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HATÁROZAT 

 

Dr. Hegedűs Ákos, 9026 Győr, Ady Endre utca 19. szám, 3. em. 2. a. szám alatti lakos 2020. 

július 15. napján 13 óra 00 perc körüli időben bejelentést tett a Győri Rendőrkapitányság, 

Közrendvédelmi Osztályára személyesen, a 2020. július 17. napján 16 órától 2020. július 25 

napján 11 óráig a Győr város több pontján tartandó rendezvényre vonatkozóan. 

 

A fenti bejelentés iránti közigazgatási eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján – 

figyelemmel az Ákr. 17. §-ban foglaltakra - hatáskör hiánya okán a kérelmet 

 

VISSZAUTASÍTOM. 

 

A döntés az Ákr. 82. §-a alapján végleges, ellene fellebbezésnek hely nincs. A gyülekezési 

jogról szóló 2018. évi LV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 15. § (2) bekezdése alapján a 

döntés közlésétől számított három napon belül a szervező azt közigazgatási perben 

megtámadhatja. A kérelemhez csatolni kell a gyülekezési hatóság határozatát. A kérelmet a 

gyülekezési hatóság három napon belül továbbítja a bírósághoz. A Gytv. 15.§ (3) bekezdése 

szerint a (2) bekezdés szerinti perben érdekeltkénti perbelépésnek nincs helye.  

 

A döntés felülvizsgálata iránti közigazgatási per a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a 

gyülekezési hatóságnál elektronikus úton benyújtott kereseti kérelemmel kezdeményezhető. A 

Fővárosi Törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező. 

 

INDOKOLÁS 
 

Dr. Hegedűs Ákos, 9026 Győr, Ady Endre utca 19. szám, 3. em. 2. a. szám alatti lakos, 2020. 

július 15. napján 13:00 órakor bejelentést tett a Győri Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi 

Osztályára személyesen, a Győr Város területén tartandó alábbi rendezvények miatt: 

- 9021 Győr, Baross G. u. 16. sz -Csónakos szobor-, 2020. július 17. napján 16:30-18:30 óra, 

18-án 16:00-19:00 óra, 22-én 17:00-19:00 óra között; a  

- 9023 Győr, Hermann O. u. 25. sz - Vásárcsarnok -2020. július 18. napján 07:30 -11:00 óra, 

25-én 07:30-11:00 óra között; a  

- 9028 Győr, Jereváni u. 28. sz –COOP bolt- előtt 2020.július 21. napján 17:00-19:00 óra 

között; a  

- 9024 Győr, Lajta u. 12. sz. – TESCO- előtt 2020. július 23. napján 17:00-19:00 óra között, 

valamint a  

- 9021 Győr, Jedlik u. 6. sz. előtt 2020. július 24. napján 16:00-19:00 óra közötti időben.  
 

Nevezett személy a gyűlést a Momentum Győri Szervezet nevében jelentette be. A gyűlés 

céljaként az alábbiakat jelölte meg: 
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-A rendezvényen a Momentum helyi szervezetének tagjaival, aktivistáival valamint a 

gyűléshez, a helyszínen csatlakozókkal közösen tiltakozás a kormány által indított, 

propagandaeszközként használt nemzeti konzultáció ellen. A velük egyetértő szimpatizánsok 

támogatásukat a helyszínen a konzultációs íveik leadásával és egy alternatív konzultációs ív 

kitöltésével is kifejezhetik. 

 

- Nevezett személlyel 2020. július 15-én 13:00 órakor történt személyes kapcsoltfelvételt 

követően, egyeztetésre került sor. Az  egyeztetés folyamán úgy nyilatkozott, hogy a gyűlés 

valójában pulttal kitelepülést, aláírásgyűjtést, illetve az érdeklődők számára tájékoztatást 

foglal magába. 

 

A bejelentés elbírálása körében a rendelkezésemre álló adatok alapján az alábbiakat 

állapítottam meg: 

 

A Gytv. 1. § rendelkezése szerint „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy engedély vagy - az e 

törvényben meghatározott kivételekkel - előzetes bejelentés nélkül, békésen és fegyvertelenül 

másokkal közösen felvonulásokat és tüntetéseket (a továbbiakban együtt: gyűlés) szervezzen, 

és azokon részt vegyen. Közterületnek nem minősülő helyszínen csak az ingatlan 

tulajdonosának és használójának hozzájárulásával szervezhető gyűlés.” 

 

A Gytv. 2.§ (1) bekezdése szerint „E törvény alkalmazása során gyűlés a legalább két 

személy részvételével közügyben való véleménynyilvánítás céljából tartott nyilvános 

összejövetel.” 

 

A Gytv. 10. § (1) bekezdése szerint „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 

Rendőr-főkapitányságnak - (a továbbiakban: gyülekezési hatóság).” 

 

A gyülekezési hatóságnak tehát abban kellett elsősorban dönteni, hogy a bejelentés szerinti 

gyűlés helyszíne megfelel-e a Gytv-ben közügyben való véleménynyilvánítás céljából tartott 

gyűlésnek minősül-e, azaz a Gytv. hatálya alá tartozik-e. 

 

A nevezett személy a bejelentésében ugyan leírta, hogy a Momentum helyi szervezetének 

tagjaival, aktivistáival valamint a gyűléshez, a helyszínen csatlakozókkal közösen tiltakoznak 

a kormány által indított, propagandaeszközként használt nemzeti konzultáció ellen. A velük 

egyetértő szimpatizánsok támogatásukat a helyszínen a konzultációs íveik leadásával és egy 

alternatív konzultációs ív kitöltésével is kifejezhetik.  

 

A bejelentés tartalma alapján egy Gytv. hatálya alá tartozó gyűlés kerülhetett volna 

megállapításra, hiszen a tiltakozás a véleménynyilvánítás egyik magatartási formája, illetve a 

témamegjelölés alapján megállapítható, hogy ez a véleménynyilvánítás közügyben való 

részvételre irányul.  

 

Azonban a telefonos és személyes egyeztetést követően a bejelentő azt nyilatkozta, hogy hogy 

a gyűlés valójában pulttal kitelepülést, aláírásgyűjtést, illetve az érdeklődők számára 

tájékoztatást, illetve konzultációs ívek kitöltését foglalja magába. 

 

A fentebb leírtak alapján hatóságom megállapította, hogy a bejelentett esemény nem tartozik a 

Gytv. hatálya alá, ugyanis nem meríti a Gytv. 2.§ (1) bekezdése szerinti fogalmat. 
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Az Ákr. 17. §-a szerint a hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában 

hivatalból vizsgálja. Ha valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan megállapítható az 

ügyben illetékességgel rendelkező hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet 

visszautasítja, vagy az eljárást megszünteti. 

 

Az Ákr. 46. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a hatóság a kérelmet visszautasítja, ha az 

eljárás megindításának jogszabályban meghatározott feltétele hiányzik, és e törvény ahhoz 

más jogkövetkezményt nem fűz. 

 

Tekintettel arra, hogy a gyülekezési hatóságnak a kérelem elbírálására nincs hatásköre és a 

kérelem áttételének nincs helye, így a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

 

Jelen döntésem a gyülekezési jog gyakorlása tárgyában benyújtott kérelem érdemi 

elbírálásának minősül, mely érdemi döntés ellen a bírósági felülvizsgálatot, mint jogorvoslatot 

határoztam meg, alapul véve a 3/2013. (II.14.) AB határozatban foglaltakat, illetve a Gytv. 15. 

§ jogorvoslati jogosultságra vonatkozó rendelkezését. 

 

Az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján az ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható 

végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. 

 

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 124. § (2) 

bekezdés d) pontja szerint, továbbá a bíróság törvény eltérő rendelkezésének hiányában 

egyszerűsített perben jár el a feloszlatás kivételével a gyülekezési joggal kapcsolatos perben.  

 

A Kp. 12. § (3) bekezdés b) pontja alapján a Törvényszék dönt a gyülekezési jog 

gyakorlásával kapcsolatos bírósági eljárásban.  

 

A Kp. 27. (1) bekezdése szerint a törvényszék és a Kúria előtt, továbbá a közigazgatási 

szerződéssel kapcsolatos perben a jogi képviselet kötelező. Fentiekre tekintettel a döntésem 

elleni jogorvoslatot a Gytv. 15. § rendelkezése alapján, az Ákr. 114. § (1) bekezdése szerinti 

közigazgatási per megindításával kérheti hatóságomnál.  

 

A perre a Kp. 124. § (2) bekezdés d) pontja alapján az egyszerűsített per szabályai lesznek az 

irányadóak. 

 

A keresetlevél benyújtásához szükséges formanyomtatvány az alábbi elektronikus címen 

érhető el: http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/kozrendvedelmi-

szakterulet/gyulesekkel-kapcsolatos-bejelentes. 

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ügyfél jogi képviselője elektronikus 

ügyintézésre köteles. 

 

Végzésem az Ákr. 2.§, 17.§, 46.§, 80-82.§, 85.§, 114.§, a Kp. 12-13.§, 27.§, 39.§, 124.§ 

valamint a Gytv. 1.§, 2.§, 10.§, 15.§ rendelkezésein alapul. 

 

Győr, 2020. július 16.  

 

 Tisztelettel: 

 

 Váczi Attila r. alezredes 

 Kapitányságvezető 
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