
Cím: 5100 Jászberény Hatvani út 1. 

Telefon: (57) 504-280 

e-mail: jaszberenyrk@jasz.police.hu 

 

 
JÁSZBERÉNYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

 

 
Tárgy: bejelentett gyűlés  

tárgyában hozott döntés 

A Jászberényi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: gyülekezési hatóság) Tóth Zoltán József 

(továbbiakban: ügyfél) által 2021. július hó 17. napján 21:42 órakor, 2021. július 25-én 15:30 

órától - 2021. július 25-én 19:30 óráig bejelentett, a Jászapáti, a Hősök tere 1. sz., az I. 

világháborús emlékmű körüli járdán és parkba 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. 
 

Tóth Zoltán József 2021. július 17-én 21:42 órakor ügyfélkapun tett bejelentést a Jászberényi 

Rendőrkapitányságra.  

 

A bejelentett gyűlés célja: „Jászapáti helyzetének értékelése, jövőkép felvázolása” 

 

A bejelentés alapján a gyűlésen résztvevők várható létszáma 50 fő. A tervezett gyűlés 

zavartalan lebonyolítását biztosító rendezők száma 5 fő.  

 

A gyülekezési hatóság a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény 11. § (2) bekezdés  

alapján indokoltnak tartotta a bejelentő egyeztető tárgyaláson történő személyes megjelenését, 

mivel a bejelentés az elbírálásához szükséges releváns információkat nem tartalmazott. 

 

A gyülekezési hatóság 2021. július 17-én 22:10 órakor rövid úton idézte a bejelentésben 

szereplő ügyfelet, aki közölte, hogy egyeztető tárgyaláson nem kíván részt venni, ezen 

szándékát 2021. július 18-án 09:09 órakor megerősítette telefonon, továbbá ezt  2021. július 

19-én 10:00 órakor ismételten megtette.  

 

 

Megállapítható hogy a bejelentett rendezvény időpontjával megegyezően, illetve majd nem 

azonos helyszínnel már a gyülekezési hatóság részére - rövid időn belül - több bejelentés is 
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érkezett, amelyek minden egyes esetben a Mi Hazánk Mozgalomhoz és annak 

szimpatizánsaihoz voltak köthetők. A bejelentett rendezvények tiltásai alkalmával - többek 

között - felmerült 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. 

 

A gyülekezési hatóság rendelkezésre álló adatai alapján megállapította, hogy az ügyfél 2020. 

évben több olyan gyűlés bejelentője volt, amelyen a Mi Hazánk Mozgalom szimpatizánsai 

vettek részt. 

 

A rendelkezésre álló adatok alapján továbbá megállapítható, hogy egy magánszemély 2021. 

július 15-én gyűlés megtartásáról tett bejelentést a Jászberényi Rendőrkapitányságra az 

alábbiak szerint:  

 

A gyűlés időpontja: 2021. 07. 25-én 14:00-18:00 közötti időszak. A gyűlés helyszíne: Jászapáti, 

Litkey Máté tér (piactér). A gyűlés célja: „Demonstráció a hátrányos és faji meg különböztetés 

ellen.” A gyülekezési hatóság a gyűlés megtartását tudomásul vette, tiltásra vagy korlátozásra 

okot adó körülmény nem merült fel. 

 

A fentiek alapján a gyülekezési hatóság indokoltnak tartotta az egyeztető tárgyalás lefolytatását 

az eljárással érintett rendezvény megtartásának részleteinek megismerése céljából (hogyan, 

milyen módon és mikor érkeznek a rendezvény résztvevői, hol parkolnak, ha a résztvevők 

száma több a bejelentésben feltüntetett főnél azt milyen módon és hol kívánja elhelyezni, a 

hangosítás során milyen technikai paraméterrel rendelkező eszközt használ, a szervező kéri-e a 

közrend és a közbiztoság szavatolása és annak fenntartása érdekében a rendőrség jelenlétét) 

tekintettel arra, hogy a „Demonstráció a hátrányos és faji meg különböztetés ellen” elnevezésű 

rendezvény (Litkey Máté tér) és a vizsgált gyűlés (Hősök tere) helyszíne közötti távolság kb. 

100 méter.  

 

A gyülekezési hatóságnak vizsgálnia kell a közbiztonság vagy közrend közvetlen, szükségtelen 

és aránytalan veszélyeztetésének lehetőségét, amely tekintetében a bejelentésben szereplő, 

információk nem voltak elégségesek, továbbá a releváns adatok beszerzése érdekében tartandó 

egyeztető tárgyalástól az ügyfél elhatárolódott, így a gyülekezési hatóság részére rendelkezésre 

álló adatok alapján megállapítható, hogy a rendezvény a bejelentésben megjelölt helyen és 

időpontban nem tartható meg. 

 

A fentiekben leírtak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

 

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. 
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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. 

 

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 –  Tóth Zoltán József 

2. példány – irattár 
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