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A gyülekezési jogról szóló törvényjavaslat
(T/707. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. §
( 1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során-a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján-megtárgyalta ajelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok
megfelelnek-e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság - a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján - az általa megfogalmazott módosítási
javaslatot magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. július 10. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük.)

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
Módosítópont: T/707/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Közterületnek nem minősülő helyszínen csak az ingatlan tulajdonosának és használójának
hozzájárulásával szervezhető gyűlés, kivéve, ha a tulajdonos vagy a használó tevékenységével
kapcsolatos közügy tárgyában tartott gyűlés helyszíne az ingatlan közforgalom számára nyitva
álló, épületen kívüli területe.

T/707/6/1-9. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-4., 6., 7.
és 12-14.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
Módosítópont: T/707/6/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § 
Módosítás jellege: módosítás

2.§
[A gyűlés fogalma]

(1) E törvény alkalmazása során gyűlés a [legalább két személy részvételével] közügyben való
véleménynyilvánítás céljából tartott nyilvános összejövetel.

(2) A gyűlés nyilvános, ha ahhoz bárki szabadon csatlakozhat.

(3) A rendezvény résztvevői jogosultak a közösen kialakított álláspontjukat az érdekeltek
tudomására hozni.

(4) A gyülekezési jog gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény
elkövetésére való felhívást, valamint nem járhat mások alapvető jogai és szabadsága súlyos
sérelmével.

(5) A törvény hatálya nem terjed ki a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó
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gyűlésekre.

T/707/6/1-9. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-4., 6., 7.
és 12-14.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
Módosítópont: T/707/6/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

7.§
[A rendőrség feladata]

( 1) A rendőrségnek - a rendőrségről szóló törvényben meghatározottak mellett - feladata, hogy
a békés gyülekezés jogának érvényesülését elősegítve 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.

(2) Ha a gyűlés békés jellegét biztosító korlátozások megsértése tömeges, és a szervező vagy a
vezető a rendőrség felszólítása ellenére sem tesz eleget a békés jelleget biztosító
követelményeknek, úgy [alapos okkal feltételezhető, hogy valaki a gyűlésen a gyűlés békés
jellegét biztosító korlátozásokat megsértve jelenik meg,] a rendőrség a résztvevők
biztonsága és gyűlés békés jellegének fenntartása érdekében a rendőrségről szóló törvény
szerint fokozott ellenőrzést folytathat.

T/707/6/1-9. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-4., 6., 7.
és 12-14.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
Módosítópont: T/707/6/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (1) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

9.§
[A gyűlés békés jellegét biztosító korlátozások]

(1) Tilos a gyűlésen - ideértve az oda eljutást, illetve az onnan távozást is -
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e) erőszakot közvetítő vagy megfélemlítő jellegű félkatonai vagy ahhoz hasonló ruházatot
szervezetten viselve

megjelenni.

T/707/6/1-9. sz.

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-4., 6., 7.
és 12-14.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/707/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(8) E törvény alkalmazása során közterület

a) 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, és

b) a tulajdonosnak vagy a terület használójának tevékenységével kapcsolatos cél tárgyában
tartott gyűlés esetén a közforgalom számára nyitva álló, épületen kívüli magánterület.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
Módosítópont: T/707/6/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § (5) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

(5) A határozatban rendelkezni kell különösen

e) a rendezők számáról, amelyet a résztvevők szervező vagy vezető által a bejelentésben
megjelölt várható létszámához igazodva szükséges meghatározni,

T/707/6/1-9. sz.

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-4., 6., 7.
és 12-14.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
Módosítópont: T/707/6/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § 
Módosítás jellege: módosítás

13. § 
[A gyűlés megtiltásának okai]

(1) A gyülekezési hatóság a bejelentés beérkezésétől számított 48 órán belül a gyűlésnek a
bejelentésben megjelölt helyszínen vagy időpontban való megtartását megtilthatja, ha az
egyeztetést követően rendelkezésre álló információk alapján megalapozottan feltehető, hogy a
gyűlés megtartása a népképviseleti szervek vagy a bíróságok zavartalan működését súlyosan
veszélyeztetné, vagy ha a közlekedés más útvonalon nem biztosítható, vagy a diplomáciai vagy
nemzetközi jogon alapuló egyéb mentességet élvező, Magyarországon tartózkodó személy
biztonságával vagy feladat-ellátásával kapcsolatosan vállalt kötelezettség teljesítését súlyosan
akadályozná. [a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül, szükségtelen és aránytalan
mértékben veszélyezteti, illetőleg mások jogainak és szabadságának szükségtelen mértékű
és aránytalan sérelmével jár.

(2) A közbiztonságot veszélyezteti különösen, ha a felhívás vagy a gyűlés bűncselekményt vagy
bűncselekmény elkövetésére való felhívást valósít meg.

(3) 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

e) a közlekedés rendjének sérelmével jár.

(4) 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 jogát korlátozására.]

ill [(5)] Ha a gyülekezési hatóság a gyűlés megtartását nem tiltja meg, [de a közbiztonság, a
közrend, vagy mások jogainak és szabadságának védelme miatt] szükséges[,] esetben a
szervező számára határozatban előírhatja a gyűlés megtartásának feltételeit.

T/707/6/1-9. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-4., 6., 7.
és 12-14.

Megjegyzés: A módosító indítvány támogatása esetén annak jogtechnikai szempontú pontosítása szükséges.
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/707/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

13.§
[A gyűlés megtiltásának okai]

(1) 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 közbiztonság[ot]nak vagy a közrend[et]nek, illetve mások jogainak és szabadságának
közvetlen[ül] és egyértelmű, a közös véleménynyilvánítás céljának eléréséhez képest
[szükségtelen és] aránytalan sérelmével járna [mértékben veszélyezteti, illetőleg mások
jogainak és szabadságának szükségtelen mértékű és aránytalan sérelmével jár].

T/707/3/1. és T/707/3/2. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 8. és 9.

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/707/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott arányosság mérlegelése során az Alaptörvény VIII. cikk
(1) bekezdésében és IX. cikk (1) bekezdésében elismert alapvető jogok kiemelkedő védelmére
figyelemmel kell eljárni.

T/707/3/l. és T/707/3/2. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 8. és 9.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/707/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § (2)-(4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A közbiztonságot veszélyezteti különösen, ha [a felhívás vagy] a gyűlés bűncselekményt
vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást valósít meg.

(3) 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.

(4) 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 jogát korlátozására.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/707/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § (3) és (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) 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.

(4) 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 jogá[nak]1, otthoná[nak]1, emberi méltóságá[nak]1, a magyar
nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságá[nak]t sérti [a
megsértésére], vagy szabad mozgáshoz, tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogát
korlátoz[ására]za.
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Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
Módosítópont: T/707/6/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Ha a gyűlést a rendőrség feloszlatta, a gyűlés résztvevője a feloszlatástól számított tizenöt
napon belül közigazgatási pert indíthat a feloszlatás jogellenességének megállapítására. E 
perben a bíróság soron kívül jár el, és lehetőség szerint az első tárgyalási napon ítéletet hoz.

T/707/6/1-9. sz.

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-4., 6., 7.
és 12-14.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
Módosítópont: T/707/6/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

21. § 
[Közigazgatási bírság]

(1) A 3. § (6) bekezdésében foglalt kötelezettséget súlyosan megsértő szervezővel (ideértve a
szervező szervet, annak törvényes képviselőjét és a vezetőt is) szemben közigazgatási bírság
szabható ki.

T/707/6/1-9. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-4., 6., 7.
és 12-14.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
Módosítópont: T/707/6/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § (9) bekezdés - Szabstv. 189. § (1) bekezdés d)
pont
Módosítás jellege: módosítás

(9) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 189. § (1) bekezdése a következő
d) ponttal egészül ki:

[(1) Aki]

,,d) közterületnek nem minősülő helyszínre, az ingatlan tulajdonosának és
használójának hozzájárulása nélkül a gyülekezési jogról szóló törvény szerinti gyűlést szervez,
kivéve, ha a tulajdonos vagy a használó tevékenységével kapcsolatos közügy tárgyában tartott
gyűlés helyszíne az ingatlan közforgalom számára nyitva álló, épületen kívüli területe,"

[szabálysértést követ el.]

T/707/6/1-9. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-4., 6., 7.
és 12-14.

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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