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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. §
Módosítás jellege: elhagyás

[2. §

A Tvtv. a következő 4/F. alcímmel egészül ki:

„4/F. A nemzeti ünnepek, a nemzeti gyász- és emléknapok, egyéb ünnepi időszakok, valamint
a helyi önkormányzati megemlékezések és ünnepségek helyszíneire vonatkozó különös

szabályok

11/J. §

(1) A megemlékezés vagy ünnepség időtartama, valamint az ezekre való felkészülés időszaka
alatt a közterület-használat szempontjából nem minősülnek mindenki által korlátozás nélkül
igénybe vehető, közhasználatra szolgáló közterületnek

a) az  Alaptörvény  J)  cikke  szerinti  nemzeti,  állami  ünnepek,  a  nemzeti  gyásznap  vagy
emléknap,  az  Alaptörvény  R)  cikk  (4)  bekezdésének  megfelelő  ünnepek,  egyéb  kiemelt
megemlékezések  esetében  a  (2)  bekezdés  szerinti  időpontokban  tartott  állami
megemlékezések és ünnepségek (2) bekezdés szerinti budapesti helyszínei, valamint
b) a  helyi  önkormányzati  megemlékezéseknek  és  ünnepségeknek  az  önkormányzati
rendeletben  meghatározott,  a  helyi  önkormányzat  tulajdonában  álló  helyszínei  az

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



önkormányzati rendeletben meghatározott időszakokban.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti időszakok és helyszínek a következők:
a) március 15. napja:

aa) 00:00 órától 24.00 óráig: az V. kerületi Kossuth Lajos tér (a továbbiakban: Kossuth
Lajos  tér),  Vértanúk tere,  az V.  kerületi  Zoltán utca (a továbbiakban: Zoltán utca),
Akadémia  utca,  Báthory  utca,  Alkotmány  utca,  az  V.  kerületi  Szalay  utca  (a
továbbiakban: Szalay utca), Balassi Bálint utca, Kálvin tér, az V. kerületi Kecskeméti
utca (a továbbiakban: Kecskeméti utca), Bródy Sándor utca, Múzeum körút, Múzeum
utca,  Pollack  Mihály  tér,  Kossuth  Lajos  utca-Múzeum  körút  kereszteződés  (a
továbbiakban: Astoria),
ab) 00:00  órától  14.00  óráig:  Alkotmány  utca,  Bajcsy-Zsilinszky  út,  Károly  körút,
Astoria, Kossuth Lajos utca, Szabad Sajtó út, Erzsébet híd,
ac) 12:00 órától 24:00 óráig: Lánchíd, Várkert rakpart, Clark Ádám tér, az I. kerület
Hunyadi János út,

b) augusztus 20. napja 00:00 órától 24.00 óráig: Kossuth Lajos tér, Vértanúk tere, Zoltán
utca,  Akadémia  utca,  Báthory  utca,  Alkotmány  utca,  Szalay  utca,  Balassi  Bálint  utca,
Olimpia Park, id. Antall József rakpart, Jane Haining rakpart, Belgrád rakpart, a Margit
híd és Erzsébet híd között budai és pesti felső és alsó rakpartok, Széchenyi Lánchíd, Margit
híd,  Erzsébet  híd,  Szabadság  híd,  Clark  Ádám  tér,  Várkert  rakpart,  Gellért  rakpart,
Műegyetem rakpart, Bem rakpart, Szent Gellért tér,
c) október 22-én 00:00 órától október 23-án 24.00 óráig: Kossuth Lajos tér, a Bródy Sándor
utca, a Múzeum utca,  Pollack Mihály tér,  Műegyetem rakpart,  Bem tér,  Vértanúk tere,
Zoltán utca,  Akadémia utca,  Báthory utca,  Alkotmány utca,  Szalay utca,  Balassi  Bálint
utca, Falk Miksa utca, Honvéd utca, Olimpia park, Andrássy út az Oktogontól a Csengery
utcáig,
d) nemzeti  gyásznappá  vagy  emléknappá  nyilvánított  napok,  és  az  elrendelt  rendkívüli
nemzeti gyásznapok 00:00 órától 24.00 óráig: Kossuth Lajos tér,
e) június 4-e, a Nemzeti Összetartozás Napja 00:00 órától 24.00 óráig: Kossuth Lajos tér,
Vértanúk tere, Zoltán utca, Akadémia utca, Báthory utca, Alkotmány utca, Szalay utca,
Balassi Bálint utca, Falk Miksa utca, Honvéd utca,
f) október 6-a, az Aradi Vértanúk Emléknapja 00:00 órától 24.00 óráig: Kossuth Lajos tér,
Hold utca, Báthori utca, Zoltán utca, Akadémia utca, Báthory utca, Alkotmány utca, Szalay
utca, Balassi Bálint utca, Falk Miksa utca, Honvéd utca,
g) november 4-e, Az emlékezés napja 00:00 órától 24.00 óráig: Kossuth Lajos tér, Vértanúk
tere, az V. kerületi Szent István tér,
h) Advent első vasárnapja 00:00 órától január 6-án 24:00 óráig Magyarország karácsonya:
Kossuth Lajos tér,
i) június 16-a, Nagy Imre és Mártírtársai Újratemetésének Emléknapja 00:00 órától 24.00
óráig: Hősök tere.”]
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Indokolás 

A törvényjavaslatban megfogalmazottak egyikének sincs semmi köze a településképhez, illetve
annak  védelméhez,  sőt  az  állami  ünnepségekről  szóló  rész  nem  csak  a  gyülekezési  jog
korlátozását jelenti, hanem egyben Alaptörvényellenes is. Március 15., ., június 4., június 16.,
augusztus 20., október 6., október 23. napja, a nemzeti gyásznappá vagy emléknappá nyilvánított
napok, nemzeti gyásznapok, továbbá Advent első vasárnapjától január 6-ig terjedő időszak „a
méltatlan folyamatok elkerülése” érdekében a tételesen megjelölt közterületek állami használatát
mentesíti  a  bejelentéshez  kötöttségtől.  Az  indokolás  szerint  „az  ilyen  célokra  használt
közterületek hagyományosan kialakultak,  ezért  e  hagyományok törvényi  megerősítése  nemes
cél”.  A javaslat  célja,  hogy kizárja azt  a lehetőséget,  hogy egyfajta versengés alakuljon ki a
közélet szereplői között az érintett közterületek lefoglalása során. A meghatározott helyeken és
időpontokban tehát gyakorlatilag nem lehet semmilyen gyűlést tartani az állami rendezvényeken
kívül.  A korlátozás az összes emblematikus helyszínt tartalmazza.  Az időpontok általában az
egész napra vonatkoznak 00:00 órától 24:00 óráig, de például már október 22-én 00:00-tól nem
lehet összegyűlni a Falk Miksa utcán sem. Különösen érthetetlen és elfogadhatatlan az adventi
időszak meghatározása,  mely szerint  egy darab karácsonyfa miatt  másfél  hónapig nem lehet
gyűlés céljából a Kossuth teret igénybe venni. Ezzel szemben az Alaptörvény I. cikke kimondja,
hogy (1) AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani.
Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége. A (2) bek. szerint Magyarország elismeri az ember
alapvető  egyéni  és  közösségi  jogait.
(3)  Az  alapvető  jogokra  és  kötelezettségekre  vonatkozó  szabályokat  törvény  állapítja  meg.
Alapvető  jog  más  alapvető  jog  érvényesülése  vagy  valamely  alkotmányos  érték  védelme
érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog
lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható. A VIII. cikk (1) bek. kimondja, hogy
mindenkinek joga van a békés gyülekezéshez.
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