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Gyülekezési jogi tájékoztató 

 

Köztudomású, hogy az elmúlt hetekben, dacára a március közepe óta kihirdetett járványügyi            
veszélyhelyzetnek, több állampolgár élt alkotmányos gyülekezési jogával, s közterületen tartottak          
több nyilvános demonstrációt mind a fővárosban, mind más városokban. Arról is hivatalos adatok             
állnak rendelkezésre, hogy a rendőrség Budapesten több közterületre bejelentett gyűlést feltételesen           
megtiltott a járványügyi helyzetre tekintettel. Olyan gyűlés is ismert, amelynek résztvevőivel szemben            
a rendőrség nem járt el érdemben, és olyan is, ahol igen magas pénzbírságokat szabott ki autós                
demonstráció miatt, noha más esetben külön rendelet engedte autós koncertek megtartását.   

1

A Magyar Helsinki Bizottság arra is figyelemmel, hogy a sajtóhírek szerint több demonstráció is              
szerveződik a közösségi médiában, az alábbi rövid állásfoglalást adja ki a gyülekezési szabályokkal             
kapcsolatosan: 

1. A veszélyhelyzet alatti magatartási szabályokról kiadott rendelet alapján tilos gyűlés          
2

helyszínen tartózkodni, e rendelet 7. §-a alapján viszont nem lehet bírságolni azokat, akik             
gyűlés helyszínén tartózkodnak. Ennek ellenére a rendőrség a Clark Ádám téri autós            
demonstrációk résztvevőit ennek a rendeletnek az alapján (is) bírságolta, mégpedig jelentős           
összegekre. Úgy gondoljuk, hogy az Alaptörvénynek és az Emberi Jogok Európai           
Egyezményének megfelelő gyűlések általános – helyre, időre és tiltakozási formára való           
tekintet nélküli – tiltása alkotmányellenes, különösen igaz ez a gépjárművel tarott           
demonstrációk esetén. Éppen ezért az az álláspontunk, hogy az ilyen bírságokat érdemes            
megtámadni és az eljárással akár az Alkotmánybíróságig, illetve az Emberi Jogok Európai            
Bíróságáig elmenni, ugyanakkor az eljárások kimenetelét megjósolni nem lehet. 

 

2. Jelenleg is hatályos Budapesten a Kormány kijárási korlátozásokról szóló és Budapesten kívül            
3

országosan a védelmi intézkedésekről kiadott rendelete. Ezek alapján és a józan ész szerint is              
4

azoknak az állampolgároknak, akik nem egy háztartásban élnek, be kell tartani az 1,5 méteres              
védőtávolságot és maszkot kell viselni az üzletekben és a tömegközlekedésen, amíg a            
járványügyi veszélyhelyzet tart. 

1 248/2020. (V. 28.) Kormányrendelet 
2 46/2020. (III.16.) Kormányrendelet 
3 71/2020 (II.27) Kormányrendelet 
4 168/2020 (IV. 30) Kormányrendelet 
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3. A közterületen tartandó gyűléseket a Gyülekezési törvény szerint továbbra is be kell            
jelenteni, amennyiben ezeket rendőrség jogszerűtlenül tiltja meg, úgy a Kúriához kell fordulni            
a tiltó határozattal szemben. A bírói út nem kerülhető meg önkényesen. 

 

4. Természetesen a gyülekezési jog más alkotmányos szabályait is be kell tartani, a törvény a              
békés gyűlést védi, s a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki gyűlöletre uszításra. 

 

5. Amennyiben rendőri intézkedésre kerül sor a gyűlésen jogszerűen résztvevőkkel szemben, az           
intézkedő rendőrökkel együtt kell működni, és az intézkedést követően kell jogorvoslatot           
igénybe venni (így például panaszt tenni a rendőrségi törvény alapján, vagy megtámadni a             
szabálysértési határozatot). 

 

6. Az eddigi gyakorlat szerint a rendőrség az általa jogsértőnek vélt állampolgárokkal (pl. akik             
egy békés gyűlésen megjelentek) szemben helyszíni bírságot alkalmazott. Ha Ön aláírja a            
helyszínen a bírságot, ezzel elismeri, hogy szabálysértést követett el, jogerős lesz a büntetés,             
nincs ellene „fellebbezési lehetőség”.  

 

7. Ha a rendőr felszólítására nem írja alá a helyszíni bírságot, akkor megindul a szabálysértési              
eljárás. A rendőrség értesíteni fogja Önt arról, hogy mire büntetné. Ön 8 napon belül              
meghallgatást kérhet, kifejtheti az álláspontját, kérheti, hogy szüntessék meg az eljárást. A            
rendőrség ekkor az Ön álláspontját is figyelembe véve fog határozatot hozni, amellyel            
szemben fellebbezhet, ekkor bíróság fog dönteni az ügyében.  

A Magyar Helsinki Bizottság mindenkit felelős, jogkövető magatartásra kér, és külön felkéri a             
rendőrséget az alkotmányos gyülekezési jog és azzal érintett személyek védelmére. Amennyiben           
valaki úgy gondolja, hogy egy békés demonstráción való részvétele miatt büntették meg, keresse meg              
a Magyar Helsinki Bizottságot a koronavirus@helsinki.hu e-mail címen. 

Jelen tájékoztató a 2020. június 9. napján hatályos jogszabályok alapján készült. 
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