a jogszerűen birtokban tartott veszélyes 
tárgyak kötelező letétbe helyezését, ezen túlmenően pedig a TEK a védett személy testi épsége és közlekedési 

útvonala biztosítását a védett személy közvetlen védelmével is teljesítheti.” Ld.: Fővárosi Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság 27. Kpk. 45.920/2013/2., 5-6. o. 
34

 Ld. Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27. Kpk. 45.920/2013/2., 7. o. 
35 M. TÓTH Balázs: A gyülekezési jogi szabályozás és gyakorlat néhány aktuális problémájáról. Ars Boni, 2013. 

http://arsboni.hu/tothb/ (2016.10.16.) 
36 Ld. Rtv. 46. § (4) bekezdés 
37 Ld. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 
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Barnabás javaslatát tartom: ha a gyülekezés kommunikációs eleme az arc eltakarása, akkor az 

írásbeli bejelentésnek tartalmazni kell ezt.
38

 

A bejelentés elbírálására vonatkozó szabályozásunk kapcsán a legnagyobb problémának a 

bejelentés elbírálásra álló idő rövidségét tartom.
39

 A rendőrség és a szervező között 

lefolytatott egyeztetési eljárás alatt kellő mennyiségű idő lenne szükséges a szervezőnek, 

hogy a rendőrség figyelmeztetésére a bejelentésben tett álláspontját megfelelően 

végiggondolhassa, és ezáltal azt a jogszerűség érdekében módosíthassa. Mindezek 

megvalósítására szerintem nem alkalmas a jelenleg még hatályos Gytv. és BMr. által 

megjelölt időkeret, csak három nap fordítható az egyeztetési eljárásra, és a rendőrségi 

figyelmeztetések szervező általi megfontolására. Érdemes további 2 napos időkeretet hagyni 

az egyeztetési eljárás lefolytatására, tehát szükséges a szabályozást úgy módosítani, hogy a 

rendezvény szervezését legalább 5 nappal a rendezvény megtartásának tervezett időpontját 

megelőzően kell bejelenteni. Természetesen lehetséges olyan helyzet, amikor bejelentési 

hibák hiányában felesleges az egyeztetés lefolytatása, ezért rögzítésre érdemes annak 

jogkövetkezménye. Ha a rendőrség a bejelentésben mindent jogszerűnek talál, azaz nem is 

szükséges a további érdemi egyeztetés, akkor a bejelentő által megjelölt időponthoz képest a 

rendőrség lehetővé teheti, hogy a gyülekezés hamarabbi időben is megtartható legyen, így 

kihagyva a plusz két napos ez esetben felesleges egyeztetési időt. Ám a rendezvény 

szervezője fenntarthatja jogát a bejelentésben általa megjelölt eredeti időponthoz, így 

garantálható, hogy a végső döntés a szervező kezében van. Szükséges tehát az egyeztetési 

eljárás szabályozását a BMr. helyett a törvényben kifejteni.  

A megtiltási szabályok megítélése előtt fontos leszögezni, hogy el kell határolni az 

előzetes megtiltási okokat [Gytv. 8. § (1) bekezdés]  az utólagos feloszlatási okoktól [Gytv. 2. 

§ (3) bekezdés, ill. 14. § (1) bekezdés]. Feloszlatási okra hivatkozva nem lehet megtiltani 

előzetesen a gyülekezéseket, ám a gyakorlatban sajnos mégis láttunk erre példát.
40

 

Véleményem szerint a törvényben rögzített előzetes tiltási okok hiányosak, a Gytv. alapján 

ugyanis nincs mód egy rendezvény előzetes megtiltására még akkor, sem ha annak jogsértő 

jellege egyértelmű.
41

 Ezért érdemes figyelembe venni az európai normák megoldásait e 

tekintetben: könnyebben alkalmazható konkrét korlátozásokat figyelhetünk meg, mert az 

európai országokban általában rugalmasabban vannak meghatározva egy rendezvény előzetes 

megtiltásának szabályai.
42

 A hatóságnak általában szélesebb körben van lehetősége 

mérlegelni, pl.: közrend és közbiztonság garantálása, állampolgárok egészségének és 

tulajdonának védelme, közlekedési érdek tekintetében, s mindezek összhangban állnak az 

Emberi Jogok Európai Egyezményének (a továbbiakban: EJEE) 11. cikkével. Ezzel 

ellentétben a hatályos szabályozásunk meglehetősen szűkkörűen biztosítja a mérlegelési 

lehetőséget a rendőrségnek. Jobb lenne szélesebben, így konkrétabban meghatározni a 

korlátozási okokat. Ezt támasztja alá a Velencei Bizottság jelentése is.
43

 Célszerű lenne tehát, 

                                                
38 Ld. HAJAS Barnabás: Utcák, terek szabadsága. Századvég Kiadó, Budapest, 2014, 355. 
39 A gyülekező joga a gyülekezés időpontjának megválasztása, mely kommunikációs jelentőséggel is bírhat. Így 

különösen problémás a 3 napban meghatározott legkésőbbi bejelentési idő, tekintettel egy bírósági 

felülvizsgálatra, amely a bejelentéstől a bíróság döntéséig maximum 9 napot vesz igénybe. Ám egy 9 napban 

meghatározott legkésőbbi beadási határidő viszont már túl hosszú.  
40 Ld. pl. a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.Kpk.45.713/2015/2. számú végzése 
41 Ld. NAGY Andrea: A gyülekezési jog szabályozásának jövője, in: Est quam prodire tenus: Tudományos 

diákköri dolgozatok: Az ELTE-ÁJK hallgatóinak tudományos diákköri dolgozatai (szerk.: Kelemen Miklós-

Takács Péter), ELTE-ÁJK, Budapest, 2004, 13-29. 
42

 Ld. HAJAS Barnabás: A gyülekezési jog megújításának kulcsa a következetesebb jogalkalmazásban keresendő. 

Ars Boni, 2013. http://arsboni.hu/interjuhajas/ (2016.10.16.) 
43 CDL(2012)014rev  Compilation of Venice Commission opinions concerning Freedom of Assembly, ill. 

Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, Prepared by the Osce/odihr Panel of Experts on the Freedom of 

Assembly and by the Council of Europe’s European Commission for Democracy through Law (Venice 

Commission), 50-53. o. 
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ha az új törvény alapján a rendezvény megtartása megtiltható lenne, ha a rendezvény célja 

bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást valósítana meg, vagy a 

rendezvény megtartása a népképviseleti szervek vagy a bíróságok zavartalan működését 

súlyosan veszélyeztetné, vagy ha a közrendet, a közegészséget súlyosan veszélyeztetné, vagy 

ha a közlekedés más útvonalon nem biztosítható. Továbbá célszerű lenne azon eset előzetes 

tiltását is megfontolni, amikor a közönség nem térhet ki egy őt sértő, gyalázó, megfélemlítő 

vagy gyűlöletkeltésre irányuló közös véleménynyilvánítás elől. Természetesen a foglyul ejtett 

közönség veszélyét előzetes tiltási okként szerepeltetni a Gytv.-ben csak akkor alkotmányos, 

ha ahhoz szigorú vizsgálat kapcsolódik: a vizsgálata során a jogalkalmazónak a rendelkezésre 

álló adatok segítségével minden kétséget kizáróan be kell bizonyítani azt, hogy a rendezvény 

megtartása elkerülhetetlenül sérelemhez vezet.  

Ezen szabályozási irány ellen konkuráló kantiánus álláspont az, hogy ha egy 

bejelentésből már előre látható, hogy jogsértő lesz a rendezvény és nincs az esetre 

alkalmazható előzetes tiltási ok, akkor az egyeztetési eljárás alatt a rendőrség figyelmeztetése 

után lehetővé kell tenni a rendezvény megtartását és természetesen a jogsértő állapot 

bekövetkezése után a Gytv. alapján fel kell oszlatni a gyülekezést. Magyarán így is 

használható a törvény, és nincs más dolga a jogalkalmazónak, mint alkalmazni azt.
44

 Ez a 

joggyakorlat értelemszerűen levezethető a jelenleg hatályos törvényből is, és érthető érv, de e 

joggyakorlat szerintem nem költséghatékony, esélyt adhat jogsértések megvalósítására. 

Továbbá a gyülekezések fogalmi kritériuma azok békés jellege, így azon gyülekezések, 

amelyekről bejelentésből már előre tudható, hogy mellőzik a békés jelleget, nem élveznek 

alkotmányos védelmet. Ráadásul a gyülekezési jog törvényben történő hiánytalan korlátozása 

biztosítaná, hogy e törvényi korlátokon belül a gyülekezési alapjog érvényesülése már nem 

akadályozható.
45

 

A gyülekezések feloszlatása során felmerülő hibalehetőség elsősorban a következetlen 

jogalkalmazásban
46

 és nem a rossz szabályozásban keresendő. Az örvendetes, hogy fejlődött a 

rendőrség tömegkezelési módszere, s a megszokott hagyományos magas profilú 

tömegkezelést felváltotta a külföldön már elterjedt alacsony profilú tömegkezelés,
47

 ám egy 

adott tüntetés kapcsán mindig szükséges a körülményeket és változásokat követni, s ha 

szükséges, a jogszabályok alapján közbeavatkozni és akár a rendezvényt is feloszlatni. A 

külföldi gyakorlat alapján pozitív példaként azt láthatjuk, hogy a jogszabálytól eltérő 

megmozdulások – nyilván a jogsértés súlyával összhangban – a rendezvény feloszlatásánál 

enyhébb intézkedéssel is kezelhetők.
48

 

Jelentős rendészeti terhet jelenthetnek a rendőrségnek az egymással ellentétes identitású 

rendezvények, amelyek megtartása egy időben azonos területen történik. A még hatályos 

Gytv. alapján a rendőrségnek pedig nincs módja megakadályozni, hogy egy adott területre 

azonos időben konkuráló rendezvényeket jelentsenek be, a rendőrség csak tudomásul tudja 

venni azokat. Legfeljebb egyeztető tárgyalásokra tudta hívni a feleket, ám a 

kompromisszumkötés általában elmaradt, így a megoldás mindig a kockázatos 

                                                
44 Ld. HAJAS Barnabás – LÁPOSSY Attila: Gyülekezési jog – a jogalkalmazás során felmerülő újabb 

problémákról (III.). Közjogi Szemle, 2009/ 3, 39-40. 
45 Ld. Salamon László különvéleménye, 13/2016. (VII. 18.) AB határozat, [93], 23.  
46 Pl. a 2012. augusztus 5-ei devecseri demonstráció, ill. a Fidesz Lendvay utcai székházának 2014. október 26-ai 

ostroma. Mindkét esetben elmaradt a rendőrség beavatkozása és a rendezvények feloszlatása. Ld. AJB-

6234/2012. sz. jelentés, ill. http://www.arsboni.hu/hibazott-a-rendorseg-az-internetado-elleni-tuntetesen.html, ( 

2016.09.03.) 
47 Ld. HAJAS Barnabás: Gyalogsági harceljárások és az „esztelen tömeg.” Ars Boni, 2013 

http://arsboni.hu/interjuhajas2/ (2016.10.16.) 
48 Jó példa az észt szabályozás: a rendőrség biztonsági zónát jelölhet ki az adott helyzetnek megfelelően. Ld. 

KÁDÁR András Kristóf– M. TÓTH Balázs: A gyülekezési jog külföldi és magyar szabályai. Fundamentum, 2007/ 

1, 71.  
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területmegosztás maradt.
49

 A legjobb megoldásnak a finn szabályozás
50

 átvételét tartanám: ha 

a bejelentések után a rendőrség információi szerint a rendezvények párhuzamos megtartására 

nincs mód, mert a biztonság az ellentétek miatt nem garantálható, akkor az a rendezvény 

megtartása élvez elsőbbséget, amelynek szervezője előbb terjesztette elő a bejelentését.  

 

3. Összegzés  

 

A bevezetésben meghatározott célkitűzéseimet reményeim szerint sikerült 

megvalósítanom. Az elemzések és vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a gyülekezési 

jogot szabályozó törvény jogrendszerünkben rendkívül rövid terjedelmű, ám a nehézséget 

részben a terület bizonyos alulszabályozottsága jelenti. Noha a gyülekezési jog lényegi 

tartalma szabályozva van, számos részletkérdésben pontosításra és differenciálásra szorul a 

Gytv. és a BMr.,
51

 amely elejét vehetné, elkerülhetővé tenné a helytelen gyakorlat 

kialakulását. A helyes joggyakorlat értelmezésére már születtek segítő és irányt mutató 

alkotmánybírósági határozatok, ám megfelelő törvényi szabályozás is szükséges, amely 

lényegesen elősegíthetné a helyes jogalkalmazást. Így örvendetesnek tartom, hogy végre sor 

kerül majd egy új gyülekezési törvény megalkotására.
52

  

A gyülekezési jog gyakorlata kapcsán az elmúlt években összességében megfigyelhetők 

pozitív
53

 tendenciák is. Nagy előrelépés, hogy a hagyományos rendőri tömegkezelési 

gyakorlat sokat fejlődött az elmúlt években és néhány negatív példa mellett (pl. a 2014-es 

Fidesz székház ostrom
54

), a rendőri tömegkezelés fejlődése pozitív tendenciát mutat. A 

megszokott hagyományos magas profilú tömegkezelést felváltotta a külföldön már elterjedt 

alacsony profilú tömegkezelés, melynek keretében a rendőrség új megközelítéssel áll a 

gyülekezési jog biztosításához.
55

 A kontraproduktív pszichológiai hatások miatt hagyományos 

eszközöket mellőzve a rendőrök védőfelszerelés nélkül jelennek meg és nem törekednek az 

erődemonstrálásra.
56

 Korábban közömbösebbnek mutatkozott a rendőrség, de már olykor 

jellemző, hogy törvényesen segítik a gyülekezések lebonyolítását (ld.: a 2012-es 

diáktüntetések), hogy a szervezők legitim céljai teljesüljenek.
57

  

Az absztrakt jogalkotás mindig csak üget a konkrét életszituációk után, s ez különösen 

igaz a gyülekezések diverzitására. Reményeim szerint sikerült konstruktívan megjelölni a 

jogszabály-módosítás szükséges irányát, így hozzájárulni egy kellően korszerű és az alapjog 

könnyű érvényesítését lehetővé tevő új gyülekezési törvény szakmai megalapozáshoz, mely 

alapját jelentheti majd egy jövőbeli alapjog-érvényesítő következetes jogalkalmazásnak.   

 

                                                
49 Ld. HAJAS B.: A gyülekezési jog egyes aktuális elméleti és gyakorlati kérdései. PhD értekezés, 2012, 76.  
50 Ld. BÓDI Stefánia: A gyülekezési jog hazai szabályozásának története és dilemmái. Magyar Jog, 2011/9, 531., 

ill. HAJAS Barnabás: Utcák, terek szabadsága. Századvég Kiadó, Budapest, 2014, 91.  
51 A BMr.-ről ez különösen elmondható, jelentős korszerűsítésre szorul. 
52 Az előzetes várakozások szerint nem csupán módosításra, hanem teljesen új törvény megalkotására kerül majd 

sor. A kézirat lezárásáig nem nyújtottak még be törvényjavaslatot, a törvénytervezet szövege sem vált ismertté.  
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54 Ld. http://www.arsboni.hu/hibazott-a-rendorseg-az-internetado-elleni-tuntetesen.html (2016.09.03.) 
55 Ld. HAJAS Barnabás: Gyalogsági harceljárások és az „esztelen tömeg.” Ars Boni, 2013, 
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56 Uo. 
57 Uo. 

https://www.ajbh.hu/en/kozlemenyek-archiv/-/content/10180/2/a-diaktuntetesek-rendori-kezeleserol
http://www.arsboni.hu/hibazott-a-rendorseg-az-internetado-elleni-tuntetesen.html

