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A gyülekezési jog egyes kérdései  
Nagy-Britanniában és Magyarországon 
Néhány fontosabb jogszabályi rendelkezés és értelmezési 
probléma bemutatása

(Bevezetés, történeti előzmények Magyarországon) A gyülekezési jog ma már köz-
helyszerűen az elidegeníthetetlen emberi jogok közé tartozik. Hasonlóképpen, mint az 
egyesülési jog és a véleménynyilvánítás szabadsága, a 18. század végétől, az európai 
polgári forradalmak kezdeteitől kezdték kiharcolni az abban résztvevők, hogy politikai, 
gazdasági, társadalmi követeléseiket nyilvánosan is megfogalmazhassák. A kezdeteket 
tekintve az Amerikai Egyesült Államokban az 1791. évi alkotmánymódosítás mondta 
ki, hogy a Kongresszus „nem csorbítja a népnek a békés gyülekezéshez való jogát”. 
Franciaországban szintén 1791-ben született meg a gyülekezési jogot tárgyaló első ren-
delkezés.

Magyarországon a nemesi hagyományok, a vármegyei hatalomgyakorlás lehetővé 
tette ennek a jognak a gyakorlását, ezért még az 1848-as forradalmi törvényeknek sem 
kellett erről külön rendelkezni. Magától értetődőnek vették, működő jogintézményként 
tekintettek rá. Csak a pesti tüntetések, zavargások után született 1848-ban külön rendel-
kezés a gyülekezési jog gyakorlásának szabályairól.1

Európában a német területeken az 1850-es években sorra hozták a gyülekezési jog 
gyakorlásáról a helyi törvényeket, Magyarországon viszont csak 1868-ban készült egy 
BM-rendelet és ennek nyomán egy törvényjavaslat az egyesülési és gyülekezési jogról, 
melyet azonban soha nem léptettek hatályba.

Tisza Kámán kormánya az 1878. évi 171. sz. BM rendelettel kívánta szabályozni a 
gyülekezési jogot, de annak szigora olyan mérvű tiltakozást váltott ki, hogy visszavo-
násra került. Az általános gyakorlat az maradt, hogy a hatóság a gyűlés feloszlatását is 
kezdeményezhette, ha törvénytelen vagy a közrendre veszélyes cselekményekre került 
sor. Ugyanígy feloszlatandó volt az előre be nem jelentett gyűlés. Ha ez sikertelen volt, a 
katonaságot is bevethették. A rendőrhatóság viszont csak kivételes helyzetben tagadhatta 
meg a gyűlés bejelentésének tudomásulvételét, igaz ennek megítélése nem volt részlete-
sen szabályozva, így tág teret adott az önkénynek. Ha pedig tömegoszlatásra került sor, 
akkor katonaság is bevethető volt. A dualista korszakban ennek eredményeképp több 
véres összecsapásra is sor került a tüntetők és a hatóság között.

A szociális elégedetlenség, a paraszti, illetve a munkásság részéről megnyilvánu-
ló követelések, ellenzéki pártok gyűlései egyaránt okot adtak az összecsapásokra, 
erőszakra. Az I. világháború végének zavaros időszaka, majd a Károlyi-kormány, 
a Tanácsköztársaság rövid időszaka után a Horthy-korszak szintén nem kedvezett 
a gyülekezési jog szabad gyakorlásának. A korszak legvéresebb eseménye az 1930. 
szeptember 1-re a Szakszervezeti Tanács és a Szociáldemokrata Párt részéről szer-
vezett tüntetés volt.

Ezt követően nem sokkal az 1570/1933. ME. sz. rendelet a politikai gyűlések teljes 
tilalmát rendelte el. Az 1939 évi. 2. – honvédelemről szóló – törvény kivételes felhatal-
mazást adott a kormánynak. A 8120/1939. ME. sz. rendelet már a háborúra viszonyokra 
gondolva született, ismét teljes gyűléstilalmat írt elő.
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A II. világháború végén, az Ideiglenes Kormány belügyminisztériumi rendelete a 
„Gyűlések bejelentéséről” szóló rendelet a politikai és gazdasági jellegű gyűlések beje-
lentési kötelezettségét írta elő. Ez a rendelet 1989-ig érvényben maradt.

Ezzel szemben viszont az 1946. évi 1. tv. bevezető része az állampolgárok természe-
tes és elidegeníthetetlen jogaként rögzítette a gyülekezési szabadságot. Az 1946. évi X. 
tv. pedig bűntettnek minősített, és öt évig terjedő börtönnel sújtott minden olyan hivatali 
eljárást és intézkedést, amellyel az állampolgárok valamely természetes és elidegeníthe-
tetlen jogát törvényellenesen megsértik. Ez utóbbi törvényi rendelkezés ugyan hatályban 
maradt szintén 1989-ig, de ennek alapján törvénysértést soha nem állapítottak meg.

Az 1949. évi XX. törvény – azaz az alkotmány – szerint a gyülekezési jognak a dolgo-
zók – az 1972. évi alkotmánymódosítás szerint: a nép – érdekeinek kellett megfelelnie. 
Azonban egészen az 1989. évi rendszerváltásig nem készült a gyülekezési jogot részle-
tesen szabályozó törvény.

Megjegyezhető ugyanakkor, hogy szerepe lehetett az 1956-os halálos sortüzekben 
annak a hiányosságnak, hogy sem a rendőrség sem az államvédelmi hatóság felszerelé-
sében, illetve kiképzése révén nem volt felkészülve egy esetleges tömegoszlatásra.

A rendszerváltással Magyarország is a demokratikus országok sorába lépett és az or-
szágban a nyugat-európai országok jogfejlődésének általános tendenciái érvényesültek. 
Ugyan a gyülekezési jog, illetve a rendőrségi beavatkozás szabályozásai, valamint a 
tüntetési kultúra minősége eltérő az egyes országokban, azonban a kilencvenes évekre 
mégis nagyjából egységes irányba haladt a szabályozás több nemzetközi összehasonlító 
kutatás szerint. Donatella della Porta2, azt fogalmazta meg, hogy Nyugat-Európában és 
Észak-Amerikában a tiltakozókkal szemben toleránsabb rendőri fellépés volt tapasz-
talható az 1970-es évek óta, a társadalmi-politikai tiltakozás intézményesedésével ösz-
szefüggésben. Különösen munkaügyi és bérkonfliktusok, a sztrájkok rendőri kezelése 
esetén. Ugyanakkor, míg a tiltakozások egészére igaz ez az állítás, addig bizonyos szub-
kulturális csoportok vagy a nagyvárosok színesek lakta szegénynegyedeinek lakossága, 
illetve a terroristának tartott és autonóm jogokat követelő, valamint bizonyos erőszakra 
hajlamos etnikai és vallási csoportok esetén, a szeparatistának bélyegzett szervezetek 
ellen a rendőrségi fellépés mindinkább eldurvult, rendészeti helyett inkább katonai jel-
leget öltött. Ez a kettősség jellemzi a tiltakozások rendőri kezelésének változásait az 
utóbbi évtizedekben.

Ezek a nyugati-európai demokráciákban kialakult gyakorlati tapasztalatok hatást gya-
koroltak 1990 után a kelet-európai országokban a tüntetésekkel kapcsolatosan kialakuló 
új eljárásokra. A korábbi erőszakos beavatkozó-oszlató stratégiákkal szemben a rendőr-
ség és a tüntetők között általában bizonyos kommunikáció létrejött, megnőtt a hatóságok 
toleranciája, emellett azonban fennmaradt a rendőri erőszak alkalmazása bizonyos, e 
konszenzust és kommunikációt elutasító speciális csoportokkal3.

A kelet-európai demokráciák kész megoldási javaslatokat kaphattak pl. az ún. „köz-
rendvédelmi biztonsági partnerség” koncepciójára, a tüntetők megkülönböztetésére, kik 
azok, akiket úgy kezelnek, hogy a megadott korlátok közé szoríthatóak, illetve a tiltako-
zók/tüntetők másik csoportja, akikkel szemben megelőző intézkedéseket kell foganato-
sítani visszaszorításuk érdekében.

A gyülekezési jogról szóló 1989. III. törvénnyel megvalósult a tüntetéshez való jog 
Magyarországon. A politika már nem léphetett fel korlátlan rendőri eszközökkel a ne-
ki nem tetsző tiltakozásokkal szemben. A tüntetések megszervezésének keretfeltételei 
törvény által szabályozottá váltak. Csak törvényben meghatározott esetekben vált le-
hetővé a gyülekezés engedélyezésének megtagadása vagy feloszlatása. Ugyanakkor a 
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szervezők bírói felülvizsgálatot kérhettek. A rendőrség tevékenységét pedig ezekben az 
esetekben a rendőrségi törvény és annak végrehajtási utasítása részletesen szabályozta. 
Jellemző módon a közelmúlt tragikus eseményei miatt külön rögzítették a tömeggel 
szembeni lőfegyverhasználat tilalmát (r. t. 57. § 1.).

Összességében a fent említett 1989. II. törvényt követő gyülekezési törvénnyel – 
1989. évi III. törvény – adottá váltak a nyugati demokráciákhoz hasonló politikai keret-
feltételek.

Általánosságban kijelenthető, hogy a magyar gyülekezési törvény nemzetközi példá-
kat is figyelembe vett, különösen érdekes lehet viszont néhány olyan példát közelebbről 
is megvizsgálni, hogyan érvényesülnek ezek a jogok egy nyugat-európai országban.

(Nagy-Britannia) Nagy-Britanniában Angliában, Walesben, Észak-Írországban és 
Skócia területén önálló törvények vannak hatályban, melyek a gyülekezési jogot sza-
bályozzák. Ezek közt a legrészletesebb a két angol törvény4, az Észak-Írország terüle-
tére érvényes jogszabályt pedig inkább a katolikus–protestáns közösség közti évtizedes 
feszültségek befolyásolják, melyek kihatással vannak az Orange Order nevű protestáns 
szervezet jelenléte miatt a skót szabályozásra is.

Angliában két jogszabályt kell figyelembe venni. A Public Order Act5, a közrendről 
szóló törvény és az Anti-Social Behaviour Act6. Public Order Act statikus és dinamikus 
gyűléseket különböztet meg. A nem statikus gyűlések esetében, hat nappal a tervezett 
gyűlés előtt bejelentési kötelezettséget ír elő a szervezőknek.

A közrendről szóló törvény pedig lehetővé teszi a gyülekezés maximum három hó-
napra történő betiltását [13. § (1) bekezdés] egy adott helyen. Megjegyezhető, ez az idő 
már túlságosan hosszúnak látszik – egy adott társadalmi/politikai szituációban három 
hónap alatt már olyan változások következhetnek be, mely alatt a tüntetés/gyülekezés 
teljesen értelmét veszítheti.

Külön kitér a törvény a gyülekezés alkalmával bármilyen nemzeti, faji vagy vallási 
gyűlölet kifejezésének, illetve az ezekre való felbujtás tilalmára is.

Az Egyesült Királyságban érvényben lévő speciális szabály – a 2011. évi Police Reform 
and Social Responsibility Act 143§7 – szerint tilos a Parlament közelében sátrakat vagy 
bármilyen más alvásra alkalmas fekvőhelyeket felállítani, vagy hosszabb – meghatározat-
lan – ideig ott tartózkodni. Nyilvánvalóan az ilyen rendelkezések a Parlament előtti békés, 
de hosszú távú tüntetések betiltását célozzák. A törvény meghatározza – ha nagy bizonyos-
sággal arra lehet következtetni – hogy ha a felvonulás zavarná a közrendet vagy a közös-
séget, illetve súlyos kárt okozna, akkor a rendőrség bizonyos feltételeket szabhat, például 
maximalizálhatja a résztvevők számát, vagy időbeli korlátot állapíthat meg. Amennyiben a 
szervezők/tüntetők ezeket a feltételeket megszegik, az bűncselekménynek minősül.

Fontos része az angol szabályozásnak, hogy a rendőrség korlátozó előírásai más, ab-
ban az időben az adott helyszínre szervezett rendezvényre is vonatkoznak. Ez érthető, 
mert így nem lehet csatlakozni az egyik tüntetés résztvevőinek a másik rendezvényen 
ott tartózkodókhoz és így kijátszani a rendőrségi korlátozásokat. Ami viszont kevésbé 
fogadható el, az az ebben az esetben is a fentebb említett három hónapos időtartam, mely 
ebben az túl hosszúnak tűnik.

A Public Order Act megkülönböztet statikus és dinamikus gyűléseket.8 Logikusan 
megkülönböztetve az egy adott helyszínen zajló és a dinamikus, helyváltoztatással járó 
rendezvényeket. A gyülekezést legalább húsz személy részben szabadtéren történő gyű-
léseként határozza meg, míg a felvonulást emberek csoportjának meghatározott útvona-
lon, közterületen való mozgásaként rögzíti a törvény.
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Hozzá kell tenni, hogy későbbiekben a húsz fős létszámot a fentebb említett másik 
törvény – Anti-Social Behaviour Act – két főre módosította.

Az elsődleges cél a közrend fenntartása. A Public Order Act szerint a törvénysértő 
gyűlések előzetesen is betilthatók. Ha a rendőrség megalapozottan azt feltételezi, hogy a 
rendezvény nem a tervezett útvonalon fog haladni, az érintett közösség normális életvitelét 
súlyosan sértené, károkat okozhat, ekkor a rendőrség vezetője javasolhatja az önkormány-
zatnak a felvonulás megtiltását. A tiltás ekkor is maximálisan három hónap időtartamú 
lehet. Az önkormányzati döntését azután minisztériumi szinten is jóvá kell hagyni.

Korlátozások: A legmagasabb rendfokozatú rendőr – korlátokat szabhat a felvonulás-
sal vagy a gyűléssel kapcsolatosan, a közrend sérelme, a tulajdon súlyos megrongálódá-
sa, a közösség életének megzavarása, megfélemlítő magatartás, illetve külső személyek 
valamilyen szándékukkal ellenkező cselekedetre való kényszerítése esetén. A korlátozó 
rendelkezések megszegésére való felbujtás is büntetendő magatartás.

A közrendről szóló törvény kimondja,9 hogy a szervezők felelősségét, ha szándékosan 
megszegnek egy törvényi feltételt és nem tudják bizonyítani, hogy ez nem rajtuk kívül 
álló okok következménye volt. A verbális erőszak, gyalázkodás, fenyegető viselkedés, 
vagy ennek megfelelő kép, írás is ezek sorába tartozik.

A megelőző intézkedések is rendkívül szigorúak és a demokratikus kormányzati el-
vekkel számos esetben kevéssé egyeztethetőek össze. A tüntetőket a hatóságok számos 
esetben a tüntetést megelőzően felszólítják arra, hogy nem kerülhet sor rendbontásra, 
illetve a terrorizmusról szóló törvény10 alapján széles hatáskörrel rendelkeznek, hogy 
megalapozott gyanú nélkül is egy személyt megállítsanak, átkutassanak.

Tömegoszlatás: A tömegoszlatás részletes szabályait Criminal Law Act11 és a Human 
Rights Act12 tartalmazza. Ezek értelmében arányos erő alkalmazható bűncselekmény 
megakadályozásának érdekében, illetve bűncselekmény elkövetőjének elfogásában. 
Mérlegelés tárgya, hogy a tömegoszlatás a megfelelő megoldás és végrehajtható-e az 
adott helyzetben rendelkezésre álló rendfenntartó erőkkel.

A tömegoszlatás végrehajtása előtt a tárgyalásra is sor kerülhet, abban az esetben, ha 
úgy ítélik meg, hogy van lehetőség olyan személlyel/személyekkel tárgyalni, aki/akik 
elérhetik a tömeg békés feloszlatását. Ha ez nem ér célt, akkor kerülhet sor a fizikai 
erőszak alkalmazására (pajzs, gumibot). Lovas rendőrök és szolgálati kutya, rendőrségi 
járművek bevetése csak előzetes figyelmeztetés után lehetséges.

A tömegoszlatást figyelmeztetésnek kell megelőznie, és ha ezt a későbbiekben a tün-
tetés résztvevői vitatják, akkor a rendőrségnek képesnek kell lenni bizonyítani, hogy a 
figyelmeztetés megtörtént. Videó vagy hangfelvétel, esetleg írásos dokumentum szol-
gálhat bizonyítékként.

Az Anti-Social Behaviour Act
Ez a törvény szintén Anglia és Wales területére vonatkozik. Bizonyos társadalmilag 
károsnak ítélt tevékenységek szankcionálására vonatkozik. Erre lehet példa a graffi-
tik eltávolítása, a csavargás, a bandatevékenység, nyilvános helyen részegen történő 
rendzavarás, a mentők és tűzoltók hamis riasztása. A gyülekezési joghoz hasonlóan a 
három hónapos tilalmi határidő szerepel ebben a törvényben is. Például egyes épületek 
bezárathatóak, ahol bizonyíthatóan jelentős és tartós rendzavarás folyt a környező lakos-
ság hétköznapi életvitelét károsan befolyásolva. Lehetőség van csoportok feloszlatására 
bármilyen közterületen, ha jelenlétük súlyos zavarokat, megfélemlítést jelent. Tizenhat 
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éven aluli, kíséret nélküli személyt a rendőrség hazakísérhet este kilenc óra és reggel 
hat óra közötti időben. De olyan kisebb jelentőségű ügyekre is kitérnek az egyes para-
grafusok, mint az átutazók szabályszegése, vasúti kihágások, kődobálás, vagyis olyan 
cselekedetekre, amelyek az emberi együttélést megzavarhatják.

(Gyülekezési törvény Magyarországon – 2018. évi LV. törvény13) Magyarországon az 
elmúlt évben született meg az új gyülekezési törvény. Természetesen minden olyan jog-
szabályt, mely az alapvető szabadságjogok érvényesítését biztosítja, és egyben megha-
tározza annak kereteit, bizonyos várakozás előz meg. Az esetleges pozitívumok, a régi 
szabályozást felváltó előnyösebb megfogalmazások és a negatívumok, kevésbé sikerült 
részletek mérlegelése kerül elsőként az elemzések középpontjába.

Ha az új magyar gyülekezési törvényt a fenti szempontok alapján elemezzük, akkor a 
szakértők nagyobb része azt emelte ki, hogy több pozitívuma van az új jogszabálynak, 
előrelépés történt a korábbiakhoz képest.

Részben a korábbi törvény nem határozta meg, hogy hány ember szükséges ahhoz, 
hogy gyülekezésről lehessen beszélni, ugyanis a gyülekezésnek nem volt határozott de-
finíciója. Ugyan a korábbi törvény sem zárta ki azt, hogy két ember nyilvános politikai 
kommunikációját gyülekezésnek tekintse a rendőrség, de most a fogalom meghatározást 
nyert (2. §). Ez tehát a jogbiztonságot szolgáló változtatásnak tekinthető.

A definíció – „gyűlés a legalább két személy részvételével közügyben való véle-
ménynyilvánítás céljából tartott nyilvános összejövetel” – egyértelműsíti a helyzetet, 
közügyben való véleménynyilvánításról van szó, nem magánbeszélgetésről. Abból a 
szempontból is előrelépés, hogy a gyülekező személyeknek nem feltétlenül kell enge-
délyt kérnie, nem szükséges közterület-használati díjat fizetnie, illetve a rendőrség is 
köteles biztosítani az azt esetlegesen megzavarókkal szemben, illetve ez a védelem már 
két személyt is megillet.

A rendezvény betiltása
A korábbi szabályozás alapján csak két eset fordulhatott elő: a) bíróságok vagy népkép-
viseleti szervek működésének súlyos zavarása, b) közlekedés ellehetetlenítése. Minden 
más esetben tudomásul kellett vennie a rendőrségnek a gyülekezést. Ha ezzel szemben 
a megtartott gyülekezés bűncselekményt valósított meg, vagy mások jogainak arányta-
lan sérelmével járt, akkor azt fel kellett oszlatni. Ha a rendőrség előre valószínűsíthette, 
hogy egy gyülekezést majd fel kell majd oszlatni, csak annyit tehetett, hogy erre felhívta 
a szervező figyelmét. Ha pedig a várt esemény bekövetkezett, akkor oszlatta fel. A vál-
tozás lényege tehát az, hogy az új törvény a tiltás és az oszlatás okait összhangba hozta.

Az új szabályozás ezen része elvi alapon tehát nem kifogásolható. Az esetleges önké-
nyes jogalkalmazásra minden jogszabály esetében van lehetőség, ennek minden formá-
ját viszont nagyon nehéz lenne előzetesen kivédeni. A gyűlés a bejelentés beérkezésétől 
számított 48 órán belül betiltható (13. §), több okból, de nincs benne az a fajta időtar-
tam-meghatározás, ami az angol szabályozásban szerepel, ez pedig inkább kedvezően 
értékelendő.

A tiltás egyik okaként nevezi meg a törvény [13. § (3)] ha a gyülekezés „a diplomáciai 
vagy nemzetközi jogon alapuló egyéb mentességet élvező, Magyarországon tartózkodó 
személy vonatkozásában vállalt kötelezettség teljesítését akadályozza”. Ezt több esetben 
kifogásolták bizonyos szervezetek14, éppúgy mint a következőt: „Mások jogainak és sza-
badságának sérelme különösen, ha a felhívás, illetve a gyűlés – az alkalmazott technikai 
eszközök, időtartama miatt – alkalmas mások magán- és családi életének védelméhez 
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való jogának, otthonának, emberi méltóságának, a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, 
faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére, vagy szabad mozgáshoz, tar-
tózkodási hely szabad megválasztásához való jogának korlátozására” [13. § (4)].

Ezek a rendelkezések is inkább előrelépést jelentenek, mert a korábbi szabályozás 
alapján ilyen esetben a gyülekezés feloszlatható volt, a változás abban áll, hogy ezen az 
alapon a hatóság előre megtilthatja a gyűlést, amivel szemben három napon belül bíró-
sághoz lehet fordulni.

A „szükségtelen és aránytalan mértékben” [13. § (1)] megítélése mindig problémát 
jelentett vitás esetekben. A korábbi törvény alkalmazásakor is mindig ennek eldöntése 
vezetett jogvitákhoz. Viszont inkább helyeselhető, hogy a törvény elvi lehetőségként 
biztosítja annak megtiltását, hogy egy személy magánéletét korlátlan mértékben zavar-
ják, és ez igaz egy politikusra is, mivel egy politikusnak sem kötelező mindent eltűrni, 
különösen nem családjának és a szomszédainak.

Indokoltnak tűnik továbbá a spontán és a gyors gyülekezések fogalmának meghatáro-
zása, a versengő (vagyis az egy időben egy helyre bejelentett) gyülekezések esetén kö-
vetendő eljárás leírása, illetve például a szervező fogalmának definiálása is. Ugyancsak 
hasznos a gyűlések vezetője, rendezője és szervezője felelősségének pontos meghatá-
rozása is. Gyülekezés indokolatlanul korai időpontban – korábban, mint három hónap 
– előre történő bejelentésének tilalma szintén megfelel a racionalitás követelményeinek, 
mert ezzel nem lehet méltánytalanul hosszú időre „lefoglalni” közterületet.

Be kell jelenteni a szervező nevét, de a szervező jogi személy is lehet – könnyebben 
lehet érvényesíteni a kártérítési igényeket.

Ami kifogásolható: „a közlekedés rendjének aránytalan sérelme” megfogalmazás sok 
vitára adhat alkalmat, éppúgy, mint a gyülekezések nem erőszakos megzavarását, aka-
dályozását büntetőjogilag üldözni. Ha egy tüntetés esetén ellentüntetők jelennek meg, 
az egyet nem értés erőszakmentes kifejezése alkotmányosan nem büntethető. A törvény 
szerint a gyűlést súlyosan megzavaró résztvevő a rendező felhívására ugyanis köteles 
elhagyni a helyszínt, és ehhez akár a rendőrség is segítséget kell, hogy nyújtson.

A harmadik érdemi változtatás, mely visszalépést jelenthet: a közterület fogalmának 
megváltoztatása. Nem állami tulajdonú területen akkor sem lehet gyülekezni, ha az a köz-
forgalom számára nyitva áll. Ez korábban nem így volt, mert közterületnek minősült minden 
olyan terület, ami bárki által elérhető. Például említhető, amikor egy bevásárlóközpont par-
kolójában gyűltek össze az emberek, hogy a bevásárlóközpontban kapható bizonyos termék 
árusítása ellen tiltakozzanak. Ebben az esetben a gyülekezés helyszínére logikusan esett a 
szervezők választása, hiszen csak ott tudták kifejezni hatékonyan egyet nem értésük.

Összességében azt mondható el, hogy az új magyar gyülekezési törvény rendelkezé-
seivel inkább javította a korábbi jogszabály hiányosságait. Nemzetközi összehasonlí-
tásban pedig nem szab olyan speciálisan hátrányos, vagy előnyös feltételeket, melyek a 
gyülekezés szervezőit, résztvevőit, vagy a hatóságokat indokolatlan megkülönböztetett 
helyzetbe hoznák egymáshoz képest.

(Az angol és a magyar jogszabályok hasonló rendelkezéseinek összevetése) Amennyiben 
az angol jogszabályok esetében felvetett néhány elemzési szempontot a magyar tör-
vénnyel összevetjük, akkor az alábbiakat lehet megállapítani. Nincs ugyan közvetlen, 
fogalmilag meghatározott különbség a magyar szabályozásban dinamikus – vonulásos 
gyülekezés és a statikus között, de a felvonulások esetében természetesen más rendelke-
zések érvényesek, mint a helyben tartott demonstrációk esetén. Előbbieknél a közleke-
dés rendjéhez fűződő közérdeknek nagyobb szerepe van.



84 TÓTH ZOLTÁN: A GYÜLEKEZÉSI JOG EGYES KÉRDÉSEI...

Valóság • 2019. július

Ehhez kapcsolódóan a korábbi szabályozás – mely szerint csak akkor volt lehetőség a 
rendezvény megtiltására, ha az a közlekedést lehetetlenné tette volna – nagymértékben 
szigorodott. Az új törvény szerint a közlekedés közvetlen, szükségtelen és aránytalan 
sérelme is elegendő a felvonulás betiltásához, noha alternatív útvonal kijelölésére a leg-
több esetben volna lehetőség.

Korlátozások, tiltások
Nagyban hasonló az angol szabályozáshoz. A tiltások jogalapja sokrétű, melyek közül a 
következőket lehet kiemelni: 

• mások magán- és családi életének védelméhez való jogának, otthonának, em-
beri méltóságának szükségtelen mértékű és aránytalan megsértése,

• a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságnak 
a szükségtelen mértékű és aránytalan megsértése,

• szabad mozgáshoz, tartózkodási hely szabad megválasztásához való jognak 
szükségtelen mértékű és aránytalan korlátozása.

A felsoroltak ugyanakkor új tiltási okok, és számos bizonytalanságot hordoznak ma-
gukban. A rendőrségnek minden esetben alapjogok közötti mérlegelést kell elvégeznie, 
és arányos egyensúlyt kell találnia a gyülekezéshez való jog és a fenti, nem politikai 
jellegű szabadságjogok között.

Az Alkotmánybíróság és az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata alapján 
azonban rendszerint a politikai véleménynyilvánítás más alapjogokkal szemben is el-
sőbbséget élvez. Ezért mások jogaira, szabadságára hivatkozva csak rendkívül szűk 
körben van lehetőség a gyűlések – jogszerű – betiltására.

Fontos továbbá a gyülekezési jog érvényesítésének megakadályozása esetén megsza-
bott szankciók áttekintése: 

• Három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az, aki mást egyesülési 
vagy gyülekezési jogának gyakorlásában erőszakkal vagy fenyegetéssel aka-
dályoz. (Az erőszakot és a fenyegetést nélkülöző jogtalan akadályozás csak 
szabálysértésnek minősül.)
 » Ilyen eset lehet az, amikor a tüntetőkre erőszakos személyek rátámadnak, 

és ellehetetlenítik az adott helyen és időben tartott tiltakozó akciót.
• Két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az, aki a gyűlésen a gyűlés 

szervezőjének, vezetőjének vagy a rendezőknek rendezői feladataik jogszerű 
teljesítése során erőszakkal vagy fenyegetéssel ellenszegül, őket rendezői fel-
adataik ellátása közben bántalmazza.
 » Erre lehet példa, ha a gyűlés egy vagy több résztvevője megpróbálná a szer-

vezők tiltakozása ellenére átvenni az irányítást a gyűlés fölött.
• Egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az, aki valamely gyűlést 

megakadályoz, ellehetetlenít, vagy annak lebonyolítását valamilyen módon 
meghiúsít, illetve a gyűlést súlyosan megzavarja.
 » E szabály alkalmazása azért lehet problémás, mert nemcsak a gyűlést meg-

zavarni szándékozók, de azok ellen is felhasználható, akik a nyilvános, 
mindenki számára nyitott gyűléseken ki akarják fejezni a többségétől 
eltérő véleményük – pl. kifütyülik a szónokot. (Az sem egyértelmű, ho-
gyan különíthető el a nem erőszakos, de jogtalan akadályozás a szabály-
sértéstől.)

• Egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az a személy, aki a gyű-
lés békés jellegét biztosító korlátozásait megsérti, valamint a vezető, ha 
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az általa alkalmazott rendező a gyűlés békés jellegét biztosító korlátozá-
sokat megsérti és miután ez tudomására jutott, haladéktalanul nem intézkedik 
a rendező leváltásáról.
 » A gyűlés békés jellegét, mint az magától értetődő: elsősorban a fegyvervi-

selés, a veszélyes anyagok bevitelének tilalma, illetve a megfélemlítő öl-
tözékben, egyenruhában, maszkban való megjelenésnek a tiltása biztosítja.

• A szabálysértések esetében 5000 Ft-tól 150 000 Ft-ig terjedő pénzbírságot 
rendelt kiszabni a törvényhozó azon személy esetében, aki a gyülekezés-
ről szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény feloszlatását követően a 
helyszínt nem hagyja el.

Az oszlatás, tömegoszlatás szabályai
• A vezető köteles feloszlatni a gyűlést, ha a résztvevők magatartása miatt a gyű-

lés törvényessége nem tartható fenn.
 » Okként leginkább a gyűlés békés jelleg elvesztése nevezhető meg és mások 

jogainak vagy szabadságának sérelme, illetve, ha a rendet más eszközökkel 
– pl. a békétlen hangadók kizárásával vagy eltávolíttatásával – nem képes 
helyreállítani.

A rendőrség négy okból jogosult és köteles a gyűlést feloszlatni:
–  a gyűlést a tiltó határozat ellenére megtartják,
–  a vezetőt a rendőrség felszólította arra, hogy a résztvevőknek a gyűlés törvé-

nyességét veszélyeztető magatartása miatt oszlassa fel a gyűlést, de ő ennek 
nem tett eleget, vagy a felszólítást nem tudták közölni a vezetővel;

–  a gyűlést a tudomásul vett bejelentésben lévő helyszíntől, útvonaltól, idő-
ponttól, vagy időtartamtól eltérően tartják meg és így a gyűlést meg kellett 
volna tiltani;

–  a gyűlést meg kellett volna tiltani, de azt a bejelentés hiánya miatt nem til-
tották meg.

A korábbi szabályozástól eltérően jóval kevesebb előírás vonatozik arra a helyzetre, 
hogy a feloszlatást hogyan kell végrehajtani. A rendőrség elsődleges feladata természe-
tesen, hogy biztosítsa a rendezvény békés lebonyolítását. Tehát a rendőrségnek fokoza-
tosan kell fellépnie – az arányosság követelményét az intézkedések során a rendőrségi 
törvény is tartalmazza.

Amennyiben a gyülekezés elveszti békés jellegét, akkor elsőként a rendőrség figyel-
mezteti a szervezőt, illetve megkísérli a rend helyreállítását, az egyes olyan személyek 
elkülönítését, tömegből való kiemelését, akik megszegték a békés viselkedés rendjét.

A rendezvény feloszlatásának első lépése – ha van erre lehetőség –, hogy a rendőrség 
igazoltatja a békétlen résztvevőket. Tömegoszlatás megkezdésére csak akkor kerülhet 
sor, ha a tömeg a felszólítás, illetve az igazoltatások ellenére nem oszlik szét. A tömeg-
oszlatás a karhatalmi feladatokra vonatkozó előírások szerint kell, hogy végbemenjen.

A korábbi előírás – a rendőrség a gyűlés feloszlatásakor jól hallható módon – hangos-
beszélőn figyelmeztesse a résztvevőket –, már nem szerepel a törvényben. A rendőrség 
nem köteles közölni, hogy a gyűlés helyszínét a résztvevők milyen irányban hagyhatják 
el. Nincs már kétszeri figyelmeztetési kötelezettség sem, hogy kényszerítő eszközök 
alkalmazására fog sor kerülni.

Ugyanakkor a rendezvény résztvevője tizenöt napon belül a feloszlatás jogellenessé-
ge miatt bírósághoz fordulhat, illetve a feloszlatás folyamán tett rendőri intézkedések 
ellen panaszt tehet a rendőrségnél harminc napon belül, melyet újabb harminc napon 
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belül el kell bírálni. A határozat megfellebbezhető és a rendőrségi elöljárónak tíz napon 
belül kell döntést hozni annak elfogadásáról, vagy elutasításáról.

Alapvető jogok sérelme esetén pedig a Független Rendőrségi Panasztestület hozhat 
döntést, melynek döntése ellen bírósághoz lehet fordulni.

Összességében a gyülekezési törvény fent ismertetett előírásai is mindenképpen meg-
felelnek a demokratikus normáknak és a gyűlések feloszlatása, kényszerítő intézkedések 
alkalmazása esetén is a jogorvoslati lehetőségeket korrekten biztosítják.
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