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Összegző jelentés

a gyülekezési jogról szóló törvényjavaslathoz (T/707.) benyújtott,
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) - az egyes
házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (11. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ)
46. §-a szerinti eljárásában - 2018. július 12-i ülésén megtárgyalta a törvényjavaslatot, valamint
értékelte a törvényjavaslathoz benyújtott - az összegző jelentés mellékletében szereplő -
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta a HHSZ 42. §-ában és 44. § (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A módosító javaslatról történő állásfoglalás mellett a Bizottság kormánypárti frakcióhoz tartozó
tagjainak javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság- a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján- a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslat általa támogatott pontjait, valamint az általa megfogalmazott módosítást tartalmazó
összegző módosító javaslatot nyújt be.
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A Bizottság a törvényjavaslathoz benyújtott, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

tárgyalását 2018. július 12-én lezárta.

Budapest, 2018. július 12.

Tisztelettel:

[1 
·l1..-----

e Csaba

elnök



3

Az Országgyűlés

Törvényalkotási bizottsága

MELLÉKLET 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a gyülekezési jogról szóló T/707. számú törvényjavaslathoz benyújtott, T/707/7. számú

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról

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

A dokumentumban használt rövidítések:

Btk.: a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény

Szabs. tv.: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

I. Rész

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/707/7/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A gyűlés vezetője a gyűlésről kizárhatja azt, aki a gyűlést súlyosan megzavarja. Akit
kizártak, annak a helyszínt haladéktalanul el kell hagynia. Ha a kizárt személy a helyszínt nem
hagyja el, a gyűlés helyszínéről a vezető eltávolíttatja. Ha a kizárt személynek a gyűlésen való
további jelenléte a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül veszélyezteti, [illetőleg]illetve
az mások jogainak és szabadságának sérelmével jár, a kizárt személy eltávolításában a gyűlés
vezetője a rendőrség közreműködését kérheti.

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

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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- az Előterjesztő képviselője nem nyilatkozott

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/707/7/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

9.§
[A gyűlés békés jellegét biztosító korlátozások]

(1) Tilos a gyűlésen - ideértve az oda eljutást, illetve az onnan távozást is -

a) lőfegyvert, lőszert, robbanóanyagot, robbantószert, robbanóanyag vagy robbantószer
felhasználására szolgáló készüléket, a 67/548/EGK tanácsi irányelv 2. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott veszélyes anyagot vagy ezek utánzatát magánál tartva, [vagy]

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

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

megjelenni.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem nyilatkozott

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/707/7/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (4) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(4) A bejelentésben meg kell jelölni

a) a szervező, több szervező esetén a vezető nevét, lakcímét, szervező szervezet esetén a
képviseletre jogosult lakcímét, valamint azt az elérhetőségét, amelyen a rendőrséggel
kapcsolatot tart,

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem nyilatkozott
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Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/707/7/4.
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 közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül, szükségtelen és aránytalan mértékben
veszélyezteti, [illetőleg]illetve mások jogainak és szabadságának szükségtelen mértékű és
aránytalan sérelmével jár.

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

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem nyilatkozott

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/707/7/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A bíróság a kérelem beérkezésétől számított három napon belül határoz. Ha a kérelemnek
helyt ad, az 13. § (1) bekezdés és 14. § alapján hozott határozatot hatályon kívül helyezi, a 11.
§ [(3)]B)_ bekezdés és a 13. § [(3)]ill bekezdés alapján hozott határozatot megváltoztatja vagy
megsemmisíti.

T/707/7/5. és T/707/7/7. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 5. és 7.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem nyilatkozott

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/707/7/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § 
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Módosítás jellege: módosítás

16.§
[Engedélymentesség]

A közterületen szervezett gyűlés megtartásához nem szükséges a gyülekezési hatóság más[,
további] engedélyét beszerezni.

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

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem nyilatkozott

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/707/7/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

18. § 
[A gyűlés rendőrség általi feloszlatása]

(1) A rendőrség a gyűlést feloszlatja, ha

b) a vezető a 17. § szerinti kötelezettségének, a rendőrség képviselőjének felhívása ellenére
nem tesz eleget - ideértve azt is, ha a rendőrség a felhívást a vezetővel személyesen, vagy a
bejelentésben, illetve a 11. § [(3)]ill bekezdése szerinti határozatban megjelölt elérhetőségen
nem tudta közölni,

T/707/7/5. és T/707/7/7. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 5. és 7.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem nyilatkozott

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/707/7 /8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Btk. Az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése alcíme a következő 217/A. §
sal egészül ki:
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem nyilatkozott

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/707/7/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § (9)-(12) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(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,"

[szabálysértést követ el.]

(10) A Szabstv. 189. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

,,{3a) Aki

a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó, gyülekezési hatóság által
megtiltott gyűlésen megjelenik,

b) a gyülekezési jogról szóló törvény szerinti gyűlés szervezőjeként vagy
vezetőjeként megakadályozza a rendőrség képviselőjének a gyűlésen való jelenlétét,

e) a gyülekezési jogról szóló törvény szerinti gyűlés szervezőjeként vagy
vezetőjeként, a gyűlés vezetője vagy a rendezők előtt magát újságíróként igazolt személyt
a gyűlésről kizár,

d)a gyülekezési jogról szóló törvény szerinti gyűlést szervezőként vagy vezetőként
- a spontán gyűlés esetét kivéve - bejelentés nélkül tart meg,

e) a gyülekezési jogról szóló törvény szerinti gyűlés szervezőjeként a nyilvános
felhívásban nevét nem tünteti fel,

szabálysértést követ el."

(11) A Szabstv. 189. § (1) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdés a) pontjában, (4) és (5)
bekezdésében a ,,rendezvény" szövegrész helyébe a ,,gyűlés" szöveg, a 189. § (1) bekezdés
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a) és b) pontjában és (2) bekezdésében a ,,rendezvényt" szövegrész helyébe a ,,gyűlést"
szöveg, lép.

(12) Hatályát veszti a Szabstv. 29. § (2) bekezdése e) pontjának ,,a gyülekezési jogról szóló
törvény hatálya alá tartozó rendezvény, továbbá" szövegrésze, a 169. § (1) bekezdés e)
pontjának ,,a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényen vagy"
szövegrésze, valamint a 189. § (1) bekezdés b) pontja.]

T/707/7/9. és T/707/7/10. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 9. és 10.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem nyilatkozott

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/707/7 /10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 26. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

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

[(]) Akil 

,,d) közterületnek nem minősülő helyszínre, az ingatlan tulajdonosának és
használójának hozzájárulása nélkül a gyülekezési jogról szóló törvény szerinti gyűlést szervez,"

[szabálysértést követ el.]

(2) A Szabs. tv. 189. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

,,(3a) Aki

a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó, gyülekezési hatóság által
megtiltott gyűlésen megjelenik,

b) a gyülekezési jogról szóló törvény szerinti gyűlés szervezőjeként vagy vezetőjeként
megakadályozza a rendőrség képviselőjének a gyűlésen való jelenlétét,

e) a gyülekezési jogról szóló törvény szerinti gyűlés szervezőjeként vagy vezetőjeként,
a gyűlés vezetője vagy a rendezők előtt magát újságíróként igazolt személyt a gyűlésről kizár,
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d) a gyülekezési jogról szóló törvény szerinti gyűlést szervezőként vagy vezetőként - a
spontán gyűlés esetét kivéve - bejelentés nélkül tart meg,

e) a gyülekezési jogról szóló törvény szerinti gyűlés szervezőjeként a nyilvános
felhívásban nevét nem tünteti fel,

szabálysértést követ el."

(3) A Szabs. tv. 189. § (l) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdés a) pontjában, (4) és (5) 
bekezdésében a ,,rendezvény" szövegrész helyébe a ,,gyűlés" szöveg, a 189. § (1) bekezdés a)
és b) pontjában és (2) bekezdésében a ,,rendezvényt" szövegrész helyébe a ,,gyűlést" szöveg
lép.

T/707/7/9. és T/707/7/10. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 9. és 10.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem nyilatkozott

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/707/7/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 27. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

Hatályát veszti a Szabs. tv. 29. § (2) bekezdése e) pontjának ,,a gyülekezési jogról szóló törvény
hatálya alá tartozó rendezvény, továbbá" szövegrésze, a 169. § (l) bekezdés e) pontjának ,,a
gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényen vagy" szövegrésze, valamint
a 189. § (1) bekezdés b) pontja.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem nyilatkozott

II. Rész

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/707/7/12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

A törvényjavaslat érintett Szövegrész a Szövegrész helyesen:
rendelkezése: javaslatban:

1. 3. § (5) bekezdés szervezője, vagy szervezője vagy
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2. 5. § (3) bekezdés bűncselekményt bűncselekményt
valósíthat meg valósíthatnak meg

3. 6. § (2) bekezdés személynek, a gyűlés személynek a gyűlés

4. 7. § (2) bekezdés és gyűlés és a gyűlés

5. 12. § (1) bekezdés jellege, vagy jellege vagy

6. 13. § (4) bekezdés való jogát korlátozására való jogának
korlátozására

7. 19. § (1) bekezdés A gyűlés feloszlatás A gyűlés feloszlatása

8. 22. § (1) bekezdés E törvény Ez a törvény

9. 25. § (1) bekezdés - Btk. Az egyesülési, és a Az egyesülési és a
217. § előtti alcím, gyülekezési gyülekezési
25. § (7) bekezdés - Btk.
459. § (1) bekezdés 26. pont
f) alpont

10. 25. § (8) bekezdés a) pont szövegrész helyébe szövegrész helyébe a
,,nyilvános ,,nyilvános

11. 25. § (11) bekezdés ,,rendezvény" szövegrész ,,rendezvény"
szövegrészek

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem nyilatkozott


