
 2018. évi LV. törvény a gyülekezési 

jogról (Gyt.) 

26/2018. (IX. 27.) BM rendelet a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésre 

irányuló bejelentés elintézésének és a gyűlés biztosításával kapcsolatos rendőrségi feladatok 

végrehajtásának részletes szabályairól (BMr.) 

Alkotmánybíróság határozata / 

Alaptörvény rendelkezése 

Jogszabály Törvény. 
Miniszteri 

rendelet. 

4/2007. (II. 13.) AB határozat: A helyi önkormányzat nem egészítheti ki a Gyt.-ben meghatározott feltételrendszert, mivel a politikai rendezvények - és más, a Gyt. 

hatálya alá tartozó rendezvények - jogi feltételeinek szabályozására sem a Gyt., sem más jogszabály jogalkotási felhatalmazást nem ad, önálló szabályozási jogköre a 

helyi önkormányzatnak a gyülekezési jog, mint alapvető jog tekintetében pedig nincs. 

Gyülekezési 

hatóság 

Az illetékes rendőrkapitányság 

– Budapesten a Budapesti 

Rendőr-főkapitányság. 

A gyűlés helyszíne szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten megtartani tervezett 

gyűlés esetén a Budapesti Rendőr-főkapitányság. 

Ha a gyülekezési hatóság azt állapítja meg, hogy a gyűlés a bejelentett helyszínre 

figyelemmel más gyülekezési hatóság illetékességi területét is érinti, erről a helyszínnel 

érintett másik gyülekezési hatóságot azonnal, rövid úton értesíti, majd soron kívül 

megküldi a bejelentést és – ha arra sor került – a lefolytatott egyeztetésről készített 

jegyzőkönyvet, illetve szükség esetén közös egyeztetést kezdeményez. 

46. cikk: A rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények 

megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az 

államhatár rendjének védelme. 

 

Gyűlés 

Békésen és fegyvertelenül másokkal közösen felvonulás és tüntetés. 

 

Legalább két személy részvételével közügyben való véleménynyilvánítás céljából tartott nyilvános összejövetel. 
-- 

VIII. cikk: Mindenkinek joga van a békés gyülekezéshez. 

 

Nyilvános 

gyűlés 
A gyűlés nyilvános, ha ahhoz bárki szabadon csatlakozhat. -- -- 

Sürgős gyűlés 

Ha a bejelentési 

határidő megtartása 

veszélyeztetné a gyűlés 

célját, a gyűlést az arra 

okot adó eseményt 

követően 

haladéktalanul, a 

felhívás megküldésével 

kell bejelenteni a 

gyülekezési hatóságnál. 

A Gytv. szerinti sürgős gyűlés megtartására irányuló bejelentés esetén a 

gyülekezési hatóság haladéktalanul megvizsgálja, hogy 

a) a bejelentés adatai alapján a bejelentési határidő megtartása a gyűlés célját 

valóban veszélyezteti-e, és 

b) a gyűlés bejelentése a gyülekezési hatóságnál az arra okot adó esemény 

bekövetkezését követően haladéktalanul megtörtént-e. 

 

Ha a vizsgálat alapján a gyülekezési hatóság azt állapítja meg, hogy a bejelentési 

határidő megtartása a gyűlés célját nem veszélyezteti, vagy a gyűlést nem 

haladéktalanul az arra okot adó esemény bekövetkezését követően jelentették be, 

erről a gyülekezési hatóság a szervezőt a lehetőség szerint megtartott egyeztetésen 

vagy rövid úton tájékoztatja. A gyülekezési hatóság a tájékoztatásban a szervező 

figyelmét felhívja a gyülekezési joggal visszaélés szabálysértés 

jogkövetkezményeire. 

75/2008. (V. 29.) AB határozat: Önmagában a késedelmes bejelentésre hivatkozva 

nem tiltható meg azoknak a békés rendezvényeknek a megtartása, amelyek a 

gyülekezésre okot adó esemény miatt nem jelenthetők be három nappal a tervezett 

rendezvény időpontja előtt. Az Alkotmánybíróság hangsúlyozza, hogy az előírt 

bejelentés elmulasztása törvénysértés, amelyhez hátrányos jogkövetkezmények 

kapcsolódhatnak. A rendezvény szervezőjének mulasztása azonban nem járhat minden 

esetben azzal a következménnyel, hogy a rendőrség - további feltételek nélkül - 

feloszlatja a rendezvényt, amelynek résztvevői nem követtek el jogsértést. Hasonló 

törvénysértésnek minősülhet, ha a bejelentett időponttól, helyszíntől, útvonaltól, céltól, 

illetve napirendtől eltérően tartják meg a rendezvényt. Ugyanakkor az eltérést nem 

mindig a szervező mulasztása okozza. Előfordul, hogy a résztvevők száma vagy a 

rendezvény jellege miatt indokolt és olykor elkerülhetetlen az eltérés a bejelentésben 

foglaltaktól. 

Spontán gyűlés Nem kell a gyűlést bejelenteni, ha a gyülekezés egy, azt közvetlenül megelőző indokból, tervezés és szervező nélkül alakul ki. -- -- 

Gyűlés 

szervezője 

A gyűlés szervezője az, aki a résztvevőket a gyűlésen való részvételre nyilvánosan felhívja, a gyűlést meghirdeti (a továbbiakban együtt: felhívás), 

továbbá a gyűlést megszervezi, és azt vezeti. 
-- -- 

Gyűlés vezetője 

A gyűlést a szervező vezeti. Ha a gyűlést többen szervezik, közösen jelölik ki a gyűlés vezetőjét. Ha a gyűlés vezetője megváltozik, arról a szervezők 

haladéktalanul tájékoztatják a rendőrséget és a gyűlés résztvevőit. 

Ha a gyűlés szervezője vagy vezetője nem ismert, azt kell vezetőnek tekinteni, aki a napirendet meghatározza, akinek a gyűlés menetére befolyása van, 

illetve aki harmadik személyekkel szemben a gyűlést képviseli. 

-- -- 

Vezető 

kötelezettségei 

A szervező a gyűlés befejezését követően haladéktalanul gondoskodik a gyűlés helyszínének, a gyűlést megelőző állapotba hozásáról, így különösen a 

gyűlésen felállított építmények és berendezések elbontásáról, a gyűlés során elhelyezett plakátok eltávolításáról, a gyűlés során keletkező hulladék 

eltakarításáról és az esetleges környezeti károk helyreállításáról. 

A gyűlés vezetője meghatározza a gyűlés rendjét és lefolyását, ennek során dönt a szó megadásáról és megvonásáról, a gyűlés berekesztéséről vagy 

befejezetté nyilvánításáról és szétszéleszti a résztvevőket. Megteszi a rend biztosítása, illetve fenntartása érdekében szükségessé váló intézkedéseket. 

Ezek eredménytelensége esetén a gyűlést feloszlatja. 

A gyűlés vezetője felel a gyűlés békés jellegének megőrzéséért és a határozatban előírtak betartásáért. 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 



A gyűlés vezetője a gyűlésről kizárhatja azt, aki a gyűlést súlyosan megzavarja. Akit kizártak, annak a helyszínt haladéktalanul el kell hagynia. Ha a 

kizárt személy a helyszínt nem hagyja el, a gyűlés helyszínéről a vezető eltávolíttatja. Ha a kizárt személynek a gyűlésen való további jelenléte a 

közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül veszélyezteti, illetve az mások jogainak és szabadságának sérelmével jár, a kizárt személy eltávolításában 

a gyűlés vezetője a rendőrség közreműködését kérheti. 

Ha a gyűlés vezetőjének személyében változás áll be, az új vezető a rendőrséggel a gyűlés helyszínén haladéktalanul felveszi a kapcsolatot. 

A gyűlés szervezője, illetve vezetője a gyűlés békés lebonyolításához és a gyűlés rendjének fenntartásához kapcsolódó feladatai ellátásához megfelelő, 

a résztvevők várható létszámához igazodó számú, nagykorú rendező (a továbbiakban: rendező) segítségét veszi igénybe. 

A gyűlés vezetője az alkalmazást megelőzően felhívja a rendezők figyelmét a gyűlés békés jellegét biztosító korlátozások megtartására, és arra, hogy 

azok megsértésével bűncselekményt valósíthatnak meg. 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

-- 

Rendezők 

kötelezettségei 

A rendezők egységesen „rendező” feliratú karszalagot vagy mellényt viselnek, és a vezető utasításainak megfelelően járnak el. 

 
-- -- 

Résztvevők 

kötelezettségei 

A gyűlés résztvevői kötelesek a gyűlés vezetőjének és az irányítása alatt álló rendezőknek a rend fenntartása és biztosítása érdekében tett utasításait 

követni. 

A gyűlést súlyosan megzavaró személynek a gyűlés helyszínét, a rendező távozásra való felhívását követően haladéktalanul el kell hagynia. 

A gyűlés résztvevője a gyűlés befejezésének időpontjában köteles annak helyszínét elhagyni. 

Ha a gyűlést feloszlatták, a gyűlés véget ér, és a résztvevőknek a helyszínt haladéktalanul el kell hagyniuk, ott jogszerűen tovább nem tartózkodhatnak. 

-- -- 

Helyszín: 

 

közterület 

E törvény alkalmazása során 

közterület a közhasználatra 

szolgáló minden olyan állami 

vagy önkormányzati tulajdonban 

álló földterület, amelyet az 

ingatlan-nyilvántartás ekként tart 

nyilván, és amelyet mindenki 

korlátozás nélkül igénybe vehet, 

ideértve a közterületnek 

közútként vagy térként szolgáló 

részét is. 

A közterületen tartott gyűlés 

biztosítására, a közlekedés 

rendjének fenntartására, a 

gyűlés esetleges 

feloszlatására a biztosítás 

parancsnoka tervet (a 

továbbiakban: biztosítási 

terv) készít, amely 

tartalmazza, hogy a gyűlés 

rendjének fenntartásában 

milyen erők, milyen 

formában működnek közre. 

3354/2019. (XII. 16.) AB végzés: „[a] fair balance elvével csak kivételes esetben egyeztethető össze, ha a gyülekezni kívánók 

véleményük csoportos kifejtését elsősorban azáltal kívánják megvalósítani, hogy a gyülekezés kizárólagos helyszínéül a közéleti 

szereplő magánlakásának környékét jelölik meg. A demokratikus társadalomtól elvárt tolerancia sem ad okot arra, hogy a 

demokratikus véleményformálás szereplőit (a közéleti szereplőket és azok nem közéleti szereplő lakótársait, szomszédait) a 

magánszférához való alapjoguk aránytalan sérelmével helyezzék nyomás alá. Mindez nem jelenti azt, hogy ezek a helyszínek 

elveszítik közterület jellegüket és általában nem jelenti azt sem, hogy az ilyen közterületre szervezett demonstráció szükségképpen 

érintené a rendezvénynek kitett személyek magánszférához való alapjoguk belső lényegét, másrészről azonban az ott lakók joggal 

tarthatnak igényt az otthon nyugalmának védelmére és e nyugalomnak csupán a fokozottan ideiglenes jellegű, és a magánszférához 

való jogukat aránytalanul nem érintő megzavarására. A körülmények mérlegelése alapján akár itt is tartható tehát gyülekezés, de 

adott esetben szigorúbb technikai feltételek mellett: így figyelembe kell venni különösen a gyülekezők célját, létszámát, a 

rendezvény időtartamát, gyakoriságát, dinamikus vagy statikus jellegét, és azt, hogy a résztvevők milyen napszakban, milyen 

hangosítás mellett kívánják üzenetüket eljuttatni a gyülekezés címzettjéhez. Az üzenetre való tekintettel mindez továbbra is 

közéleti kommunikációnak minősül, amit véd a békés gyülekezéshez való jog, ugyanakkor technikai korlátozás alá vethető egy 

másik Alaptörvényben biztosított jog, így a VI. cikk (1) bekezdésében szereplő magánszférához való jog védelmében.” 

Helyszín:  

 

nem közterület 

Közterületnek nem 

minősülő helyszínen csak 

az ingatlan 

tulajdonosának és 

használójának 

hozzájárulásával 

szervezhető gyűlés. 

Ha a gyülekezési hatóság a tényállás 

tisztázása során azt észleli, hogy a 

gyűlés helyszíne nem közterület, 

erre a szervező figyelmét felhívja, és 

tájékoztatja a gyűlés szervezésének 

jogkövetkezményeiről. 

 

55/2001 AB határozat: a gyülekezési jog - csakúgy, mint a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadsága - szorosan kapcsolódik 

a véleménynyilvánítás szabadságához [30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992, 167., 171.]. Gyűlések megszervezésének, 

megtartásának, az azokon való részvételnek a joga nélkül a nézetek, információk megszerzésének és másokkal való 

megosztásának, a vélemények közösen történő kialakításának a lehetősége ugyanis aligha volna megvalósítható. Ha tehát a békés 

összejövetelt nem közterületen tartják, a törvény nem ad a hatóságnak lehetőséget semmiféle intézkedésre, ideértve a gyülekezési 

jog bármilyen akadályozását is. 

3057/2019. (III. 25.) AB határozat: Az indítványozó bíró az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésének részét képező 

normavilágosság elvének sérelme körében kiemelte, hogy a normaalkotó a Gytv. 10. § (8) bekezdésével csak a „közterület” 

fogalmát határozza meg, a Gytv. 1. § (2) bekezdése szerinti „közterületnek nem minősülő helyszín” fogalmát azonban nem, így a 

„maradványelv” alapján ide tartozik minden magántulajdonú ingatlan. A normavilágosság elve azonban azt kívánná meg, hogy a 

normaalkotó e fogalmat is definiálja vagy kellőképpen differenciálja, ennek hiányában a jogszabály túl általános megfogalmazása 

sérti a jogbiztonságot, és fennáll a lehetősége a gyülekezési jog szükségtelen és aránytalan korlátozásának. Az indítványozó bíró 

szerint ugyanis „[n]yilvánvaló, hogy a vélemény címzettje inkább megkíméli magát a kritikai hangoktól, mintsem a rendezvény 

megtartását készséggel megengedné.” A fogyasztók széles rétegével kapcsolatban álló multinacionális cég bárki által 

megközelíthető ingatlanán gyakorolt gyülekezési jog nem sértheti az emberi méltóságból levezethető magánszférához és családi 

élethez való alapjogot. Jogi személyek esetén tehát a magánszféra védelme nem indokolhatja azt, hogy a jogalkotó a jogi személy 

beleegyező nyilatkozatához kösse mások alapjogainak a gyakorolhatóságát, így e korlátozás aránytalan. 



Helyszín:  

 

közút 

E törvény alkalmazása során közterület a közhasználatra szolgáló 

minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, 

amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván, és amelyet 

mindenki korlátozás nélkül igénybe vehet, ideértve a közterületnek 

közútként vagy térként szolgáló részét is. 

Ha a gyűlés közúton kerül megtartásra, a gyülekezési hatóság a forgalomkorlátozás várható mértékéről – a gyűlés 

helyszínének, útvonalának, időpontjának és a résztvevők várható létszámának megjelölésével – értesíti 

a) a gyűléssel érintett közút kezelőjét és 

b) a gyűléssel érintett közutat használó tömegközlekedési, valamint indokolt esetben a távolsági közlekedést 

bonyolító eszköz üzemeltetőjét. 

 

Ha a gyűlés helyszíne, időtartama miatt az a közúti közlekedésre vagy a tömegközlekedésre jelentős hatással jár, 

a gyülekezési hatóság – a gyűlés bejelentés szerinti időpontja és a gyülekezési hatóság döntésének meghozatalára 

nyitva álló határidő megjelölésével – megkeresheti a közút kezelőjét, illetve a tömegközlekedési eszköz 

üzemeltetőjét a gyűlés közlekedésre gyakorolt várható hatásának tisztázása érdekében. 

-- 

Bejelentés 

Aki közterületen nyilvános gyűlést szervez, a gyűlést annak megtartását megelőzően legfeljebb három hónappal, és a felhívás előtt 

legalább 48 órával köteles bejelenteni a gyülekezési hatóságnak. Nem kell bejelenteni a spontán gyűlést. 

A bejelentésben meg kell jelölni 

a) a szervező, több szervező esetén a vezető nevét, lakcímét, szervező szervezet esetén a képviseletre jogosult lakcímét, valamint azt az 

elérhetőségét, amelyen a rendőrséggel kapcsolatot tart, 

b) a gyűlés 

ba) helyszínét (útvonalát), 

bb) kezdésének és befejezésének időpontját, 

bc) célját, 

bd) rendezőinek létszámát, 

be) résztvevőinek várható létszámát, 

bf) azt, ha a résztvevők a gyűlés napirendjével, illetve céljával összefüggésben a 9. § (2) bekezdésében meghatározott módon kívánnak 

megjelenni; 

c) azt, ha a szervező vagy a vezető indokoltnak tartja, hogy a rendőri szerv képviselője a gyűlés helyszínén jelen legyen. 

Ha a gyűlés vezetője csak később kerül kijelölésre, vagy a gyűlés szervezőjének személyében változás áll be, annak nevét és címét a 

szervező a gyülekezési hatóságnak késedelem nélkül bejelenti. 

-- 

3/2013. (II. 14.) AB határozat: Az 

Alkotmánybíróság álláspontja szerint 

az illetékes rendőrkapitányságnak a 

közterületen tartandó rendezvénnyel 

kapcsolatos bejelentést elbíráló, 

hatáskör hiányát megállapító 

határozata olyan, a Gytv. 9. § (1) 

bekezdése értelmében vett 

„államigazgatási határozat”, amellyel 

szemben a Gytv. szerinti bírósági 

felülvizsgálat kérhető, és amelyet a 

bíróság érdemben köteles felülbírálni. 

Rendőrség 

feladata 

A rendőrségnek – a rendőrségről szóló 

törvényben meghatározottak mellett – 

feladata, hogy biztosítsa a gyűlések 

békés megtartását, valamint a 

gyűléseken a közrend fenntartását, és 

ennek keretében a megfelelő 

intézkedések foganatosításával 

biztosítsa, hogy a gyűlést harmadik 

személy ne zavarja meg. 

Ha alapos okkal feltételezhető, hogy 

valaki a gyűlésen a gyűlés békés 

jellegét biztosító korlátozásokat 

megsértve jelenik meg, a rendőrség a 

résztvevők biztonsága és a gyűlés 

békés jellegének fenntartása érdekében 

a rendőrségről szóló törvény szerint 

fokozott ellenőrzést folytathat. 

Az ellenőrzési pontokat úgy kell 

kialakítani, hogy a gyűlés megtartását 

és a gyűlésre eljutást ne akadályozza, 

és az ellenőrzéseket gyorsan el 

lehessen végezni. 

A gyülekezési hatóság haladéktalanul megvizsgálja, hogy 

a) a bejelentés tartalmazza-e a Gytv. által meghatározott kötelező tartalmi elemeket, 

b) a bejelentett összejövetel megfelel-e a gyűlés Gytv. szerinti fogalmának, 

c) a gyűlés szervezője (a továbbiakban: szervező) megfelel-e a Gytv. szerinti feltételeknek, és 

d) a gyűlés bejelentés szerinti helyszíne közterületnek minősül-e. 

Ha a gyülekezési hatóság megállapítja, hogy a bejelentés nem tartalmazza hiánytalanul a Gytv. által előírt valamennyi elemet, 

a) személyesen tett bejelentés esetén 

aa) a bejelentő a gyülekezési hatóság közvetlen felhívására a hiánypótlást – jegyzőkönyv felvétele mellett – helyben elvégezheti, 

ab) ha az aa) alpontban meghatározottakra nincs lehetőség, a gyülekezési hatóság egyeztetés keretében – a gyűlés bejelentés szerinti időpontjára 

figyelemmel, határidő tűzésével – szóban hívja fel a bejelentőt a hiány pótlására, és erről jegyzőkönyvet készít, amelynek egy példányát a 

bejelentőnek átadja, 

b) írásban tett bejelentés esetén a gyülekezési hatóság a bejelentőt – a gyűlés bejelentés szerinti időpontjától függően – határidő tűzésével írásban 

vagy rövid úton hívja fel hiánypótlásra. 

A gyülekezési hatóság a Gytv. 11. § (4) bekezdése és a 13. § (5) bekezdése szerinti határozatában rögzítendő feltételek meghatározása során 

figyelembe veszi különösen 

a) a gyűlés bejelentés szerinti időtartama és helyszíne alapján a gyűlésnek mások magán- és családi életének védelméhez való jogára, otthonának 

nyugalmára, a szabad mozgáshoz, tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogára gyakorolt hatását, 

b) a gyűlés helyszínének kiterjedését, útvonalának hosszát, annak a közlekedés rendjére, ezzel mások szabad mozgáshoz, tartózkodási hely szabad 

megválasztásához való jogára gyakorolt hatását, 

c) a diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló egyéb mentességet élvező, Magyarországon tartózkodó személy vonatkozásában vállalt 

kötelezettség teljesítéséhez, valamint a bíróságok zavartalan működéséhez fűződő érdekeket, 

d) a szervezővel való hatékony kapcsolattartás és a résztvevők helyszíni tájékoztatásának biztosításához fűződő érdeket, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A rendőrség ellenőrzés elrendeléséről a 

szervezőt, illetve vezetőt tájékoztatja, 

valamint azt közhírré teszi. 

A rendőrség képviselője a gyűlésen 

jelen lehet. 

 

e) a gyűlés helyszínére és a résztvevők számára figyelemmel a megfelelő rendezői létszám biztosítására vonatkozó előírást, a rendezők megfelelő 

térközönkénti, illetve csomóponti elhelyezkedését, továbbá a szervezővel való kapcsolattartásuk módját, 

f) a biztonsági rendszabályok meghatározása keretében a gyűlés helyszínét és a résztvevők bejelentésben megjelölt létszámát, 

g) a Gytv. 9. § (2) bekezdésében foglalt esetben a védőfelszerelés, egyenruha vagy azzal összetéveszthető ruházat viselésére, valamint az arc 

eltakarására vonatkozó információkat. 

 

A gyülekezési hatóság az (1) bekezdésben meghatározott feltételek meghatározása körében 

a) indokolt esetben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben a diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló egyéb mentességet élvező, 

Magyarországon tartózkodó személy tartózkodási helyére, útvonalára, a bíróság épületének elhelyezkedésére figyelemmel a gyülekezési jog 

gyakorlására átmenetileg, a személy- vagy létesítménybiztosítási feladat végrehajtásához szükséges ideig igénybe nem vehető biztonsági területet 

határozhat meg, 

b) a gyűlés idejére a rendőrség képviselője és a szervező közötti folyamatos kapcsolattartást írhat elő, 

c) előírhatja a hangosító eszközök számát, elhelyezését, közvetítő eszközök alkalmazását a szükséges technikai berendezések alkalmazása 

keretében, a résztvevők bejelentésben megjelölt számára figyelemmel, 

d) rendelkezhet menekülési útvonalak, elsősegély nyújtására szolgáló helyek kijelöléséről, a gyűlés egészségügyi biztosításának megszervezéséről, 

e) biztonsági szabályokat, időszakos korlátozásokat határozhat meg a Gytv. szerinti, a gyűlés békés jellegét biztosító korlátozások körében 

meghatározott tilalmak betartásának ellenőrzése érdekében. 

 

 

 

 

 

 

-- 

Együttműködés 

A gyűlés szervezője, illetve vezetője és a rendőrség a gyűlés szervezése 

és megtartása során együttműködik. 

Az együttműködés keretében a gyűlés szervezője, illetve vezetője – a 

kockázatok jellegének és mértékének megjelölésével – folyamatosan 

tájékoztatja a rendőrséget a biztonsági helyzet tudomására jutott jelentős 

változásairól. 

A gyűlés szervezése és megtartása során jogait mindenki jóhiszeműen és 

rendeltetésszerűen gyakorolja. 

A gyülekezési hatóság a közrendet veszélyeztető körülmény mérlegelése érdekében a gyűlés bejelentés szerinti 

időpontja és a gyülekezési hatóság döntésének meghozatalára nyitva álló határidő megjelölésével kikéri 

különösen a gyűlés helyszínével érintett bíróság elnökének álláspontját arról, hogy a bejelentésben megjelölt 

gyűlés alkalmas-e arra, hogy a bíróság működését megzavarja. 

Ha azt a gyűlés kapcsán rendelkezésre álló információk indokolják, a gyülekezési hatóság – a döntéshozatal 

érdekében – megkeresheti a gyűléssel érintett szerveket, illetve azokat a belügyminiszter irányítása alá tartozó 

szerveket (a továbbiakban együtt: belügyi szerv), amelyek a gyűlés lebonyolítása során a közrend és közbiztonság 

fenntartásában feladatkörükben érintettek. 

A belügyi szerv a megkeresés esetén – a gyűlés bejelentésének elbírálására a gyülekezési hatóság rendelkezésére 

álló határidőre figyelemmel – álláspontjáról soron kívül tájékoztatja a gyülekezési hatóságot. 

A szervezővel való együttműködés, valamint a szervező, illetve a gyűlés vezetője (a továbbiakban: vezető) és a 

rendőrség közötti kapcsolattartás elősegítése érdekében a rendőri vezető rendbiztost jelöl ki az olyan gyűlés 

esetén, amelyen a gyűlés jellege vagy egyéb körülmény, így különösen a résztvevők várható létszáma a 

részvételét indokolja. 

-- 

Tilalmak 

Tilos a gyűlésen – ideértve az oda eljutást, illetve az onnan távozást is – 

a) lőfegyvert, lőszert, robbanóanyagot, robbantószert, robbanóanyag vagy robbantószer felhasználására szolgáló készüléket, veszélyes anyagot vagy ezek utánzatát magánál tartva, 

b) az élet kioltására, személyi sérülés vagy súlyos anyagi kár okozására alkalmas dologgal, vagy 

c) erőszakot közvetítő vagy megfélemlítő jellegű félkatonai vagy ahhoz hasonló ruházatot viselve 

megjelenni. 

Ha azt a tudomásul vett bejelentés nem tartalmazta, a résztvevők 

a) nem viselhetnek védőfelszerelést, egyenruhát, vagy azzal összetéveszthető ruházatot, 

b) továbbá arcukat nem takarhatják el. 

 

Tilos olyan gyűlésen való részvételre felhívni, amelynek megtartását végrehajtható határozattal megtiltották. 

-- -- 

Egyeztetés 

A bejelentés alapján – ha annak elbírálásához a 

szervező, a vezető vagy más személy 

meghallgatása szükséges – a gyülekezési 

hatóság a tárgyalás szabályai szerint egyeztetést 

tart, amelyre a szervezőt vagy vezetőt, az általa 

a bejelentésben megadott elérhetőségen, rövid 

úton idézi. 

Ha a gyülekezési hatóság 

egyeztetést tart, a hiánypótlás 

határnapjaként legkésőbb az 

egyeztetés időpontját jelöli meg. 

Ha a szervező rövid úton történő 

elérhetősége a bejelentésben 

közölt adatok alapján nem 

30/2015. (X. 15.) AB határozat: Jelen esetben az indítványozó a Kúria közelében kívánt élni gyülekezési 

jogával, miközben a Kúria épületében a devizahitelek megítélésével kapcsolatos jogegységi eljárás volt 

folyamatban. A BRFK észlelte, hogy a bejelentett gyülekezés esetében felmerül a Gytv.-ben szabályozott 

tilalmi ok, de a BMr. kötelező érvényű rendelkezése ellenére az egyeztetési eljárást nem folytatta le. A 

rendőrség megkereste a Kúriát annak közlése végett, hogy a bejelentett gyülekezés súlyosan zavarná-e a 

bíróság működését, és az igenlő válasz alapján a gyülekezést megtiltotta. A vizsgált ügyben a rendőrség 

alapvetően a Kúria elnökhelyettesének az állásfoglalására támaszkodott a döntése meghozatala során és arra a 

megállapításra jutott, hogy „a bíróságok működésének súlyos veszélyeztetését békés célú rendezvény is 



Ha a gyülekezési hatóság az egyeztetés során 

észleli, hogy a gyűlés a bejelentett helyszínen és 

időpontban nem tartható meg, felhívja a 

szervező figyelmét arra, hogy más helyszíneken 

az megtartható. 

Ha a szervező, illetve képviselője az 

egyeztetésen nem jelent meg, továbbá ha az 

egyeztetés nem vezetett eredményre, a 

gyülekezési hatóság a gyűlés rendjének 

fenntartása, valamint a közrend biztosítása 

érdekében határozatot hoz. 

biztosított, a gyülekezési hatóság 

felhívja a szervező figyelmét, 

hogy a kapcsolattartás biztosítása 

érdekében adja meg 

telefonszámát, elektronikus 

levelezési címét vagy az 

elektronikus ügyintézés 

részletszabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti 

biztonságos kézbesítési 

szolgáltatási címét. 

 

megvalósíthatja”. A formalitástól mentes, érdemi párbeszédet eredményező egyeztetési eljárás alkalmazása az 

alapjog gyakorolhatóságát segítő jogintézmény, amely egyben az alapjog indokolatlan korlátozásának elvi 

lehetőségét is képes az adott esetben megakadályozni. A gyülekezés szervezőjének az egyeztetési eljárás során 

tanúsított magatartása egyben a hatóság számára hasznos informatív erővel bírhat a gyülekezési jog gyakorlása 

során várható események előzetes megítélése és felmérése szempontjából is. Mindezek alapján megállapítható, 

hogy az egyeztetési eljárás lefolytatása elősegíti a kompromisszumos megoldás megtalálását a gyülekezők és 

a hatóság között, lehetővé téve ezzel a gyülekezéshez való alapjog és a tiltó ok által védett jogállami 

követelmény közötti megfelelő egyensúly megteremtését. Az egyeztetési eljárás a fenti jellemzőire tekintettel 

a gyülekezéshez való alapjog érvényesülésének fontos eljárási garanciája, amelynek mellőzése, vagy nem 

megfelelő (az arányosság elvét sértő, vagy diszkriminatív) alkalmazása nemcsak a gyülekezéshez való alapjog, 

de a jogbiztonság alkotmányos követelményét, az egyes jogintézmények kiszámítható működését is sérti. 

Versengő 

rendezvények 

Ha azonos helyszínre és időpontra több gyűlést jelentenek be, és azok egyidejű megtartása azok jellege vagy a helyszín sajátosságai miatt nem lehetséges, akkor az élvez 

elsőbbséget, amelyet a gyülekezési hatóságnak korábban jelentettek be. 

Ha a korábban bejelentett gyűlést a gyülekezési hatóság megtiltotta, a többi bejelentés elintézését a határozattal szembeni jogorvoslat elbírálásáig felfüggeszti. 

A versengő rendezvény szervezője a gyülekezési hatósággal történő – a 11. § szerinti – egyeztetésen kérheti az általa bejelentett rendezvény olyan időpontra vagy 

helyszínre történő áthelyezését, amely alkalmas a rendezvény céljának elérésére. 

 

-- -- 

A gyűlés 

megtiltásának 

okai 

A gyülekezési hatóság a bejelentés beérkezésétől számított 48 órán belül a gyűlésnek a bejelentésben megjelölt 

helyszínen vagy időpontban való megtartását megtiltja, ha az egyeztetést követően rendelkezésre álló 

információk alapján megalapozottan feltehető, hogy a gyűlés a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül, 

szükségtelen és aránytalan mértékben veszélyezteti, illetve mások jogainak és szabadságának szükségtelen 

mértékű és aránytalan sérelmével jár, és a közbiztonság, a közrend vagy mások jogainak és szabadságának 

védelme az (5) bekezdés szerinti enyhébb korlátozással nem biztosítható. 

A közbiztonságot veszélyezteti különösen, ha a felhívás vagy a gyűlés bűncselekményt vagy bűncselekmény 

elkövetésére való felhívást valósít meg. 

A közrendet veszélyezteti az is, ha a felhívás, illetve a gyűlés 

a) a diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló egyéb mentességet élvező, Magyarországon tartózkodó 

személy vonatkozásában vállalt kötelezettség teljesítését akadályozza, 

b) alkalmas arra, hogy a bíróságok működését megzavarja, vagy 

c) a közlekedés rendjének sérelmével jár. 

Mások jogainak és szabadságának sérelme különösen, ha a felhívás, illetve a gyűlés – az alkalmazott technikai 

eszközök, időtartama miatt – alkalmas mások magán- és családi életének védelméhez való jogának, otthonának, 

emberi méltóságának, a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a 

megsértésére, vagy szabad mozgáshoz, tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogának korlátozására. 

A gyülekezési hatóság a gyűlés megtartását akkor is megtiltja, ha 

a) a gyülekezés helyszíne olyan országos jelentőségű történelmi emlékhely vagy időpontja olyan nap, ami a 

nemzetiszocialista vagy kommunista diktatúra uralma alatt elkövetett embertelen bűnök áldozataira emlékeztet, 

és 

b) a bejelentéskor rendelkezésre álló körülmények alapján fennáll a közvetlen veszélye annak, hogy a gyűlés a 

nemzetiszocialista vagy kommunista diktatúra által elkövetett embertelen bűnök tényét tagadja, kétségbe vonja, 

jelentéktelen színben tünteti fel, vagy azokat igazolni törekszik, és ezáltal a gyűlés alkalmas a köznyugalom 

megzavarására. 

Ha a gyülekezési hatóság a gyűlés megtartását nem tiltja meg, de a közbiztonság, a közrend, vagy mások 

jogainak és szabadságának védelme miatt szükséges, a szervező számára határozatban előírja a gyűlés 

megtartásának feltételeit. 

- 

3332/2018. (X. 26.) AB határozat: A jogalkalmazással kapcsolatosan az 

Alkotmánybíróság azt is hangsúlyozta, hogy „az Emberi Jogok Európai Bírósága 

(a továbbiakban: EJEB) az Oya Ataman-ügyben a hatóságok számára a 

gyülekezés során tanúsítandóan előírt tűrési kötelezettséget a Patyi-ügyben a 

bejelentési eljárásra is kiterjesztette Ez az in dubio pro libertate elv 

megfogalmazását jelenti és azt a követelményt fogalmazza meg a jogalkalmazók 

irányába, hogy a gyülekezések megítélésekor a gyülekezési jog minél szélesebb 

körű biztosítását eredményező döntést hozzanak” {24/2015. (VII. 7.) AB 

határozat, Indokolás [30]}. Az Abh2. szerint továbbá a „gyülekezési jog minél 

szélesebb körű biztosítását eredményező döntés meghozatala azt is megköveteli 

a jogalkalmazóktól, hogy a mérlegelés során lehetőleg a gyülekezési jogukkal 

élni kívánó személyek számára kedvező döntés hozzanak, tiszteletben tartva az 

arányosság és a diszkrimináció-mentesség követelményét. 

 

13/2016. (VII. 18.) AB határozat: a rendőrség a tiltó okokat nem alkalmazhatja 

mechanikus jelleggel. Szükséges lefolytatni a BMr.-ben előírt egyeztetési 

eljárást, és külön kell indokolni a zavarás körében a Gytv.-ben szereplő 

„súlyossági mérce” alkalmazását. 

 

14/2016. (VII. 18.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság megállapította, 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. A 

rendőrségnek ugyanis alkotmányos kötelezettsége a gyülekezés biztosítása és 

ennek körében a közrend fenntartása [Alaptörvény 46. cikk (1) bekezdés], 

amelynek keretében a rendőrség a gyülekezés során intézkedéseket 

foganatosíthat mind a gyülekezés gyakorlásának, mind pedig az Alaptörvényben 

biztosított más alapvető jogok és alkotmányos értékek érvényesülése érdekében. 

A köznyugalomban okozott esetleges sérelem ugyanis olyan feltételezés csupán, 

amely a békés gyülekezéshez való jog mint a demokratikus jogállam 

működéséhez nélkülözhetetlen alapjog korlátozását önmagában kielégítően nem 

indokolhatja. 



Közhírré tétel 

A gyülekezési hatóság 

határozatát haladéktalanul 

írásban közli a szervezővel, 

és azt közhírré teszi. Kétség 

esetén a közlés 

időpontjának a közhírré 

tétel időpontját kell 

tekinteni. 

A gyülekezési hatóság a Gytv. által meghatározott, a gyűlést megtiltó, valamint a Gytv. 11. § (4) bekezdése és 13. § (5) bekezdése alapján hozott 

határozatát haladéktalanul közzéteszi a rendőrség központi honlapján (a továbbiakban: honlap) anonimizált formában úgy, hogy abból a szervező nevén 

túl további személyes adat ne legyen megismerhető. 

Ha a bíróság a felülvizsgálat eredményeként a gyülekezési hatóság határozatát megváltoztatja, a gyülekezési hatóság intézkedik az ítélet rendelkező 

részének a honlapon történő soron kívüli közzétételéről. 

A gyülekezési hatóság a már közzétett határozatokat nem távolíthatja el. A gyülekezési hatóság 

a) a bíróság döntésével nem érintett határozatát a gyűlés megtartását követő tizenötödik napot követő munkanapon, 

b) ha a határozat mint közigazgatási cselekmény jogszerűségének a vizsgálata során a határozat megsemmisítésére, megváltoztatására vagy hatályon kívül 

helyezésére kerül sor, akkor a gyűlés megtiltásáról szóló határozatot a gyűlés bejelentés szerinti időpontját követő munkanapon, a Gytv. 11. § (4) és 13. 

§ (5) bekezdése alapján hozott határozatot pedig a gyűlés időpontját követő munkanapon 

a honlap elkülönült, archiválásra szolgáló részébe áthelyezi, és biztosítja, hogy a honlapon az „archívum” menüpont is megjelölésre kerüljön. 

-- 

Jogorvoslat 

A gyülekezési hatóság határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat közlésétől számított három napon belül a szervező azt közigazgatási perben megtámadhatja. A 

kérelemhez csatolni kell a gyülekezési hatóság határozatát. A kérelmet a gyülekezési hatóság három napon belül továbbítja a bírósághoz. 

A bíróság a kérelem beérkezésétől számított három napon belül határoz. Ha a kérelemnek helyt ad, a határozatot megváltoztatja vagy megsemmisíti. 

Ha a bíróság a gyülekezési hatóság határozatát a gyűlés bejelentésben megjelölt időpontját követően semmisíti meg, a gyűlés megtartásának tervezett új időpontjáról a szervezőnek a 

gyülekezési hatóságot 24 órával a gyűlés megtartását megelőzően tájékoztatnia kell. 

Ha a gyűlést a rendőrség feloszlatta, a gyűlés résztvevője a feloszlatástól számított tizenöt napon belül közigazgatási pert indíthat a feloszlatás jogellenességének megállapítására. 

-- -- 

A gyűlés 

feloszlatása 

Ha a gyűlés résztvevőinek magatartása a gyűlés törvényességét veszélyezteti – ideértve különösen a gyűlés békés jellegének elvesztését, a békés jellegét biztosító korlátozások 

megsértését, mások jogainak vagy szabadságának sérelmét is –, és a rend másként nem állítható helyre, a gyűlés vezetője a gyűlést feloszlatja. 

A rendőrség a gyűlést feloszlatja, ha 

a) azt megtiltó határozat ellenére tartják meg, 

b) a vezető a kötelezettségének, a rendőrség képviselőjének felhívása ellenére nem tesz eleget – ideértve azt is, ha a rendőrség a felhívást a vezetővel személyesen, vagy a bejelentésben, 

illetve a határozatban megjelölt elérhetőségen nem tudta közölni, 

c) azt a tudomásul vett bejelentésben megjelölt helyszíntől, útvonaltól, időponttól, vagy időtartamtól eltérően úgy tartják meg, hogy a gyűlés megtiltásának lett volna helye, vagy 

d) a gyűlés megtiltásának lett volna helye, de azt a bejelentés hiánya miatt nem tiltotta meg. 

 

A feloszlatás okáról – ha foganatosítását nem veszélyezteti, annak megkezdése előtt – a rendőrség tájékoztatja a gyűlés szervezőjét, illetve vezetőjét. 

 

-- -- 

Kártérítés 

 

A gyűlés résztevője által okozott kárért a károsult harmadik személlyel szemben a szervező (ideértve a szervező szervet, annak törvényes képviselőjét és a vezetőt is) a károkozóval 

együtt egyetemlegesen felelős. A szervező mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a gyűlés szervezése és megtartása során úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában 

elvárható. 

Ez a szabály nem érinti a szervezőnek azt a jogát, hogy a károkozótól a kár megtérítését követelhesse. 

Ha a szervező (ideértve a szervező szervet, annak törvényes képviselőjét és a vezetőt is) a 3. § (6) bekezdésében foglalt kötelezettségét nem teljesíti, köteles 

a) a közterületnek minősülő helyszín tulajdonosának vagy vagyonkezelőjének, 

b) a közterületnek nem minősülő helyszín tulajdonosának 

a felmerülő költségeket megtéríteni. 

-- -- 

Bírság 

A gyűlés helyszínének, a gyűlést megelőző állapotba hozásáról, így különösen a gyűlésen felállított építmények és berendezések elbontásáról, a gyűlés során elhelyezett plakátok 

eltávolításáról, a gyűlés során keletkező hulladék eltakarításáról és az esetleges környezeti károk helyreállításáról nem gondoskodó szervezővel (ideértve a szervező szervet, annak 

törvényes képviselőjét és a vezetőt is) szemben közigazgatási bírság szabható ki. 

A közigazgatási bírság kiszabására a gyűlés helyszíne szerint illetékes gyülekezési hatóság jogosult. A közigazgatási bírság összege ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedhet. A 

közigazgatási bírság mértékét az eljáró gyülekezési hatóság korlátlanul enyhítheti vagy a jogsértő magatartás csekély súlya miatt a kiszabását mellőzheti. 

A véglegessé vált és be nem fizetett közigazgatási bírság, adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. 

-- -- 

 


