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A tájékoztató hatályos 2018.10.01-től.
A gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény 2018. október 1-jén történő hatályba lépését
követően az RK-0102 számú ÁNYK űrlap felhasználásával, elektronikus úton van lehetőség
gyűlések bejelentésére. Aki közterületen nyilvános gyűlést szervez, a gyűlést annak megtartását
megelőzően legfeljebb három hónappal, és a felhívás előtt legalább 48 órával köteles
bejelenteni az illetékes rendőrkapitányságnak - Budapesten a Budapesti Rendőrfőkapitányságnak - (a továbbiakban: gyülekezési hatóság). Több rendőrkapitányság
illetékességi területét érintő gyűlés (vonulásos rendezvény) esetén a bejelentést minden
gyülekezési hatósághoz be kell jelenteni. A gyűlésnek legalább két személy részvételével kell
megvalósulnia. Egyetlen személy közügyekben való véleménynyilvánítása nem tartozik a
törvény hatálya alá.
A nem közterületen tartandó gyűléshez mind az ingatlan tulajdonosának, mind a használójának
a hozzájárulása szükséges, ezek hiányában szabálysértésnek minősül.

Az adott űrlap törvényi kötelezettségen alapuló adattartalommal bíró mezőinek kitöltése
kötelező. Ettől eltérni nem lehet, a kötelezően kitöltendő mezők tekintetében javasolt a
legördülő menük használata. Az űrlap különbséget tesz természetes és jogi személy – szervezet
– között, a bejelentőnek értelemszerűen ajánlva fel a két személyi körre szabott eltérő mezőket.
Az űrlap tartalmaz olyan adattartalommal bíró mezőket is, amelyek a későbbi együttműködést
hivatottak elősegíteni, ezek kitöltése a bejelentő szándékán múlik. A Gytv. 8. §-ban előírt
együttműködési kötelezettség mind a szervező/vezető, mind az eljáró hatóság részéről
jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlást ír elő. A törvényi előírás szerinti tartalommal
kitöltése, azaz valamennyi lényeges információ hatóság rendelkezésére bocsátása, elsősorban a
bejelentő érdeke, a hatóság ugyanis csak a szükséges adatok birtokában tud megalapozott
döntést hozni a gyűlés megtarthatósága vagy annak feltételei kérdésében. Hiányos adattartalom
esetében a hiánypótlási eljárás a gyűlés időpontját veszélyeztetheti/módosítását teheti
szükségessé.
Az űrlap tartalmazza a bejelentő és a hatóság kapcsolattartásának bejelentő által meghatározott
formáját, amelyhez a hatóság kötve van. A felek együttműködése a jövőben ezen a megjelölt
elérési útvonalon zajlik. A rövid határidőkre tekintettel olyan kapcsolattartást adjon meg,
melyen keresztül folyamatosan elérhető. Amennyiben a bejelentő a bejelentést követően az
általa meghatározott kapcsolattartási úton nem elérhető, ennek következményei – mint
eredménytelen hiánypótlási eljárás, eredménytelen egyeztetési kísérlet, határozat közlésének
sikertelensége – a bejelentőt terhelik.
Az űrlapon a törvény által előírt tartalmi elemek szerepelnek. 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;
b) a gyűlés;
ba) helyszínét (útvonalát);
bb) kezdésének és befejezésének időpontját;
bc) célját;
bd) rendezőinek létszámát;
be) résztvevőinek várható létszámát;
bf) azt, ha a résztvevők a gyűlés napirendjével, illetve céljával összefüggésben a 9. § (2)
bekezdésében meghatározott módon kívánnak megjelenni;
c) azt, ha a szervező vagy a vezető indokoltnak tartja, hogy a rendőri szerv képviselője a gyűlés
helyszínén jelen legyen.
Az űrlap kötelezően kitöltendő mezői nem engedik tovább, amíg nem tölti ki a mezőt
tartalommal. A hiánytalan és pontos kitöltése a bejelentő felelősségi körébe tartozó eljárási
kötelezettség. Amennyiben meghatalmazottként jár el a bejelentéshez szükséges csatolni a
meghatalmazást, vagy megadni a Rendelkezési nyilvántartás szerinti Rendelkezési azonosítót.
A törvény értelmében csak akkor fogadható el védőfelszerelés, egyenruha, és az arc eltakarása
a gyűlésen, ha már a bejelentés tartalmazza. Ha a tudomásul vett bejelentésbe nem kerül
szerepeltetésre, akkor a gyűlésen nem viselhető. Nyilatkozhat arról, hogy a tervezett gyűlésen
a rendőrség képviselője jelen legyen e. Ez a nyilatkozat azonban nem keletkeztet a Rendőrség
számára kötelező jelenlétet, azt a gyülekezési hatóság vezetőjének döntésére bízza a BM
rendelet.
Az űrlap tartalmaz nem kötelező mezőket, ezek kitöltése a bejelentő szándékán múlik.
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Az űrlap elküldése után a megérkezésről visszaigazolást küld a rendszer, melyet kérjük őrízzen
meg, mert a további kapcsolattartásnál hivatkozási számként szerepeltetni kell.
Amennyiben a bejelentéssel kapcsolatosan hiánypótlás indokolt, a gyülekezési hatóság a
bejelentőt felhívja hiánypótlásra. A hiánypótlás az RK-0102/E számú ÁNYK nyomtatvány
használatával tehető meg.
A már bejelentett gyűléssel kapcsolatban, ha a vezető változik, vagy csak később kerül
kijelölésre a bejelentés adminisztrációjára az RK-0102/A számú ÁNYK nyomtatvány
felhasználásával van lehetőség. A nyomtatványon fel kell tüntetni a már bejelentett rendezvény
hivatkozási számát, mert a gyülekezési hatóság ez alapján azonosítja be az eredeti bejelentést.
A törvény értelmében a szervező köteles a rendőrséggel együttműködni és ennek keretében a
biztonsági helyzetet befolyásoló körülményben bekövetkezett változást bejelenteni. Ennek a
bejelentésére az RK-0102/B űrlap szolgál. Itt is fel kell tüntetni a hivatkozási számot. Az űrlap
kitöltése szabad szöveges mezőben történik.
A változás bejelentési kötelezettség kiterjed mind a szervező személyében, mind a tervezett
gyűlés környezetében felmerülő biztonsági helyzetet befolyásoló körülményben bekövetkezett
változás bejelentésére. A változásbejelentési kötelezettség az együttműködési kötelezettség
részét képezi, így annak teljesítése a bejelentési kötelezettség teljesítésével azonos szintű
kötelem, nem vagy nem megfelelő teljesítése a bejelentésre vonatkozó szabályok szerinti
jogkövetkezményekkel jár.
A gyülekezési hatóság a gyűlést megtilthatja a 13. § (1) és a 14. § alapján, mely a bíróságon
megtámadható. A határozat közlésétől számított három napon belül a szervező azt
közigazgatási perben megtámadhatja. A tiltó határozat megtámadásához jogi képviselő
kötelező. A kérelemhez csatolni kell a gyülekezési hatóság határozatát. A kérelmet a RK0102/D űrlap segítségével nyújthatja be a jogi képviselő a gyülekezési hatósághoz.
A bíróság hatályon kívül helyezheti vagy hatályában megtarthatja a rendőrségi határozatot.
Amennyiben a hatályon kívül helyezésre a tervezett rendezvényt követően kerül sor a
rendezvény új időpontját 24 órával a tervezett megtartás előtt kell a gyülekezési hatóságnak
bejelenteni. Az időponton kívül mást (helyszín, cél) nem változtathat. Az új időpont bejelentése
az RK-0102/C ÁNYK űrlap segítségével történhet.
A 10. § (6) pontjában meghatározott sürgős gyűlés bejelentése az RK-0102/F számú ÁNYK
űrlap használatával tehető meg. Az ÁNYK űrlaphoz csatolni kell a sürgős gyűlésre vonatkozó
felhívást.
A bejelentett gyűléssel kapcsolatban felmerülő kérdés tekintetében a Gytv. és a vonatkozó BM
utasítás rendelkezései az irányadóak.
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