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JÁSZBERÉNYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

 

 
Tárgy: bejelentett gyűlés megtiltása 

tárgyában hozott döntés 

 

A Jászberényi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: gyülekezési hatóság) Juhász József által 

2021. július hó 15. napján 14 órakor, 2021. július 25-én 15:00 órától - 2021. július 25-én 18:00 

óráig bejelentett, a Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út és Kálmán utca folytatásának sarkán 

végrehajtani kívánt gyűlés vonatkozásában az alábbi 

 

 

HATÁROZATOT 

hozza. 

 

A gyülekezési hatósági jogkörében eljárva, a hatóság a gyűlés megtartását a bejelentésben 

megadott helyszínen és időpontban megtiltja. 

 

 

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, azt a közléstől számított 3 (három) napon belül a 

határozatot hozó rendőri szervnél benyújtott és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi 

I. törvény (továbbiakban: Kp.) 12. § (2). bekezdés d.) pontja alapján a Kúriának címzett 

keresettel közigazgatási pert indítva támadhatja meg. A perben a jogi képviselet kötelező. 

 

INDOKOLÁS 

 

I. 
 

Juhász József 2021. július 15-én 14:00 órakor ügyfélkapun tett bejelentést a Jászberényi 

Rendőrkapitányságra.  

 

A bejelentett gyűlés célja: „A közbiztonsági problémákra és korrupcióra való 

figyelemfelhívás, a polgármester munkájának kritikájával” 

 

A bejelentés alapján a gyűlésen résztvevők várható létszáma 100 fő. A tervezett gyűlés 

zavartalan lebonyolítását biztosító rendezők száma 10 fő.  

 

A gyülekezési hatóság 2021. július 15-én 14:41 órakor rövid úton idézte a bejelentésben teljes 

jogkörben meghatalmazott Dobrán Gyulát. 

 

A hatóság a tényállás tisztázása tárgyában egyeztető tárgyalást tartott 2021. július 16-án 08:50 

órakor. Az egyeztető tárgyaláson Juhász József által teljes jogkörben meghatalmazott Dobrán 

Gyula vett részt.  
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A gyülekezési hatóság az egyeztető tárgyaláson tájékoztatta Dobrán Gyulát arról, hogy Novák 

Előd Attila 2021. július 25-én Jászapáti Vásártérre rendelkezik engedéllyel gyűlés megtartása 

céljából, továbbá arról, hogy Novák Előd Attila 2021. július 14-én szintén rendezvényt jelentett 

be 2021. július 25. napra, 14:30-18:00 közötti időszakra a Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre u. 5. 

szám előtti területre.     

 

A gyülekezési hatóság megállapította továbbá, hogy Novák Előd Attila 2021. július 14-én tett 

gyűlés megtartására vonatkozó bejelentésével kapcsolatban szintén Dobrán Gyula került teljes 

jogkörben meghatalmazásra. 

 

Fentiekre figyelemmel gyülekezési hatóságnak vizsgálnia kellett a versengő rendezvények 

kérdésében a két részben egy helyszínre és időpontra bejelentett gyűléseket, amellyel 

összefüggésben Dobrán Gyula elmondta, hogy a két rendezvény között érdekellentét nincs - 

hiszen a rendezvényen résztvevők köre többségében azonos lesz -, illetve azt, hogy a Novák 

Előd Attila által bejelentett rendezvénnyel kezdenek, a beszédek elhangzását követően pedig a 

Juhász József által bejelentett gyűléssel kívánják folytatni. Közölte továbbá, hogy a bejelentett 

két rendezvényt időben egymás után kívánják megtartani, ezért is jár el Ő mindkét gyűlés 

esetében az egyeztető tárgyalásokon.     

 

Dobrán Gyula a bejelentett gyűléssel kapcsolatban közölte, hogy annak helye Jászapáti, dr. 

Szlovencsák Imre u. és a Kálmán utca, időpontja 2021. július 25 15:00 és 18:00 óra között, a 

gyűlésen résztvevők várható létszáma 100 fő, valamint a rendezők száma 10 fő. 

A gyűlés célja „a közbiztonsági problémákra és korrupcióra való figyelemfelhívás, a 

polgármester munkájának kritikájával”.  

 

Elmondta továbbá, hogy a gyűlés célja figyelemfelkeltés, amelyet az elmondott beszédek 

tartalma fog meghatározni.   

 

Állítása szerint a gyűlésen a Mi Hazánk Mozgalom szimpatizánsai vesznek részt, amelyen - a 

bejelentés tartalma alapján - beszédet mond Dúró Dóra és Ő maga. 

 

A gyűlés menetével összefüggésben elmondta, hogy az eseményen résztvevők az ország több 

pontjáról, egyénileg fognak érkezni személygépjárművekkel, amelyekkel a dr. Szlovencsák 

Imre út és a Kálmán utcában kívánnak megállni. Valószínűleg a Novák Előd Attila által 

biztosított dobogót és hangosítást fogják használni, de készülnek saját eszközökkel is. A 

beszédek 30-50 percig fognak tartani, majd utána a résztvevők egyénileg távoznak. A 

rendezvényről e-mailt küldtek a Mi Hazánk Mozgalom szimpatizánsainak, amelyben kérték, 

hogy azon átlagos utcai ruházatban jelenjenek meg, ne hozzanak zászlókat, molinókat de azt 

nem tudja garantálni, hogy a megjelenő személyek azokat betartják-e. 

 

Dobrán Gyula elmondta, hogy a korlátozó kérés a közösségi oldalakra nem került feltöltésre, 

így nem tudja azt garantálni, hogy azok maradéktalanul betartásra kerülnek. 

 

Állítása szerint amennyiben a Vásártéren történő gyűlés is megtartásra kerül, abban az esetben 

arra a rendezvényükön résztvevők nem fognak átvonulni.     

 

A gyülekezési hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy 2021. július 25-

én 14:00-17:00 között Jászapáti Vásártérre Novák Előd Attila már rendelkezik engedéllyel 

gyűlés megtartására, amelynek célja „a közbiztonsági problémákra való figyelemfelhívás, 

kritika a rendőrség működésével kapcsolatban a Mi Hazánk Mozgalommal együttműködve”. 
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Megállapítható továbbá, hogy Novák Előd Attila 2021. július 14-én szintén rendezvényt 

jelentett be 2021. július 25. napra, 14:30-18:00 közötti időszakra a Jászapáti, dr. Szlovencsák 

Imre u. 5. szám előtti területre, amely a jelen eljárással érintett gyűlés helyszínével, idejével és 

céljával szinte teljes mértékben megegyező. 

 

Az elbírálással érintett gyűlés bejelentési adatlapján a bejelentő Juhász József, akinek az 

elérhetőségeként Novák Előd Attila email címe került feltüntetésre, a 

novak.elod@mihazank.hu.  

 

Megállapítható továbbá, hogy dr. Szlovencsák Imre út és a Kálmán utca folytatásának sarkára 

bejelentett gyűlésen beszédet mond Dúró Dóra, aki annak a Mi Hazánk Mozgalomnak az 

országgyűlési képviselője, amely Mozgalom elnöke Toroczkai László, alelnöke pedig Novák 

Előd Attila. 

 

Novák Előd Attila a Mi Hazánk Mozgalom internetes portálján a korábban bejelentett gyűléssel 

kapcsolatban 2021. július 2-án „Betiltotta a rendőrség a Mi Hazánk vonulását Jászapátiban, a 

párt ismét a Kúrián győzhet” címmel közölt cikket, amely - többek között - az alábbi 

kinyilatkoztatásokat tartalmazza: 

„A bűnpártoló rendőrség megtiltotta a Mi Hazánk cigánybűnözés elleni, július 25-i 

felvonulását Jászapátiban” 

„A Jászság nyugodt életre vágyó lakosságának segítségkérésére vállalt erődemonstrációt a 

Mi Hazánk Mozgalom a Magyar Önvédelmi Mozgalommal és a Betyársereggel vállt 

vállnak vetve, szolidaritást vállalva a félelemben élő lakossággal...” 

 

Novák Előd Attila 2021. július 25-én Jászapátiban tartandó két vonulásos gyűlésének 

megtartása ügyében a gyülekezési hatóság már két esetben is tiltó határozatot hozott, amelyeket 

a Kúria hatályában fenntartott. 

 

A rendelkezésre álló adatok alapján a 2021. július 25-én 14:00-17:00 között Jászapáti 

Vásártérre meghirdetett és a jelen eljárással érintett gyűléseken a Mi Hazánk Mozgalom 

szimpatizánsai vesznek részt, továbbá mindkét helyszínen beszédet mond Dúró Dóra, valamint 

a Vásártérre engedélyezett gyűlés esetében a megtiltott vonulás a dr. Szlovencsák Imre úton a 

Holló út és a Kálmán út által határolt terület került az egyik végpontként feltüntetésre, amely a 

jelen eljárásban vizsgált statikus helyszínnel megegyezik.  

 

Dobrán Gyula az egyeztető tárgyaláson elmondta, hogy amennyiben a Jászapáti Vásártérre 

engedélyezett gyűlés megtartásra kerül sor, abban az esetben a rendezvényükön résztvevők nem 

fognak átvonulni, de arról, hogy azt milyen módon és formában tudja megelőzni, megvalósítani 

nem nyilatkozott. 

 

A fentiekre figyelemmel megalapozottan feltételezhető, hogy a két statikus rendezvény 

megtartása esetén a résztvevők a gyűlések helyszínei között spontán, vagy szervezett módon 

vonulást hajtanak végre Jászapáti városában, amellyel összefüggésben értékelni kell a város 

lakosságának multikulturális jellegét. 

 

A gyülekezési hatóság vizsgálta továbbá a fentiekkel összefüggésben azt, hogy a jelen eljárással 

érintett gyűléssel megegyező időpontban, szabályos bejelentés érkezett a Jászapáti piactér 

területére gyűlés megtartására céljából „demonstráció a hátrányos és faji megkülönböztetés 

ellen” címmel.  
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A rendelkezésre álló adatokat és körülményeket figyelembe véve a kialakuló  spontán vagy 

szervezett vonulás alkalmas lehet arra, hogy az azzal érintett útszakaszok lakóközösségeiben 

riadalmat, félelmet keltsen, így felmerül az általános személyiségi jog, a magánszféra 

védelméhez való jog, a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek 

méltóságának  megsértése, továbbá a szabad mozgáshoz, tartózkodási hely szabad 

megválasztásához való jog korlátozásának lehetősége, illetve a közbiztonság vagy közrend 

közvetlen, szükségtelen és aránytalan veszélyeztetése. 

 

A fentiekre tekintettel, és a gyülekezési hatóság részére rendelkezésre álló adatok alapján 

megállapítható, hogy a rendezvény a bejelentésben megjelölt helyen és időpontban nem 

tartható meg. 

 

A gyülekezési hatóság a fokozatosság elvének szem előtt tartása mellett, és 

együttműködési körében eljárva a felmerülő tiltó ok miatt az ügyfél részére felajánlotta 

az egyeztetés lehetőségét, abban a kérdésben, hogy a rendezvényt más helyszínen tartsák 

meg, de Dobrán Gyula ettől elzárkózott.  

 

Ebből adódóan a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény (továbbiakban: Gytv.) 13. 

§ (5) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazására nem nyílt lehetőség, melyből 

adódóan csak a gyülekezési jog végső korlátozását jelentő tiltó határozat meghozatala volt 

lehetséges.  

 

Jelen ügyben a hatóság a bejelentést a Gytv. 13. § (1) bekezdésben foglaltak alapján, - 

tekintettel, arra, hogy gyűlés a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül, szükségtelenül és 

aránytalan mértékben veszélyezteti, illetve mások jogainak és szabadságának szükségtelen 

mértékű és aránytalan sérelmével jár - nem vette tudomásul, ezért tiltó rendelkezés 

meghozatala vált szükségessé. 

 

A jogorvoslati jog gyakorlásának mikéntjéről a Gytv. 11. § (1) bekezdés alapján, az Ákr., 

valamint a Kp. rendelkezik.  

 

A Gytv. 15. § (2) bekezdése értelmében a gyülekezési hatóság határozata ellen fellebbezésnek 

helye nincs. A határozat közlésétől számított három napon belül a szervező azt közigazgatási 

perben megtámadhatja. A keresetlevél benyújtásához szükséges formanyomtatvány az alábbi 

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

ugyintezes/kozrendvedelmi-szakterulet/gyűlésekkel kapcsolatos bejelentés, ügyintézés.  

 

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. 

 

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

három napon belül továbbítja a bírósághoz. 

 

Az Ákr. 114. § (1) bekezdése rögzíti, hogy az ügyfél – az önálló fellebbezéssel nem támadható 

végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A Kp. 12. § 

(2) bekezdés d) pontja alapján a Kúria dönt a gyülekezési jog gyakorlásával kapcsolatos 

bírósági eljárásban. A Kp. 27. § (1) bekezdése szerint a törvényszék elleni fellebbezési eljárás 

kivételével a Kúria előtti perben a jogi képviselet kötelező. 
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A rendőrség a Gytv. alapján gyülekezési hatósági jogkörében eljárva hozott valamennyi 

határozatát a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésre irányuló bejelentés 

elintézésének és a gyűlés biztosításával kapcsolatos rendőrségi feladatok végrehajtásának 

részletes szabályairól szóló 26/2018. (IX. 27.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 8. § 

(1) bekezdése értelmében hivatalos honlapján a www.police.hu oldalon köteles közhírré tenni. 

 

A szervezővel a határozat közlése a Gytv. 15. § (1) bekezdése értelmében mindig írásban 

történik, azt az általa elérhetőségként megadott lakcímre, vagy ügyfélkapus, cégkapus 

elérhetőségre teljesíti a hatóság a határozat meghozatalát követően haladéktalanul. A Gytv. 15. 

§ (1) bekezdése értelmében a közhírré tétel a határozat szervezővel történő közlésével 

egyidejűleg történik, kétség esetén a közlés időpontjának a közhírré tétel időpontját kell 

tekinteni. 

A bíróság elbírálási határideje a kereset beérkezésétől számított három nap, melyet a Gytv. 15. 

§ (4) bekezdése ír elő. Ha a bíróság a Hatóság határozatát a felülvizsgálat eredményeként 

megváltoztatja, úgy a Hatóság a BM rendelet értelmében soron kívül intézkedik az ítélet 

rendelkező részének a honlapon történő közzétételéről. 

 

Jászberény, időbélyegző szerint. 

 

 

 Dr. Nagy Ernő r. alezredes 

 kapitányságvezető 

 
Kapják:  

l. példány –  Juhász József 

2. példány – irattár 
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