
DR. BÓDI STEFÁNIA

A gyülekezési jog szabályozása és  
gyakorlati problémái Nagy-Britanniában  
és Észak-Írország területén

Ebben az írásban szeretném bemutatni a békés gyülekezéshez való jogot Nagy-
Britanniában és Észak-Írországban. A cikk alapjául egy jelentés szolgál, melyet az ENSZ 
gyülekezési és egyesülési joggal foglalkozó különleges megbízottja készített, Maina Kiai. 
A szerzQ úgy látja, hogy a hazai szabályozás „jogközpontúbb” a gyülekezési joggal kap-
csolatosan, mint az angol. A szerzQ a cikkben néhány jogesetet is megemlít, melyek az 
elmúlt években történtek.

(Bevezetés) A gyülekezési jog, mint klasszikus politikai szabadságjog elemzését ezúttal 
angol nyelvterületen szeretném bemutatni, elsQsorban Angliában, utalva a Wales, Észak-
Írország és Skócia területén érvényesülQ szabályozásra. A szabályozás elemzése során pár-
huzamosan megemlítem a gyülekezési jogra vonatkozó hazai 1989. évi III. törvényt, amely 
egyike a híres rendszerváltó törvényeknek és érdekessége, hogy még mindig hatályban van. 
A törvény számtalan kérdést nyitva hagy a gyülekezési jog gyakorlati megvalósulásával 
kapcsolatban, azonban ezeket jórészt az Alkotmánybíróság határozatai és a joggyakorlat 
idQközben megválaszolták. Az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai az 55/2001. (XI. 
29.) AB határozat, a 4/2007. (II. 13. ) AB határozat, a 75/2008. (V.29.) AB határozat, és 
a 30/1992. (V. 26.) AB határozat. A gyülekezési joggal az Európai Emberi Jogi Bíróság is 
foglalkozott több jogesetben, melyek közül kiemelendQ a Bukta and others v. Hungary, a 
Molnár Éva v. Hungary, a Patyi v. Hungary és az Oya Ataman v. Turkey cím_ jogesetek.

A gyülekezési jogra Angliában két jogszabály vonatkozik elsQdlegesen, az egyik az 
angol Public Order Act, vagyis a KözrendrQl szóló törvény, amely kimondja, hogy sta-
tikus és dinamikus gy_lések vannak. A másik pedig az Anti-Social Behaviour Act, amit 
úgy fordíthatnánk, hogy az Antiszociális (társadalomellenes) viselkedésrQl szóló törvény.

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa keretei között a gyülekezési joggal foglalkozó külön-
leges megbízott (Special Rapporteur) 2013 júniusában jelentést készített a gyülekezési 
jog helyzetérQl1, ezt megelQzQen pedig hivatalos látogatást tett 2013. január 14. és 23. 
között az Egyesült Királyságban, hogy értékelje e jog megvalósulásának valós helyzetét. 
A hivatalos megbízott számtalan problémát állapított meg Anglia és Wales területén egy-
aránt, melyet jelentése2 alapján, a jelentést felhasználva szeretnék bemutatni részletesen.3 
Aggodalmát fejezi ki a hatóságok megelQzQ intézkedéseivel kapcsolatosan és a terroriz-
mus elleni küzdelem kapcsán is a túlzott óvintézkedések kapcsán, valamint aggodalmát 
fejezi ki a szakszervezetekkel kapcsolatos intézkedések miatt is. A jelentés végén javas-
latokat tesz a hibák orvoslására.

A különleges megbízott úgy készítette el jelentését, hogy mindegyik városban talál-
kozott civil szervezetek képviselQivel, beleértve tiltakozókat is. MegemlítendQ, hogy 
az Egyesült Királyság ratifikálta fenntartások nélkül természetesen az ENSZ Polgári és 
Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát, és a Gazdasági, Szociális és Kulturális 
Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát. Mindkét alapokmányt 1976. május 20-án ratifi-
kálták fenntartások nélkül.
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(A gyülekezési jog áttekintése Anglia és Wales területén) Az Emberi Jogokról szóló 1998-
as törvény4 11. cikkelye mindenki számára biztosítja a békés gyülekezés jogát, ez alapján 
a hatóságoknak kötelességük, hogy védelmezzék és elQsegítsék e jog gyakorlását, és indo-
kolatlanul ne avatkozzanak bele e jog gyakorlásába. A KözrendrQl szóló 1986-os törvény 
pedig elQírja a nem statikus gy_lések esetében, hogy 6 nappal a tervezett gy_lés elQtt 
bejelentési kötelezettsége van a szervezQknek5, de ezt a határidQt túlságosan hosszúnak 
találja a különleges megbízott. P inkább egy rövidebb idej_ bejelentést tartana megfelelQ-
nek. Megjegyezzük, hogy hazánkban 3 nappal korábban elegendQ a bejelentést megtenni 
az illetékes rendQrkapitányság részére a szervezQnek az 1989. évi III. törvény alapján. A 
KözrendrQl szóló törvény 13. § (1) bekezdése maximum 3 hónapra teszi lehetQvé gyüleke-
zések betiltását egy adott helyen, ez az idQ is túlságosan hosszúnak t_nhet. Természetesen 
az Egyesült Királyságban is bármilyen nemzeti, faji vagy vallási gy_lölet képviselete 
a gyülekezések alkalmával tilos és az ezekre való felbujtás is. A 2011. évi RendQrségi 
Reformok és Társadalmi FelelQsségvállalás Törvény6 143. paragrafusa szerint tilos a 
Parlament közelében sátrak, vagy bármilyen más „alvási alkalmatosság” felállítása, vagy 
bármennyi ideig ott tartózkodni. A különleges megbízott aggodalmát fejezi ki, hogy az 
ilyen kikötések (rendelkezések) valójában a Parlament elQtti hosszú távú békés tüntetések 
betiltását célozzák. A törvény kimondja, hogyha ésszer_en lehet arra következtetni, hogy 
a felvonulás zavarná a közrendet vagy a közösséget, vagy súlyos kárt okozna, akkor a 
rendQrség feltételeket szabhat, például maximalizálhatja a résztvevQk számát vagy idQbeli 
korlátot állapíthat meg, e feltételek megszegése pedig b_ncselekménynek minQsül, akár a 
szervezQ, akár a résztvevQk részérQl. A rendQrség hasonlóan a hazai szabályozáshoz itt is 
jelen lehet a gyülekezések alkalmával. Érdekessége az angol szabályozásnak, hogy ha a 
rendQrség valamilyen korlátozó elQírást szab, akkor az minden további rendezvényre egy 
adott területen vagy területrészen három hónapon keresztül automatikusan vonatkozik a 
továbbiakban.

A statikus gy_lések, melyek egy helyben zajlanak, a dinamikusak pedig a helyváltozta-
tással járók. A gyülekezést – assembly – legalább húsz személy részben szabadtéren törté-
nQ gy_léseként határozza meg, míg a felvonulást – procession – emberek meghatározott 
útvonalon, közterületen való mozgásaként határozza meg. Megjegyezzük, hogy az emlí-
tett létszámot késQbb 2 fQre csökkentette a 2003-as Anti-Social Behaviour Act. A magyar 
szabályozás7 nem tesz ilyen különbséget és köztudottan nem rendelkezik a gyülekezési 
joggal kapcsolatban a minimálisan szükséges résztvevQk létszámáról, de értelemszer_en 
arra a következtetésre juthatunk, hogy a gyülekezéshez legalább két személy jelenléte 
szükséges.

A Public Order Act szerint a törvénysértQ gy_lések elQzetesen is betilthatók. Erre akkor 
van lehetQség, ha a rendQrség megalapozottan úgy gondolja, hogy nem tartható a rendez-
vény a tervezett útvonal keretei között, a közösség életét súlyosan sértené, vagy károkat 
okozhat, ekkor a rendQrség vezetQje javasolhatja az önkormányzatnak a felvonulás meg-
tiltását legfeljebb három hónapra.8 Az önkormányzat döntését minisztériumi szinten is 
jóvá kell hagyni. Nálunk a törvény úgy fogalmaz, hogy ha a rendezvény megtartása a nép-
képviseleti szervek vagy a bíróságok zavartalan m_ködését súlyosan veszélyeztetné, vagy 
ha a közlekedés más útvonalon nem biztosítható, a rendQrség 48 órán belül a rendezvény-
nek a bejelentésben megjelölt helyszínen, vagy idQben való megtartását megtilthatja.9

A szabályozás lényegi tartalmát tehát a Public Order Act tartalmazza, amely szerint a 
rendQrség – a legmagasabb rendfokozatú rendQr – mindig korlátokat szabhat a felvonu-
lással vagy a gy_léssel kapcsolatosan, ha a rendezvény feltehetQen a közrend sérelméhez 
vezetne, vagy a tulajdon súlyos megrongálódásához vagy a közösség életének megzava-
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rásához, vagy pedig a szervezQk szándékuk szerint megfélemlítésre törekednek, illetve 
másokat valaminek a megtételére vagy meg nem tételére kényszerítenének. A korlátozó 
rendelkezések megszegésére való felbujtás is büntetendQ magatartás a Public Order Act-
ben található minden tényállás esetén, elkövetQjét a rendQrség jogosult letartóztatni.

„Egy csoport abban az esetben oszlatható fel az angol szabályozás szerint, ha jogelle-
nes magatartást tanúsít (például a rendQrségi korlátozásoknak nem tesz eleget); ha alappal 
feltehetQ, hogy meg fogja zavarni a közrendet, illetve a köznyugalmat; vagy ha sor már 
került a közrend megzavarására, és azokkal a személyekkel szemben, akikrQl megalapo-
zottan feltehetQ, hogy a rendzavarásban részt vettek, a körülmények igyelembe vételével 
indokolt a rendQri erQhasználat.”10 A magyar szabályozás úgy rendelkezik a rendezvény 
feloszlatását illetQen, hogy ha a rendezvény résztvevQinek magatartása a rendezvény 
törvényességét veszélyezteti, s a rend másként nem állítható helyre, a szervezQ köteles 
a rendezvényt feloszlatni. Tartalmazza azt is, hogy ha a gyülekezési jog gyakorlása a 
2. § (3) bekezdésében foglaltakba ütközik,11 vagy a rendezvényen a résztvevQk fegyvere-
sen, illetQleg felfegyverkezve jelennek meg, továbbá ha bejelentéshez kötött rendezvényt 
tiltó határozat ellenére tartanak, a rendQrség a rendezvényt feloszlatja.

A KözrendrQl szóló törvény kimondja, hogy a szervezQk felelQsségre vonhatóak, ha 
szándékosan nem tartanak be egy feltételt, amelyet a törvény ír elQ, és bizonyítaniuk kell, 
hogy ez a „kudarc” hatáskörükön kívüli körülményekbQl fakad. A törvény értelmében pe-
dig bárki b_nös, aki fenyegetQ, gyalázkodó szavakat használ, vagy ilyen viselkedést tanú-
sít, vagy bármilyen látható képet, írást kirak, amely fenyegetQ, gyalázkodó vagy inzultáló. 
Összességében megállapítható, hogy a gyülekezési jog szabályozása Angliában kevésbé 
e jog gyakorlására, mint inkább a közrend fenntartására koncentrál. Ehhez képest a hazai 
szabályozás – és általában az emberi jogok megközelítése hazánkban – „jogközpontúbb”, 
vagyis az egyén joggyakorlását helyezi messzemenQen elQtérbe. A jelentés leírja, hogy a 
gyülekezés joga12 igen elterjedt Angliában, azon belül is Londonban gyakorolják legtöbb-
ször e jogot, körülbelül 4000 alkalommal évente, és ezek jórészt incidens nélkül lezajla-
nak. A jelentésbQl kiderül,13 hogy átlagosan napi 10-15 tüntetés spontán, ami viszont igen 
nagy számnak tekinthetQ. A különleges megbízott elismeri, hogy a gyülekezési jog gya-
korlása igen nagy változáson ment át, 2009. április óta, amikor Londonban a G2014 csúcs-
találkozót tartották, amelyet még a rendQri szervek túlzott beavatkozása jellemzett. Ezen 
a ponton a jelentésben az ENSZ-megbízott kiemeli a bámészkodó Ian Tomlinson halálát.15 
A 47 éves újságárus férfi épp hazafelé tartott, amikor egy rendQr fellökte, ezután rosszul 
lett és elhunyt. A férfi belefutott véletlenül a tüntetésbe. A rendQrt emberölés gyanújával 
hallgatták ki, bár elQször szívinfarktust állapítottak meg az áldozatnál. A tizenkilenc leg-
nagyobb ipari és fejlQdQ ország és az EU államainak állam- és kormányfQi április 2-án 
tartottak válságkezelQ értekezletet Londonban. A férfi egyébként az értekezlet elQestéjén 
halt meg, egy amatQr felvétel segítségével az is kiderült, hogy látható, amint hátulról nagy 
ütés éri, majd fejét eséskor a járdába üti.

(Anglia és Wales: TitkosrendQrség és megelQzQ intézkedések) A jelentésbQl kiderül, hogy 
a különleges megbízott aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy békés tüntetések alkalmával 
is jelen vannak beépített rendQrök. A jelentés konkrét eseteket kiemel, így megemlíti 
Mark Kennedy esetét16, aki a hírszerzésnél dolgozott és beszivárgott több aktivista, kör-
nyezetvédQ csoportba 2003 és 2010 között. A rendQr a tudomására jutott információkról 
rendszeresen tájékoztatta parancsnokait. A jelentés név szerint említ egy másik beépített 
rendQrt, Jim Boylingot is17, aki szintén békés csoportokba szivárgott be, valamint azt is 
megemlíti, hogy a rendQrök a cél érdekében nQkkel intim viszonyt alakítottak ki, ami 
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teljességgel elfogadhatatlan. Arra is fény derült, hogy a rendQrök halott csecsemQk sze-
mélyazonosságát használták fel, ideértve nevüket, születési adataikat, hogy megtévesszék 
az aktivistákat és ez is borzalmas, illetve jogilag elfogadhatatlan, szükségtelen eszköz 
volt. MegemlíthetQ az is, hogy a békés tüntetQkrQl adatgy_jtés is történt, nyílt és titkos 
eszközökkel rendszeresen, vagyis adatbázisokat is készítettek, ami az ENSZ-megbízott 
szerint szintén elfogadhatatlan. Az adatgy_jtésben és a tüntetQkrQl fényképkészítésben 
állítólag magánbiztonsági cégek is részt vettek, mint például a Greenpeace és az Occupy 
Movement magáncégei, amelyek titkos megfigyeléseket végeztek, és amely szintén ko-
moly aggodalomra ad okot a különleges megbízott szerint.

A megelQzQ intézkedések különösen „érdekesek”, tekintettel arra, hogy Nagy-
Britannia egy demokratikus jogállam, a gyülekezési jog területén tapasztalható korlátok 
azonban mégis olyan szigorúak, amelyek egy demokratikus állammal nem egyeztethetQek 
össze. A megelQzQ intézkedések azt jelentik, hogy a tüntetQket a hatóságok több ízben fel-
keresték a tüntetést megelQzQen és figyelmeztették arra, hogy ne kerüljön sor semmilyen 
rendbontásra.

Ezek az intézkedések a királyi esküvQ napján (2011. április 29.) különösen hangsú-
lyosan érvényesültek, mert többeket elQzetes letartóztatásba helyeztek pusztán megelQzQ 
célzattal, másoknál pedig házkutatást tartottak a jelentésben foglaltak szerint. Ezek az 
intézkedések nem voltak szükségesek vagy arányosak, tekintettel arra, hogy az erQszak 
még csak be sem következett, puszta feltételezés alapján került sor az intézkedésekre. 
Ezek az intézkedések tehát nem voltak szükségesek vagy arányosak egy demokratikus 
társadalomban. A Terrorizmusról szóló 2000-es törvény18 értelmében széles hatáskörrel 
rendelkeznek a b_nüldözQ szervek, vagyis egy rendQrtisztnek joga van megállítani vagy 
átkutatni bárkit megalapozott gyanú nélkül. Ezzel a lehetQséggel is több alkalommal éltek 
a rendQrök.

(Anglia és Wales: Az erQszak túlzott alkalmazása) 2010 decemberében Londonban az ok-
tatás támogatási csökkentések és a magasabb tanulmányi díjak miatt tartott tüntetésen19 ál-
lítólag a rendQrök megverték a diákokat, a földön fekvQket rugdosták, és lovas rendQröket 
is bevetettek. 43 embert kórházba kellett szállítani, egy gumibottal bántalmazott diákon 
pedig háromórás agym_tétet kellett végrehajtani. Az eset során néhány rendQrtiszt leta-
karta az azonosító számát. Az utóbbi évek egyik legsúlyosabb zavargásának minQsítették 
a sajtóban az esetet, amely talán attól vált ennyire súlyossá, hogy a választások elQtt még 
azt ígérte a miniszterelnök-helyettes, hogy nem fogják a tandíjat emelni. Az indulatok 
teljesen elszabadultak és egy csoport megpróbálta betörni a Pénzügyminisztérium és a 
LegfelsQbb Bíróság épületeinek bejáratát, illetve kirakatokat is betörtek.

A másik eset, amely a jelentésben említésre kerül, hogy számos békés tüntetQt, akik 
a Dale Farmról20 utazók/menekülQk evakuálása ellen tiltakoztak, 2011. október 19-én, 
állítólag szintén megaláztak. Ebben az esetben illegálisan élQ romák és írek kitelepíté-
sérQl volt szó, (Basildon város önkormányzata részérQl), közel 400 emberrQl. Az ENSZ 
felszólalt a kitelepítések ellen, amely egyébként 110 gyermeket érintett. Az ENSZ szerint 
a kitelepítések sértik az érintettek családi élethez való jogát és komoly viszontagságot je-
lent a számukra. „Az Amnesty International nagy-britanniai szervezete szerint az ENSZ 
beavatkozása az ügybe azt mutatja, hogy a kitelepítés nemzetközi üggyé vált, amely szé-
gyent hoz az Egyesült Királyságra.”21

A tömegoszlatás részletes szabályait22 egyik szabályozás sem tartalmazza, ennek rész-
leteit Angliában a Criminal Law Act23 és a Human Rights Act tartalmazza. Ezek értelmé-
ben bárki alkalmazhat arányos erQt b_ncselekmény megakadályozására, vagy azért, hogy 
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egy b_ncselekmény elkövetQjének elfogásában segédkezzen. Mérlegelni kell, hogy az 
adott szituációban a tömegoszlatás-e a legcélravezetQbb megoldás, és nem okoz-e eset-
leg nagyobb problémát, mint ami már kialakult, és végrehajtható-e a rendelkezésre álló 
rendQri erQkkel.

A tömegoszlatás elQtt figyelmeztetni kell a tömeget, és a rendQrségnek megfelelQ mó-
don bizonyítani kell tudni a figyelmeztetés megtörténtét. Ennek módja elsQdlegesen a 
videofelvétel, másodlagosan a hangfelvétel és harmadlagosan az írásos dokumentáció.24 
A hazai gyülekezési törvény nem rendelkezik kép-és hangfelvétel készítésérQl, de a gya-
korlati tapasztalatok alapján tudjuk, hogy a rendQrség már többször készített felvételt a 
tüntetQ tömegrQl. A kérdést a rendQrségi törvény válaszolja meg, a következQképpen: 
„a rendQrség a rendQri intézkedéssel, illetve az ellátott szolgálati feladattal összefüggés-
ben az intézkedéssel érintett személyrQl, a környezetérQl, illetQleg a rendQri intézkedés 
szempontjából lényeges körülményrQl, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hang-
felvételt készíthet… A felvétel, illetve az abban szereplQ személyes adat csak a rögzítés 
helyszínén elkövetett b_ncselekmény, szabálysértés vagy a közlekedés szabályainak 
megsértése miatt indult büntetQ-, szabálysértési vagy más hatósági eljárás során, körözött 
személy vagy tárgy azonosítása vagy a rendQri intézkedés jogszer_ségének közigazgatási 
eljárásban történQ vizsgálata céljából, illetve az érintett személy jogainak gyakorlása ér-
dekében használható fel.”25

Az angol szabályozás a tömegoszlatás körében ismeri a tárgyalásos módszert, a pajzsot 
és a gumibotot egyaránt. A tárgyalásos módszer azt jelenti, hogy megpróbálnak tárgyalni 
a tömeg oszlatása érdekében valakivel. A magyar rendQrségi törvény szerint kényszerí-
tQ eszközök a következQk: a testi kényszer, a bilincs, vegyi eszköz, elektromos sokkoló 
eszköz, rendQrbot, kardlap, illetQleg más eszköz alkalmazása, szolgálati kutya, útzár, 
megállásra kényszerítés, lQfegyverhasználat, csapaterQ, tömegoszlatás26. Megjegyezzük, 
hogy az angol szóhasználatban a gumibot szélesebb jelentéssel bír, mint a hazai szabá-
lyozásban. Lehetséges ezenkívül lovas rendQrök alkalmazása és szolgálati kutya bevetése 
is, de mindkettQt figyelmeztetésnek kell megelQznie. A tömeg visszaszorítása érdekében 
rendQrségi járm_vek is alkalmazhatóak.27 Természetesen itt is azt az eszközt kell válasz-
tani, amely az adott helyzetben a legcélravezetQbbnek t_nik.

(Anglia és Wales: ÖsszekötQ rendQrtisztek alkalmazása) A tüntetésekkel kapcsolatosan 
Angliában szokásban van „összekötQ” rendQrtisztek alkalmazása, akik a szervezQkkel 
konzultálnak, abból a célból, hogy békésen folytassák le a tüntetéseket. Az ENSZ meg-
bízottja kifejti jelentésében, hogy pontosan nem világos, hogy az összekötQk valójában 
milyen mértékben segítik elQ az operatív tervezést. A megbízott hangsúlyozza, hogy az 
összekötQk szerepét nem szabad egybemosni az információgy_jtéssel, mert ez két külön 
funkció; és az információgy_jtés valójában csökkenti a bizalmat a hatóságok felé. A kü-
lönleges megbízott angliai körútja során felvette a kapcsolatot a Független Rendészeti 
Panasztestület Bizottságával is, (IPCC)28 ez a szervezet felelQs Angliában és Walesben 
a rendQri túlkapások kivizsgálásáért.29 A sértett elQször a rendQrségen kell hogy panaszt 
tegyen, amely dönt a panasz sorsáról, majd ezt követQen, ha a panasz elutasításra kerül, 
lehet fordulni az IPCC-hez. A Bizottságnak joga van arra is, hogy javaslatokat tegyen a 
rendQrségnek a közrend fenntartásával kapcsolatosan a gyülekezési jog kapcsán.

(Az Antiszociális viselkedésrQl szóló törvény) Ezt a törvényt, amely szintén Anglia és 
Wales területére vonatkozik, 2003-ban fogadták el. A törvény többek között felhatalmaz-
za az önkormányzatokat a graffitik eltávolítására. Ezenkívül foglalkozik a csavargással, a 
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banda-tevékenységgel, a nyilvános részegséggel, a mentQknek és t_zoltóknak tett hamis 
jelentésekkel. A gyülekezési joghoz hasonlóan 3 hónapos tiltás rendelhetQ el a törvény 
értelmében bizonyos helyiségekre, vagyis 3 hónapra bezárhatók azok a helyiségek, ahol 
olyan tevékenység folyt bizonyíthatóan, amely jelentQs és tartós rendzavarást jelentett a 
lakosság számára. A törvény lehetQséget ad a rendQrségnek arra is, hogy két vagy több 
személybQl álló csoportokat szétoszlassanak bármilyen közterületen, ha jelenlétük „ered-
ménye vagy várható eredménye a lakosság bármelyik tagjának megfélemlítése, zaklatása, 
riogatása vagy bajba keverése”. Egy rendQrtisztnek joga van arra is, hogy 16 éven aluli, 
kíséret nélküli személyeket hazakísérjen este 9 óra és reggel 6 óra között. Ez a törvény, 
melyet a gyülekezési joggal kapcsolatban is emlegetnek, vonatkozik még az átutazókra, 
vasúti kihágásokra, kövek dobálására, túlzottan magas sövényekre a szomszédokkal kap-
csolatosan, tehát minden olyan dologra, amely alkalmas az emberi együttélés megzava-
rására.

(Az ENSZ különleges megbízottjának javaslatai) Az ENSZ megbízottja vizsgálódása so-
rán több aggodalomra okot adó körülményt is észlelt a gyülekezési jog gyakorlati meg-
valósulásával kapcsolatban, és megállapításait tételesen foglalta össze. Megjegyezhetjük, 
hogy a gyülekezési jog gyakorta olyan mérték_ korlátozásokat szenved el, amelyekkel 
Magyarországon nem is találkozhatunk.

Az ENSZ-megbízott javaslatai:
- folytassanak nyilvános vizsgálatot a hatóságok Mark Kennedy ügyében, és más ha-

sonló ügyekkel kapcsolatosan, hogy lehetQség nyíljon jóvátételre, 
- vizsgálják felül a titkosrendQrökre vonatkozó jogi szabályozást,
- állítsák le a megelQzQ figyelmeztetQ intézkedéseket,
- a b_nüldözQ hatóságok következetes elszámoltatására van szükség a békés célú gyü-

lekezések jogtalan megsértése miatt,
- a b_nüldözQ szervek tagjai viseljék azonosító jelvényeiket minden alkalommal,
- adjanak több jogkört a Független Rendészeti Panasztestület részére.

(Észak-Írország és a gyülekezési jog) Észak-Írország felekezeti és gazdasági megosz-
tottsága közismert, és olyan régre nyúlik vissza, hogy ezt a konfliktust Bibó István is 
tárgyalta a biztonságpolitikai konfliktusok körében. Közismert a vallási szembenállás, 
mely röviden úgy összegezhetQ, hogy az írek katolikusok, az angolok és a hozzájuk 
csatlakozó Észak-Írország pedig protestánsok. Bibó jegyzi meg találóan, hogy emberek 
rácsodálkoznak arra, hogy milyen érdekes, hogy népek a 20. században vallásháborút 
folytatnak. Valójában azonban nem errQl van szó, ha jobban megnézzük a dolgot, azt is 
láthatjuk, hogy a katolikusok szegények és munkavállalók, a protestánsok pedig gazda-
gok és munkaadók.30 A konfliktus tehát ebben az esetben is sokrét_bb és összetettebb. A 
jelentés szerint körülbelül 4500 esemény van évente, amely a gyülekezési jog hatálya alá 
tartozik és ebbQl több mint 200 aggályos. Egy 1998-as Észak-Írországi Törvény31 létre-
hozza a Felvonulási Bizottságot, amelynek feladata a nyilvános gy_lésekkel kapcsolatos 
jogviták megoldásának elQsegítése és a nyilvánossággal való kapcsolattartás. A 6. § (2) 
bekezdése elQírja, hogy 28 nappal korábban be kell jelenteni a gy_lést, amit a Különleges 
elQadó szintén nagyon hosszú idQnek tart. A bejelentésben meg kell határozni az útvona-
lat, a dátumot a résztvevQk és a „támogatók” várható létszámát, a szervezQ nevét és címét, 
a résztvevQ zenekarokat, és a szervezQ intézkedéseit az ellenQrzést illetQen.32

A rendQrség elQírhatja a rendezvény feltételeit, pl. létszámát vagy idQtartamát, ha ezt 
szükségesnek tartja a rend fenntartása érdekében egy 1987-es KözrendrQl szóló rendelet 
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értelmében. A Nyilvános felvonulásokról szóló 1998-as törvény33 értelmében pedig a mi-
niszter elQírhatja egy nyilvános felvonulás vagy minden nyilvános rendezvény betiltását 
egy bizonyos területen, ha az a rendezvény komoly zavart okozna a közrendben, vagy 
aránytalanul nagy erQket igényelne a rendQrségtQl a rend fenntartása vagy súlyos zavart 
okozna a közösség érdekében. A tiltás 28 napig tarthat. Az ilyen általános jelleg_ tilalmak 
szintén aránytalannak tekinthetQk.

(A Felvonulási Bizottság, a RendQrségi Ombudsman, és az Észak-Írországi RendQri 
Szolgálat) A felvonulásokkal foglalkozó bizottság („Parades Commission”) egyedi jelen-
ség, nem állítható, hogy minden országban létezik ilyen. M_ködésével nem is mindenki 
ért egyet. Feladata a felvonulások szabályozása, feltételeket szabhat a rendezvényekkel 
kapcsolatban, közvetíthet felek között. A bizottságot többen elfogultnak tartják, derül 
ki a különleges megbízott jelentésébQl. A bizottság jogszer_en szabhat feltételeket a 
rendezvények idejével, helyével vagy a felvonulás módjával kapcsolatban. Ez azonban 
nem változtat azon, hogy a felelQsség a szervezQket terheli a gy_lésekkel kapcsolatban, 
a szervezQknek a bejelentés alkalmával meg kell adni nevüket és címüket. A Felvonulási 
Bizottság elQírásait a szervezQknek teljesíteniük kell, ennek elmulasztása büntetQjogi 
szankciót von maga után. A szervezQknek a feladata tehát, hogy minden lehetséges lé-
pést megtegyenek a rendezvény békés voltát illetQen, ideértve pl. az összekötQkkel való 
kapcsolattartást. Azonban a szervezQnek nem kell felelQsséget viselnie mások jogellenes 
cselekményei miatt.

Az Észak-Írországi RendQri Szolgálat felelQs a rend fenntartásáért, melyet PSNI-nek34 
rövidítünk. A Különleges jelentéstevQ alapvetQen jónak tartja az itteni gyakorlatot, és elis-
meri azt a felelQsségteljes munkát, amit a PSNI végez. Ugyanakkor itt is felhívja a figyel-
met bizonyos dolgokra, pl. a gumilövedékek használatával kapcsolatban, melyek akár ha-
lálosak is lehetnek. Ezzel kapcsolatban a jelentésben utal az ENSZ-megbízott arra, hogy 
1998-ban az ENSZ Kínzás Elleni Bizottsága felhívta a figyelmet, hogy el kéne törölni a 
tömegoszlatások során a gumilövedékek alkalmazását. Létezik rendQrségi ombudsman is, 
amely kivizsgálja a rendQri erQszak túlzott alkalmazásával kapcsolatos ügyeket.

(Az ENSZ különleges megbízottjának javaslatai Észak-Írországra) A különleges megbí-
zott a következQ javaslatokat teszi Észak-Írország vonatkozásában:

- a Felvonulások Bizottsága világosabb és érthetQ megállapításokat tegyen a gyüleke-
zésekkel kapcsolatban,

- erQsítsék tovább a párbeszédet a gyülekezési joggal kapcsolatban,
- állítsák le a gumilövedékek alkalmazását,
- a PSNI m_ködésének nemcsak pártatlannak kell lenni a tüntetésekkel kapcsolatosan, 

de annak is kell látszani.

(Skócia és a gyülekezési jog) Az ENSZ-megbízott szerint mutatkoznak hasonlóságok 
a két ország felvonulási tradíciói között, bár nem a rendezvények feszültségszintje te-
kintetében. Évente több mint ezer a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvény van 
Skóciában, és a legtöbbet ezek közül az Orange Order35 tartja. A zenekarok itt is a rendez-
vény általános résztvevQinek tekinthetQk. Itt egy 2006-os törvény szabályozza a gyüleke-
zéseket, amely címe szerint a RendQrségrQl, a közrendrQl és a büntetQ igazságszolgálta-
tásról rendelkezik36. A törvény 70. szakasza értelmében 28 nappal elQbb be kell jelenteni 
a gy_léseket, a rendezvény megtartása elQtt, ez a rendelkezés minden felvonulásra érvé-
nyes, kivéve a temetési meneteket, és azokat, melyeket a skót miniszterek szabályoznak. 
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Ezt a határidQt ismételten túlzónak tartja az ENSZ-megbízott, és jelentésében kifejti, 
hogy talán még azon rendezvények esetén sem szükséges a 28 napos határidQ, melyek 
elsQ alkalommal kerülnek megrendezésre. A gy_lések többnyire itt békések. A rendQrség 
munkája, illetve a párbeszéd a szervezQk és a rendQri szervek között, dicséretes.

Itt is elQfordult azonban az az angliai jelenség, hogy elQzetes figyelmeztetésben része-
sítettek a tüntetések elQtt a résztvevQket, hogy ne kövessenek el semmilyen törvényte-
lenséget. A rendQrség a tüntetQk ajtaján kopogtatott, vagyis lakásukon keresték fel Qket. 
Megemlíti még a kiemelt felügyeletet a tüntetések alkalmával, amely a tüntetQk filmezé-
sét és fényképezését jelenti jelen esetben, ami valljuk be, szintén aggasztó. Az elQzetes 
28 napos idQszakban, egyébként minden kérdéses részletnek meg kell oldódnia, mire a 
tüntetésre sor kerül. A gyülekezések szabályozása tekintetében itt meg kell említenünk, a 
„Menetek és Felvonulások Szabályozása Skóciában” – Skót Helyi Hatóságok Útmutatója 
cím_ 2006-ban kiadott szabályzót.37

Egyedi gyakorlatnak tekinthetQ, hogy a szervezQkkel szemben a rendQrség költségigé-
nyeket támasszon a közrend biztosításáért, az esemény utáni rendrakásért, takarításért, 
különbözQ berendezések használatáért. Mindez szintén felfogható a gyülekezési jog 
korlátjaként a különleges megbízott jelentése szerint.38 A jelentés utal arra, hogy a helyi 
önkormányzatoknak van mérlegelési lehetQsége a költségek megtéríttetésének módját 
illetQen.

(Az ENSZ különleges megbízottjának javaslatai Skóciára) Az ENSZ megbízottja 
Skóciával kapcsolatban is talált kifogásokat. Megállapításait a következQkben foglalhat-
juk össze:

- módosítsák a 2006-os törvényt, mely a RendQrségrQl, a közrendrQl és a büntetQ igaz-
ságszolgáltatásról szól,

- csökkentsék a bejelentési határidQt,
- a békés gyülekezés szabadságát ne vessék alá a költségfizetéssel kapcsolatos intéz-

kedéseknek.

(A terrorizmus elleni intézkedések) Az Egyesült Államokban végrehajtott 2001. szeptem-
ber 11-i merénylet és az azt követQen több országban végrehajtott terrorista eseménye-
ket követQen, egyre szigorúbb intézkedések látnak napvilágot a megelQzQ intézkedések 
terén. Mindez érthetQ, a világ nyugalma már nem ugyanaz, mint régen. Az Egyesült 
Királyságban is számos szervezet be van tiltva, ezek nem mindegyike esetében lenne a 
tiltás szükséges az ENSZ-megbízott jelentése szerint, mert nem bizonyítható, hogy részt 
vettek volna bármilyen terrorista tevékenységben vagy szervezkedésben. Ezeknek az in-
tézkedéseknek diszkriminatív hatása van egyes csoportokra. A korlátozásoknak mindig 
szükségesnek és arányosnak kell lenniük. Egyes szervezeteket az alapján diszkriminálnak 
a hatóságok, hogy a szervezet tagjainak vallási vagy faji alapú összetételét veszik alapul, 
ami alapján önmagában nem lehetne következtetéseket levonni a szervezet terrorista „haj-
lamát” illetQen, így ezek az intézkedések mindenképpen diszkriminatívnak tekinthetQek.

Megjegyezzük röviden, hogy a jelentés még megállapításokat tartalmaz a szakszerve-
zeti szervezQdésekre vonatkozóan is, vagyis érinti az egyesülési jog fogalmát, de jelen 
írásnak nem célja az egyesülési jog áttekintése.39 Az ENSZ-megbízott javasolja, hogy a 
terrorizmus-ellenes intézkedések feleljenek meg a nemzetközi normáknak, és szüntessék 
meg a fekete-listákat, hogy senki ne váljon ilyen gyakorlat áldozatává.

Összességében megállapíthatjuk, hogy bár a hazai gyülekezési törvénynek vannak 
hiányosságai, de a gyülekezési jog szabályozása, tekintettel az Alkotmánybírósági hatá-
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rozatokra is, és a gyülekezések gyakorlata, (egyes kirívó esetektQl eltekintve) nem ma-
radnak el az angol szabályozástól és gyakorlattól, épp ellenkezQleg, a hazai szabályozás 
„jogközpontúbb” felfogással rendelkezik.

(Magyarország és a gyülekezési jog) A gyülekezési jogról az Alaptörvény VIII. cikkében 
a következQképpen ír: (1) „Mindenkinek joga van a békés gyülekezéshez.” A gyüleke-
zési jogról részletesebben, mint fentebb említettük, az 1989. évi III. törvény rendelkezik 
Magyarországon. A törvény értelmében a gyülekezések engedélyhez nem, csak bejelen-
téshez kötöttek. A bejelentést a szervezQnek 3 nappal a tervezett gy_lés elQtt kell megten-
ni a rendezvény helye szerint illetékes rendQrkapitányságon. A törvény hatálya nem terjed 
ki a családi eseményekre, a sport- és kulturális rendezvényekre, a választási eljárási tör-
vény hatálya alá tartozó gy_lésekre, és a vallásos szertartásokra, körmenetekre. A törvény 
a gyülekezési jog gyakorlása elé olyan korlátokat állít, melyek egy demokratikus társada-
lomban szükségesek: a gyülekezés nem valósíthat meg b_ncselekményt, vagy arra való 
felhívást, nem járhat mások jogainak vagy szabadságának sérelmével, nem veszélyeztet-
heti a népképviseleti szervek vagy a bíróságok zavartalan m_ködését, nem járhat a közle-
kedés rendjének aránytalan sérelmével. Értelemszer_en a rendezvényen a résztvevQk nem 
jelenhetnek meg fegyveresen vagy felfegyverkezve. LehetQség van a rendezvény elQzetes 
megtiltására a rendQrség részérQl, illetve a rendezvény fel is oszlatható. A gyülekezési 
jog legújabb formái és a törvény látszólagos hiányosságai új nehézségek elé állították az 
Alkotmánybíróságot, amely meg is válaszolta a felmerülQ kérdéseket. A kérdések megvá-
laszolása során erQteljesen e jog emberi jogi jellege és nem a korlátok kerültek elQtérbe, 
ellentétben az angolszász szabályozással, illetve gyakorlattal. Így azt mondhatjuk, hogy a 
szabályozás lehetQvé teszi a jogorvoslatot a gyülekezési joggal kapcsolatban, és a gyüle-
kezési jog gyakorlása elé nem állít a jogalkotó fölösleges korlátokat: 

• hazánkban a gyülekezés engedélyhez nem, csak bejelentéshez kötött,
• a rendQrség döntésével szemben bírósághoz lehet fordulni,
• megengedett hazánkban is a Független Rendészeti Panasztestülethez fordulás a 

rendQrséggel szemben,
• ha a rendezvényt feloszlatják, a rendezvény résztvevQje a feloszlatástól számított 

tizenöt napon belül pert indíthat a feloszlatás jogellenességének megállapítására,
• a szervezQ kimentheti magát károkozás esetén a felelQsség alól,
• bárkit, külföldieket, gyermekeket is megillet e jog gyakorlása,
• az eltérQ helyszínen, megtartott rendezvényt a rendQrségnek nincs joga feloszlatni 

pusztán az eltérés miatt,
• részt lehet venni kutyával, biciklivel, traktorral stb. a jogszabályok betartásával 

mások veszélyeztetése nélkül,40

• megengedett hazánkban a spontán gy_lések tartása, melyeket nem kell fel-
oszlatni a bejelentés hiánya miatt, amennyiben békés jelleg_ek, mutatott rá az 
Alkotmánybíróság. A gyülekezési jog nem korlátozhatatlan alapjog, az államok-
nak van mérlegelési szabadsága a korlátozások megállapításában, mindazonáltal a 
gyülekezési jogot, mint alkotmányos alapjogot csak a valóban szükséges korláto-
zásoknak lehet alávetni.

• hazánkban megengedettek a spontán gy_lésektQl eltérQ úgynevezett sürgQs gy_lé-
sek is, melyeket szokás gyors gy_léseknek is nevezni. Ez utóbbiak a gyülekezést 
indokló események miatt csak gyorsan, rövid idQn belül tarthatóak meg.

A spontán és gyors gy_lések alkotmányos védelmét a 75/2008. (V. 29.) AB határozat 
alapozta meg. „…Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Alkotmány41 62. § (1) be-
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kezdésében elismert gyülekezési jog kiterjed az elQzetesen szervezett rendezvényekre, 
közöttük az olyan békés rendezvények megtartására, amelyekre a gyülekezésre okot adó 
esemény miatt csak rövid idQn belül kerülhet sor. (Ezek a sürgQs gy_lések.) A gyülekezési 
jog kiterjed továbbá az elQzetes szervezés nélküli gy_lésekre. (Ezek a spontán gy_lések.) 
2. Az Alkotmánybíróság megállapítja…, hogy a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. 
törvény 6. §-ának alkalmazásakor a bejelentési kötelezettség a közterületen tartandó, 
szervezett rendezvényekre vonatkozik. Önmagában a késedelmes bejelentésre hivatkozva 
nem tiltható meg azoknak a békés rendezvényeknek a megtiltása, amelyek a gyülekezésre 
okot adó esemény miatt nem jelenthetQk be három nappal a tervezett rendezvény idQpont-
ja elQtt…”

A spontán gy_lés tehát inkább arra utal, hogy elQzetes szervezés nem történt ebben az 
esetben, vagyis nem vonatkozik rájuk a bejelentési kötelezettség. A sürgQs gy_léseknél 
van szervezés, tehát nem spontán gy_lések.

megengedett a flashmob vagy villámcsQdület is, melyet elhatárolhatunk a sürgQs és a 
spontán gy_lésektQl.

A spontán gy_lés, a flashmob, és végül a gyorsgy_lés közötti különbséget szemléltet-
hetjük az Alkotmánybíróság határozatában foglaltakkal: „a valóban spontán gy_lések nem 
elQre eltervezett és megszervezett módon jönnek létre, hanem több személy egymástól 
többé-kevésbé független cselekvése eredményeként. EttQl némiképp eltérQek azok az 
olykor m_vészi, máskor inkább politikai célú megmozdulások, amelyekben a résztvevQk 
gyors információcserét (például internet, mobiltelefon) követQen rövid idQre (általában 
csak percekre) összegy_lnek, és figyelemfelkeltQ, meghökkentQ megjelenésükkel hívják 
fel a figyelmet magukra és az így megjelenített gondolatokra (flash mob vagy villám-
csQdület). A spontán gy_lésektQl megkülönböztethetQk azok a szervezett rendezvények, 
amelyeket a rendezvényre okot adó esemény miatt rendkívül rövid idQn belül lehet csak 
megtartani, mert a rendezvény késQbbi megtartása értelmetlen volna…” ÉrezhetQ, hogy 
a villámcsQdületnek is van szervezQje, vagyis nem spontán, de nincs bejelentve. Ezek is 
meghagyhatóak a bejelentés hiánya ellenére, amíg nem békétlenek. Hajas Barnabás sze-
rint „az Alkotmánybíróság 75/2008. (V. 29.) AB határozatát követQen a spontán, vagy más 
okból be nem jelentett demonstráció egyfajta szinonimájaként vált ismertté a fogalom, 
holott a flash mob egy olyan közterületi rendezvény, amely csak annyiban kapcsolódik a 
gyülekezési jog gyakorlásához, hogy többen vesznek részt rajta. Általában egymást nem 
ismerQ emberek, anélkül, hogy ezt a rendQrségnek elQre bejelentenék, internetes vagy mo-
bil telefonos felhívás nyomán egy jellemzQen humorosnak szánt, ugyanakkor rövid ideig 
tartó tevékenységet végeznek. Nem rendelkezik azonban kommunikációs jogi jelleggel, 
így fogalmilag sem lehet a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvény.”42

Összességében megállapíthatjuk, hogy a gyülekezési jog szabadságjog jellege domi-
náns a hazai szabályozásban, és bár a törvény látszólag hiányos43, az Alkotmánybíróság 
választ adott a felmerülQ kérdésekre. Az angolszász szabályozás kevésbé, a gyakorlat an-
nál inkább aggályos, a gyakorlatot a túlzott óvatosság és ellenQrzés jellemzi, pl. a tüntetQk 
elQzetes figyelmeztetése és beépült titkos rendQrök alkalmazása is elQfordul.

FELHASZNÁLT IRODALOM

United Nations, General Assembly, 17 June 2013, Human Rights Council Twenty-third session Agenda item 3, 
Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including 
the right to development.



DR. BÓDI STEFÁNIA: A GYÜLEKEZÉSI JOG SZABÁLYOZÁSA... 85

Kádár András Kristóf – M. Tóth Balázs: A gyülekezési jog külföldi és magyar szabályai. Fundamentum, 2007. 
1. szám – http://www.fundamentum.hu/sites/default/files/07-1-04.pdf (2013. november 10.)

Hajas Barnabás: Csak a „kivett” a kivétel? – megjegyzések a gyülekezési törvény hatálya alá nem tartozó ren-
dezvények megítéléséhez –  http://epa.oszk.hu/02400/02445/00019/pdf/EPA02445_ias_2010_4_257-276.
pdf

Public Order Act, 1986.
Anti-Social Behaviour Act, 2003.
The Human Rights Act, 1998.
The Police Reform and Social Responsibility Act, 2011.
Terrorism Act, 2000.
Northern Ireland Act, 1998.
1989. évi III. törvény.
75/2008. (V. 29.) AB határozat.
www.legislation.gov.uk
h t t p : / / w w w . o h c h r . o r g / D o c u m e n t s / H R B o d i e s / H R C o u n c i l / R e g u l a r S e s s i o n /

Session23/A-HRC-23-39-Add1_en.pdf
http://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAssemblyAssociationIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/AnnualReports.aspx
http://hvg.hu/vilag/20101210_karoly_herceg_london_zavargas
http://index.hu/kulfold/2009/04/17/belso_verzes_vegzett_a_ferfival_akit_a_g20-tuntetesen_bantalmaztak/
http://kitekinto.hu/europa/2011/09/05/dale_farm_lejart_a_hatarid_a_romaknak_menniuk_kell/
http://www.origo.hu/nagyvilag/20110110-mark-stone-kennedy-a-brit-klimaharcosok-koze-beepult-rendor.html
http://tasz.hu/gyulekezesi-jog/gyulekezesi-jogi-1x1
http://www.theguardian.com/uk/2011/jan/19/undercover-policeman-married-activist-spy

JEGYZETEK
1 Felhasználtam a cikk megírásához a következQ 

jelentést: United Nations, General Assembly, 17 
June 2013, Human Rights Council Twenty-third 
session Agenda item 3.

 Promotion and protection of all human rights, ci-
vil, political, economic, social and cultural rights, 
including the right to development. Report of 
the Special Rapporteur on the rights to freedom 
of peaceful assembly and of association, Maina 
Kiai.

2 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/
HRCouncil/RegularSession/Session23/A-HRC-
23-39-Add1_en.pdf - 2013. augusztus.

3 h t t p : / / w w w . o h c h r . o r g / E N / I s s u e s /
AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAsse
mblyAssociationIndex.aspx, http://www.ohchr.
org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/
AnnualReports.aspx - 2013. augusztus.

4 The Human Rights Act, 1998. http://www.
legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/contents - 
2013. november 25.

5 A bejelentésnek, hasonlóan a magyar szabá-
lyozáshoz, meg kell jelölnie a dátumot, amikor 
tartani szeretnék a rendezvényt, azt, hogy mikor 
kezdQdik pontosan, a tervezett útvonalat, a szer-
vezQ vagy szervezQk nevét és címét.

6 Police Reform and Social Responsibility 
Act, 2011. http://www.legislation.gov.uk/
ukpga/2011/13/contents/enacted - 2013. novem-
ber 25.

7 1989. évi III. törvény.
8 Public Order Act, 13. § és Kádár – M. Tóth: 

A gyülekezési jog külföldi és magyar szabá-
lyai, http://www.fundamentum.hu/sites/default/
files/07-1-04.pdf  - 2013. december 4.

9 1989. évi III. tv. 8. § (1) bek.
10 Kádár András Kristóf – M. Tóth Balázs: i. m. 

2013. december 4.
11 A gyülekezési jog gyakorlása nem valósíthat meg 

b_ncselekményt vagy b_ncselekmény elköveté-
sére való felhívást, valamint nem járhat mások 
jogainak és szabadságának sérelmével.

12 Megjegyezzük, hogy újabban a gyüleke-
zési jog egyik megjelenési formája az ún. 
Bohóchadseregek is angol eredet_ jelenség, eb-
ben az esetben bohócruhába öltözött tüntetQkre 
kell gondolnunk, de nem csupán polgárpukkasz-
tási célzattal, hanem saját ideológiai háttérrel 
rendelkezik ez a mozgalom. Egy globalizáció-és 
kapitalizmusellenes szervezQdés, amely a világ 
több országában már aktívan jelen van, és a G8 
csúcs kapcsán került a figyelem középpontjába. 
Hazánkban is felt_ntek már több ízben, de szer-
vezett, állandósult mozgalomról Magyarországon 
még nem beszélhetünk.

13 United Nations, General Assembly, 17 June 2013, 
Human Rights Council Twenty-third session 
Agenda item 3. L. 1. jegyzet.

14 A világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai 
Uniót jelentQ szervezet.



86 DR. BÓDI STEFÁNIA: A GYÜLEKEZÉSI JOG SZABÁLYOZÁSA...

15 http://index.hu/kulfold/2009/04/17/belso_verzes_
vegzett_a_ferfival_akit_a_g20-tuntetesen_
bantalmaztak/ - 2013. november 12.

16 http://www.origo.hu/nagyvilag/20110110-mark-
stone-kennedy-a-brit-klimaharcosok-koze-
beepult-rendor.html - 2013. november 12.

17 http://www.theguardian.com/uk/2011/jan/19/
undercover-policeman-married-activist-spy - 
2013. november 12.

18 Terrorism Act, 2000. http://www.legislation.gov.
uk/ukpga/2000/11/contents - 2013. november 25.

19 http://hvg.hu/vilag/20101210_karoly_herceg_
london_zavargas - 2013. november 12.

20 http://kitekinto.hu/europa/2011/09/05/dale_
farm_lejart_a_hatarid_a_romaknak_menniuk_
kell/ - 2013. november 12.

21 http://kitekinto.hu/europa/2011/09/05/dale_
farm_lejart_a_hatarid_a_romaknak_menniuk_
kell/ - 2013. nov. 12.

22 A tömegoszlatásról írtakhoz felhasználtam a 
következQ cikket: http://www.fundamentum.hu/
sites/default/files/07-1-04.pdf - 2013. december 
4. Kádár – M. Tóth: i. m.

23 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/45 - 
2013. december 4.

24 Kádár András Kristóf – M. Tóth Balázs: A 
gyülekezési jog külföldi és magyar szabályai. 
Fundamentum, 2007. 1. szám, http://www.funda-
mentum.hu/sites/default/files/07-1-04.pdf - 2013. 
november 10.

25 Rtv. 1994. évi XXXIV. Tv. 42. § (1)–(6) bek.
26 1994. évi XXXIV. tv.
27 Kádár András Kristóf – M. Tóth Balázs: i. m. 

2013. november 10.
28 Independent Police Complaint Comission – 

http://www.ipcc.gov.uk/ - 2013. november 25.
29 Megjegyezzük, hogy ennek megfelelQ szer-

vezet hazánkban is létezik, ez a Független 
Rendészeti Panasztestület. A szervezet 2008 év 
eleje óta m_ködik. http://www.panasztestulet.hu/
index.php?link=hu_kezdolap.htm - 2013. november 
14.

30 Bibó István: Észak-Írország kérdése. In: 
Bibó István összegy_jtött munkái, IV. kötet, 
szerk.: Tóth János, Európai Protestáns Magyar 
Szabadegyetem, Bern, 1984.

31 Northern Ireland Act, 1998. http://www.

legislation.gov.uk/ukpga/1998/47/contents - 
2013. november 25.

32 Hasonlóan rendelkezik a hazai jogszabály is, az 
1989. évi III. törvény, melynek értelmében be kell 
jelenteni az idQt, a várható létszámot, a gyüleke-
zés célját és a helyet, útvonalat.

33 Public Processions (Northern Ireland) Act 1998 
– http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/2/
contents - 2013. december 4.

34 Police Service of Northern Ireland.
35 http://en.wikipedia.org/wiki/Orange_Order - 

2013. november 20. Az Orange Order egy 1976-
ban alapított protestáns szervezet, habár Észak-
Írországban alapították, jelentQs a skóciai jelenlé-
te, illetve megjelent az USA-ban és Angliában is.

36 Police, Public Order and Criminal Justice 
(Scotland) Act 2006.

37 Review of Marches and Parades in Scotland: 
Guidance for Scottish Local Authorities.

38 United Nations, General Assembly, 17 June 2013, 
Human Rights Council Twenty-third session 
Agenda item 3, i. m.

39 A szakszervezetekkel kapcsolatosan is vannak 
aggályok, nevezetesen az, a különleges megbízott 
szerint, hogy elQfordulnak foglalkoztatás-megta-
gadások szakszervezeti tagság okán. Olyan feke-
te-listákról is tudomás van, melyek azon munka-
vállalók adatait tartalmazzák, akik szakszervezeti 
szervezQdésben vesznek részt, és emiatt a késQbbi-
ekben hátrányosan kezelik majd Qket.

40 http://tasz.hu/gyulekezesi-jog/gyulekezesi-jogi-
1x1 - 2013. december 13.

41 Az utalás az 1949. évi XX. törvényre vonatkozik 
még, vagyis a korábbi Alkotmányra.

42 http://epa.oszk.hu/02400/02445/00019/pdf/
EPA02445_ias_2010_4_257-276.pdf - 2013. de-
cember 13. Csak a „kivett” a kivétel? – meg-
jegyzések a gyülekezési törvény hatálya alá 
nem tartozó rendezvények megítéléséhez, Hajas 
Barnabás.

43 Alkotmányossági szempontból nem feltétlenül 
szükséges, hogy a törvényhozó kifejezetten ismer-
je el a spontán és gyors gy_lések szabadságát, mert 
azokra törvényi tilalom, illetve speciális korlátozás 
hiányában lehetQség van. Ezért a gyülekezési 
szabadság érvényesüléséhez szükséges törvényi 
garanciák nem hiányoznak. 75/2008. ABhat.


