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Tör vény

2008. évi XX.
törvény

a Magyar Köztársaság minisztériumainak
felsorolásáról  szóló 2006. évi LV. tör vény

módosításáról*

1.  § A Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak fel so ro -
lá sá ról  szóló 2006. évi LV. tör vény (a továb biak ban: Tv.)
1.  §-a a kö vet ke zõ új g) pont tal egé szül ki, a je len le gi
g) pont je lö lé se h) pont ra vál to zik, a § a kö vet ke zõ új
i) pont tal egé szül ki, a je len le gi h) pont je lö lé se j) pont ra
vál to zik, a je len le gi i) pont he lyé be a kö vet ke zõ új k) pont
lép, va la mint a je len le gi j)–k) pon tok je lö lé se l)–m) pon -
tok ra vál to zik:

(A Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u mai a kö vet ke zõk:)
„g) Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi Miniszté -

rium,”
„i) Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um,”
„k) Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um,”

2.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép
 hatályba.

(2) A Tv. 1.  § c) pont ja ha tá lyát vesz ti.

(3) Ahol e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en kihir -
detett tör vény vagy ren de let

a) Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri u mot vagy gaz -
da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert em lít, azon

aa) a köz le ke dé sért, az ener gia po li ti ká ért, a bá nyá sza ti
ügye kért, az elekt ro ni kus hír köz lé sért és a pos ta ügyért
való fe le lõs ség kö ré ben Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener -
gia ügyi Minisz tériumot vagy köz le ke dé si, hír köz lé si és
ener gia ügyi  minisztert,

ab) a gaz da ság po li ti ká ért, az ipar ügye kért, a ke res ke -
de le mért, va la mint a kül gaz da sá gért való fe le lõs ség kö ré -
ben Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri u mot
vagy nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz tert,

b) Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri u mot 
vagy ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz tert em lít,
azon

ba) a he lyi ön kor mány za to kért, a sport po li ti ká ért, a ka -
taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért, a köz ira tok ke ze lé sé nek
szak mai irá nyí tá sá ért, a la kás gaz dál ko dá sért és la kás po li -
ti ká ért, a tu riz mu sért, a vá lasz tó jo gi és nép sza va zá si sza -
bá lyo zá sért, a vá lasz tá sok és nép sza va zá sok lebonyo -
lításáért és a köz igaz ga tás-szer ve zé sért való fe le lõs ség
 körében Ön kor mány za ti Mi nisz té ri u mot vagy ön kor -
mány za ti mi nisz tert,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. má jus 13-i ülés nap ján fo gad ta el.

bb) a te rü let fej lesz té sért és te rü let ren de zé sért, a te le pü -
lés fej lesz té sért és te le pü lés ren de zé sért, az épí tés ügyért és
a fej lesz tés po li ti ká ért való fe le lõs ség kö ré ben Nem ze ti
Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri u mot vagy nem ze ti fej -
lesz té si és gaz da sá gi mi nisz tert

kell ér te ni.

(4) A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2007. évi CLXIX. tör vény (a továb biak ban: költ ség -
ve té si tör vény) 53.  § (2) be kez dé sé ben az „a kor mány za ti
igaz ga tás össze han go lá sá ért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter 
ön ál ló mû kö dé sét biz to sí tó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat
fe lett a kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért fe le -
lõs tár ca nél kü li mi nisz ter,” szö veg rész he lyé be az
„a XXXIV. Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal
 fejezet fe lett a ku ta tás fej lesz té sért fe le lõs mi nisz ter,” szö -
veg, 1. szá mú mel lék le té ben a „XI. ÖNKORMÁNYZATI
ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM” szö veg -
rész he lyé be a „XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉ -
RIUM” szö veg, a „XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKE -
DÉSI MINISZTÉRIUM” szö veg rész he lyé be a „XV.
NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZ -
TÉRIUM” szö veg lép, egy ben az 1. szá mú mel lék let a
„XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIA -
ÜGYI MINISZTÉRIUM” fe je zet tel és a „XXXIV.
NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVA -
TAL” fe je zet tel egé szül ki.

(5) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint
a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 31.  § (1) be kez dé sé ben az
„a (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel” szö -
veg rész he lyé be az „a (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé te lek kel, a mi nisz té ri um szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint” szö veg, 43.  § (1) be -
kez dé sé ben a „tör vény ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel”
szö veg rész he lyé be a „tör vény ben meg ha tá ro zott ki vé te -
lek kel, a mi nisz té ri um szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za -
tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint” szö veg, (2) be kez dé sé ben
az „egy” szö veg rész he lyé be a „két” szö veg lép, va la mint a 
31.  § (5) be kez dé se és 76. § (4) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(6) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a költ ség ve té si 
tör vény ke re tei kö zött az e tör vény, va la mint a mi nisz te rek 
fel adat kör ének vál to zá sá ról  szóló kor mány ren de le tek
vég re haj tá sá hoz szük sé ges fe je ze tek kö zöt ti elõirányzat-
 átcsoportosításokat el vé gez ze.

(7) Az e tör vénnyel más szerv hez át ke rü lõ fel adat- és
ha tás kö rök te kin te té ben – az el lá tá suk hoz kap cso ló dó
egyéb fel ada tok ra, jo go sult sá gok ra és kö te le zett sé gek re is
ki ter je dõ en – a fel ada tot ere de ti leg el lá tó szerv jog utód ja
az adott fel ada tot, ha tás kört át ve võ szerv.

(8) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 14.  § (1) be kez dés c) pont já nak alkalma -
zása szem pont já ból a (3) be kez dés ben meg je lölt minisz -
tériumot kell az ott meg je lölt szer ve ze tek jog utód já nak
 tekinteni.

898 IGAZSÁGÜGYI  KÖZLÖNY 6. szám



A Kor mány ren de le te

A  Kormány
145/2008. (V. 22.) Korm.

rendelete
az éle tük tõl és sza bad sá guk tól po li ti kai ok ból
jog ta la nul meg fosz tot tak kár pót lá sá ról szó ló

 1992. évi XXXII. tör vény vég re haj tá sá ról

Az éle tük tõl és sza bad sá guk tól po li ti kai ok ból jog ta la -
nul meg fosz tot tak kár pót lá sá ról szó ló 1992. évi XXXII.
tör vény 17. §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján, az
Al kot mány 35. § (1) be kez dés b) pont já ban meg ál la pí tott
fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

Az éle tük tõl és sza bad sá guk tól po li ti kai ok ból jog ta la -
nul meg fosz tot tak kár pót lá sá ról szó ló 1992. évi XXXII.
tör vény 7. §-ának (1) be kez dé sé ben em lí tett alap összeg a
2008. év ben 68 214 Ft.

2. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Az éle tük tõl és sza bad sá guk tól po li ti kai ok ból jog ta -
la nul meg fosz tot tak kár pót lá sá ról szó ló 1992. évi XXXII.
tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 135/2007. (VI. 13.)
Korm. ren de let ha tá lyát vesz ti. Ez a be kez dés a hatályba -
lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za ta

Az Alkotmánybíróság
75/2008. (V. 29.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra, va la mint mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá -
nyu ló in dít vá nyok, to váb bá fo lya mat ban lévõ ügy ben al -
kal ma zan dó jog sza bály alkot mány elle nességének meg ál -
la pí tá sá ra irá nyu ló bí rói kez de mé nye zés tár gyá ban –
dr. Bi ha ri Mi hály, dr. Bra gyo va And rás, dr. Hol ló And rás

és dr. Kiss Lász ló al kot mány bí rók kü lön vé le mé nyé vel –
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy az Al kot -
mány 62.  § (1) be kez dé sé ben el is mert gyü le ke zé si jog ki -
ter jed az elõ ze tesen szer ve zett ren dez vé nyek re, kö zöt tük
az olyan bé kés ren dez vé nyek meg tar tá sá ra, ame lyek re a
gyü le ke zés re okot adó ese mény  miatt csak rö vid idõn be lül 
ke rül het sor. A gyü le ke zé si jog ki ter jed to váb bá az elõ ze -
tes szer ve zés nél kü li gyû lé sek re.

2. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja: az Al kot mány
62.  § (1) be kez dé sé bõl fa ka dó al kot má nyos kö ve tel mény,
hogy a gyü le ke zé si jog ról  szóló 1989. évi III. tör vény
6.  §-ának al kal ma zá sa kor a be je len té si kö te le zett ség a
köz te rü le ten tar tan dó, szer ve zett ren dez vé nyek re vo nat ko -
zik.

Ön ma gá ban a ké se del mes be je len tés re hi vat koz va nem
tilt ha tó meg azok nak a bé kés ren dez vé nyek nek a meg tar -
tá sa, ame lyek a gyü le ke zés re okot adó ese mény  miatt nem
je lent he tõk be há rom nap pal a ter ve zett ren dez vény idõ -
pont ja elõtt.

3. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a gyü le ke -
zé si jog ról  szóló 1989. évi III. tör vény 14.  § (1) be kez dé sé -
nek „be je len tés nél kül, a 7.  § a) és b) pont já ban fog lal tak -
tól el té rõ en vagy” szö veg ré sze alkot mány elle nes, ezért azt 
a ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap já val meg sem mi sí ti.

A gyü le ke zé si jog ról  szóló 1989. évi III. tör vény 14.  §
(1) be kez dé se a kö vet ke zõ szö veg gel ma rad ha tály ban:
„Ha a gyü le ke zé si jog gya kor lá sa a 2.  § (3) be kez dé sé ben
fog lal tak ba üt kö zik, vagy a ren dez vé nyen a részt ve võk
fegy ve re sen, ille tõ leg fel fegy ver kez ve je len nek meg, to -
váb bá ha be je len tés hez kö tött ren dez vényt til tó ha tá ro zat
el le né re tar ta nak, a rend õrség a ren dez vényt fel osz lat ja.”

4. Az Al kot mány bí ró ság a gyü le ke zé si jog ról  szóló
1989. évi III. tör vény egé sze, to váb bá a 6.  §-a alkot mány -
elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá -
nyu ló in dít vá nyo kat el uta sít ja.

5. Az Al kot mány bí ró ság a gyü le ke zé si jog ról  szóló
1989. évi III. tör vény 6.  §-ának a Pé csi Vá ro si Bí ró sá gon
fo lya mat ban lévõ 15.sz.1974/2007. szá mú ügy ben  való al -
kal ma zá si ti lal má nak ki mon dá sá ra irá nyu ló in dít ványt el -
uta sít ja.

6. Az Al kot mány bí ró ság a gyü le ke zé si jog ról  szóló
1989. évi III. tör vénnyel össze füg gés ben elõ ter jesz tett,
mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál -
la pí tá sá ra irá nyu ló in dít ványt el uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.
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INDOKOLÁS

I.

Az Al kot mány bí ró ság hoz szá mos in dít vány ér ke zett a
köz te rü le ten tar tan dó ren dez vé nyek szer ve zé sé re vo nat -
ko zó be je len té si kö te le zett ség gel, és a be je len tés nél kül
tar tott ren dez vé nyek fel osz la tá sá val kap cso lat ban. Az in -
dít vá nyok egy ré sze a gyü le ke zé si jog ról  szóló 1989. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Gytv.) egyes ren del ke zé se i -
nek al kot má nyos sá gi vizs gá la tát kez de mé nyez te, má sik
ré sze a Gytv. egé szé vel szem ben fo gal ma zott meg al kot -
má nyos sá gi ki fo gá so kat.

Az egyik in dít vá nyo zó a Gytv. 14.  § (1) be kez dé sé nek
„ha be je len tés hez kö tött ren dez vényt be je len tés nél kül, a
7.  § a) és b) pont já ban fog lal tak tól el té rõ en (...) tar ta nak, a
rend õrség a ren dez vényt fel osz lat ja” szö veg ré sze alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét
kez de mé nyez te. Emel lett in dít vá nyoz ta, hogy az Al kot -
mány bí ró ság ál la pít sa meg: a Gytv. 6. és 7.  §-ai nem al kal -
maz ha tók az úgy ne ve zett spon tán gyü le ke zé sek re, mi vel
azo kat szer ve zõ hi á nyá ban nem le het be je len te ni. Az in -
dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a ki fo gás olt ren del ke zés az
Al kot mány 62.  § (1) be kez dé sé ben el is mert gyü le ke zé si
jog lé nye ges tar tal mát kor lá toz za, to váb bá el len té tes az
Al kot mány 7.  § (1) be kez dé sé vel, amely sze rint a ma gyar
jog rend szer el fo gad ja a nem zet kö zi jog ál ta lá no san el is -
mert sza bá lya it. Ezek közé tar to zik az em be ri jo gok és az
alap ve tõ sza bad sá gok vé del mé rõl  szóló, Ró má ban, 1950.
no vem ber 4-én kelt Egyez mény és az ah hoz tar to zó nyolc
ki egé szí tõ jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 1993. évi
XXXI. tör vény (a továb biak ban: Egyez mény), amely nek
11. cik ke ren del ke zik a gyü le ke zé si sza bad ság ról.

Egy má sik in dít vá nyo zó szin tén az Al kot mány 7.  §-ára
és 62.  §-ára hi vat koz va kez de mé nyez te a Gytv. 14.  §
(1) be kez dé sé nek utó la gos al kot má nyos sá gi vizs gá la tát.
Ál lás pont ja sze rint a tá ma dott ren del ke zés azért alkot -
mány elle nes, mert nem te szi le he tõ vé a rend õrségnek,
hogy mér le gel je a be nem je len tett ren dez vé nyek kel szem -
be ni fel lé pés mód ját.

Az egyik in dít vá nyo zó a Gytv. 14.  § (1) be kez dé se „ha
be je len tés hez kö tött ren dez vényt be je len tés nél kül (...) tar -
ta nak” szö veg ré szé nek meg semm mi sí té sét kez de mé nye zõ 
in dít vá nyá ban az Al kot mány 62.  §-ával össze füg gés ben a
vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gát el is me rõ 61.  §-t is meg -
je löl te. To váb bá hi vat ko zott arra, hogy az Em be ri Jo gok
Eu ró pai Bí ró sá ga a Buk ta és tár sai kont ra Ma gyar or szág
ügy ben ho zott íté le té ben (25691/04. sz. ké re lem; Stras -
bourg, 2007. jú li us 17.) el ma rasz tal ta Ma gyar or szá got egy 
bé kés gyü le ke zés fel osz la tá sa  miatt.

Az Al kot mány bí ró ság hoz for dult a Pé csi Vá ro si Bí ró -
ság bí rá ja is, aki – egy sza bály sér té si el já rás fel füg gesz té -
sé vel egy ide jû leg – azt kez de mé nyez te, hogy a tes tü let ál -

la pít sa meg: a Gytv. 6.  §-a el len té tes az Al kot mány
62.  §-ával, ezért a 15.sz.1974/2007. szá mú ügy ben nem al -
kal maz ha tó. Az el já rás alap já ul szol gá ló ügy ben a Pé csi
Rend õr ka pi tány ság pénz bír ság gal súj tot ta az el já rás alá
vont sze mélyt, mert a mi nisz ter el nök pé csi lá to ga tá sa kor
spon tán össze gyûlt sze mé lye ket arra hív ta fel, hogy vo nul -
ja nak át egy má sik hely szín re. A ha tó ság ál lás pont ja sze -
rint a be nem je len tett de monst rá ció szer ve zé se a sza bály -
sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény (a továb biak -
ban: Sztv.) 152.  § (1) be kez dé sé be üt kö zõ, gyü le ke zé si
jog gal vissza élés sza bály sér té sé nek mi nõ sül. A Pé csi Vá -
ro si Bí ró ság bí rá ja úgy ítél te meg, hogy a Gytv. ál tal elõ írt
elõ ze tes be je len té si kö te le zett ség nem biz to sít le he tõ sé get
a spon tán, bé kés de monst rá ci ók ra. A bíró – ál lás pont ja alá -
tá masz tá sa ként – hi vat ko zott az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí -
ró sá gá nak a Buk ta és tár sai kont ra Ma gyar or szág ügy ben
ho zott íté le té re.

Két in dít vá nyo zó a Gytv. egé szé nek hi á nyos sza bá lyo -
zá sát ki fo gás ol ta. Egyi kük al kot mány sér tõ nek tar tot ta,
hogy a Gytv. nem ren del ke zik meg fele lõen a fo ga lom meg -
ha tá ro zá sok ról, a gyü le ke zé si jog kor lá ta i ról, a gyü le ke zés 
idõ ha tá rá ról, a ren dez vé nyek ta lál ko zá sá ról, a köz le ke dé si 
út vo nal biz to sí tá sá ról, a szer ve zõ anya gi fe le lõs sé gé rõl és
a kár té rí té si igé nyek rõl. Ezért elsõ be ad vá nyá ban az in dít -
vá nyo zó azt kez de mé nyez te, hogy az Al kot mány bí ró ság
ál la pít sa meg a Gytv. 6., 8., 9., 12. és 13.  §-ának alkot -
mány elle nességét. Az in dít vá nyo zó ké sõbb több ször pon -
to sí tot ta és ki egé szí tet te be ad vá nyát. Vé gül arra a kö vet -
kez te tés re ju tott, hogy a Gytv. nem ja vít ha tó egyes ele me i -
nek ki ik ta tá sá val, ezért azt kez de mé nyez te, hogy az Al kot -
mány bí ró ság a szá mos alkot mány elle nes ren del ke zés és
hi á nyos ság  miatt az egész Gytv.-t sem mi sít se meg, és kö -
te lez ze az Or szág gyû lést új gyü le ke zé si tör vény meg al ko -
tá sá ra.

A má sik in dít vá nyo zó azt kez de mé nyez te, hogy az Al -
kot mány bí ró ság ál la pít son meg mu lasz tás ban meg nyil vá -
nu ló alkot mány elle nességet, mert az Or szág gyû lés nem te -
rem tet te meg a sza bad moz gás hoz  való jog és a köz le ke dé -
si sza bad ság ér vé nye sü lé sét biz to sí tó jog sza bá lyi fel té te le -
ket, ame lyek meg fe le lõ vé del met nyúj ta nak a gyü le ke zé si
jog gya kor lá sá nak „szél sõ sé ges for má i val” szem ben. A
Gytv. hi á nyos sá gá nak tart ja az in dít vá nyo zó, hogy nincs
le he tõ ség a be je len tett ren dez vény meg tar tá sá val szem be -
ni elõ ze tes jog vé de lem re, a gyü le ke zé sek idõ be li kor lá to -
zá sá ra és az út le zá rá sok kal járó ren dez vé nyek  miatti kár -
igé nyek ér vé nye sí té sé re. Az in dít vá nyo zó az Al kot mány
2.  § (1) be kez dé sé re, 7.  § (2) be kez dé sé re, 8.  § (1) be kez dé -
sé re, 58.  §-ára, va la mint 78.  §-ára hi vat ko zott.

Az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak
köz zé té te lé rõl  szóló mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be
fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH 2003, 2065.;
a továb biak ban: Ügy rend) 28.  §-a alap ján az Al kot mány -
bí ró ság az in dít vá nyo kat egye sí tet te, és egy sé ges el já rás -
ban bí rál ta el.
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II.

1. Az Al kot mány in dít vá nyok kal érin tett ren del ke zé -
sei:

„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -
kus jog ál lam.”

„7.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság jog rend sze re el fo gad ja
a nem zet kö zi jog ál ta lá no san el is mert sza bá lya it, biz to sít ja 
to váb bá a vál lalt nem zet kö zi jogi kö te le zett sé gek és a bel -
sõ jog össz hang ját.

(2) A jog al ko tás rend jét tör vény sza bá lyoz za, amely nek
el fo ga dá sá hoz a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két -
har ma dá nak sza va za ta szük sé ges.”

„8.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri az em ber sért -
he tet len és el ide ge nít he tet len alap ve tõ jo ga it, ezek tisz te -
let ben tar tá sa és vé del me az ál lam el sõ ren dû kö te les sé ge.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra és
kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja
meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá -
toz hat ja.”

„58.  § (1) Min den kit, aki tör vényesen tar tóz ko dik Ma -
gyar or szág te rü le tén – tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek
ki vé te lé vel – meg il let a sza bad moz gás és a tar tóz ko dá si
hely sza bad meg vá lasz tá sá nak joga, be le ért ve a la kó hely
vagy az or szág el ha gyá sá hoz  való jo got is.”

„61.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek joga
van a sza bad vé le mény nyil vá ní tás ra, to váb bá arra, hogy a
köz ér de kû ada to kat meg is mer je, ille tõ leg ter jessze.”

„62.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri a bé kés gyü -
le ke zés jo gát és biz to sít ja an nak sza bad gya kor lá sát.

(2) A gyü le ke zé si jog ról  szóló tör vény el fo ga dá sá hoz a
je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két har ma dá nak sza va -
za ta szük sé ges.”

„78.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nya ki hir de -
té se nap ján lép ha tály ba; vég re haj tá sá ról a Kor mány gon -
dos ko dik.

(2) A Kor mány kö te les az Al kot mány vég re haj tá sá hoz
szük sé ges tör vényjavaslatokat az Or szág gyû lés elé ter -
jesz te ni.”

2. A Gytv. in dít vá nyok kal érin tett ren del ke zé sei:
„6.  § A köz te rü le ten tar tan dó ren dez vény szer ve zé sét a

ren dez vény he lye sze rint ille té kes rend õrkapitányságnak,
Bu da pes ten a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság nak (a to -
váb bi ak ban: rend õrség) leg alább há rom nap pal a ren dez -
vény meg tar tá sá nak ter ve zett idõ pont ját meg elõ zõ en kell
be je len te ni. A be je len té si kö te le zett ség a ren dez vény szer -
ve zõ jét ter he li.

7.  § Az írás be li be je len tés nek tar tal maz nia kell:
a) a ter ve zett ren dez vény kez de té nek és be fe je zé sé nek

vár ha tó idõ pont ját, hely szí nét, ille tõ leg út vo na lát;
b) a ren dez vény cél ját, ille tõ leg na pi rend jét;
c) a ren dez vé nyen részt ve võk vár ha tó lét szá mát, a ren -

dez vény za var ta lan le bo nyo lí tá sát biz to sí tó ren de zõk szá -
mát;

d) a ren dez vényt szer ve zõ szerv vagy sze mé lyek és a
szer ve zõk kép vi se le té re jo go sult sze mély ne vét és cí mét.”

„14.  § (1) Ha a gyü le ke zé si jog gya kor lá sa a 2.  § (3) be -
kez dé sé ben fog lal tak ba üt kö zik, vagy a ren dez vé nyen a
részt ve võk fegy ve re sen, ille tõ leg fel fegy ver kez ve je len -
nek meg, to váb bá ha be je len tés hez kö tött ren dez vényt be -
je len tés nél kül, a 7.  § a) és b) pont já ban fog lal tak tól elté -
rõen vagy til tó ha tá ro zat el le né re tar ta nak, a rend õrség a
ren dez vényt fel osz lat ja.

(2) A ren dez vény fel osz la tá sát fi gyel mez te tés nek kell
meg elõz nie.

(3) Ha a ren dez vényt fel osz lat ják, a ren dez vény részt ve -
võ je a fel osz la tás tól szá mí tott ti zen öt na pon be lül pert in -
dít hat a fel osz la tás jog el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra.”

III.

Az in dít vá nyok rész ben meg ala po zot tak.

Az Al kot mány bí ró ság elõ ször azo kat az in dít vá nyo kat
vizs gál ta meg, ame lyek a Gytv. egé szét érin tõ en fo gal maz -
tak meg al kot má nyos sá gi ki fo gá so kat.

1.1. Az egyik in dít vány a Gytv. alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sát és tel jes meg sem mi sí té sét kez -
de mé nyez te, mert – az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint –
szá mos kér dést nem sza bá lyoz meg fele lõen. Ezek közé
tar toz nak a fo ga lom-meg ha tá ro zá sok, a gyü le ke zé si jog
kor lá tai, a gyü le ke zés idõ ha tá ra, a ren dez vé nyek ta lál ko -
zá sa, a köz le ke dé si út vo nal biz to sí tá sa, a szer ve zõ anya gi
fe le lõs sé ge és a kár té rí té si igé nyek.

Az Al kot mány bí ró ság az 55/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro -
zat ban (a továb biak ban: Abh.) már vizs gál ta a Gytv. egé -
szé nek al kot má nyos sá gát. Az Abh. meg ál la pí tá sai sze rint
nem el len té tes az Al kot mány 62.  § (1) be kez dé sé ben biz -
to sí tott gyü le ke zé si sza bad ság gal, hogy a Gytv. „tar tal maz 
bi zo nyos kor lá to zó ren del ke zé se ket, ille tõ leg meg te rem ti
an nak tör vényi alap ját, hogy e jo got a ha tó ság a ha tá ro za -
tá val kor lá toz za”. To váb bá a Gytv. egé szé ben véve „nem
el len té tes a Ma gyar or szág ál tal vál lalt nem zet kö zi szer zõ -
dé ses kö te le zett sé gek kel”, min de nek elõtt az Egyez mény
11. cik ké vel. (ABH 2001, 442, 448–451.) Ezért, az Al kot -
mány bí ró ság a Gytv. egé sze alkot mány elle nességének
meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vá -
nyo kat el uta sí tot ta. Az Al kot mány bí ró ság eze ken túl – az
Abh.-ban le foly ta tott kü lön vizs gá la tok ered mé nye ként el -
uta sí tot ta az össze sen 20 §-ból álló Gytv. 1.  §-a, a 2.  § (1)
és (3) be kez dé se, 5.  §-a, 6.  §-a, a 7.  § b) és d) pont ja, a 8.  §
(1) be kez dé se, a 9.  § (1) és (2) be kez dé se, a 13.  § (1) be kez -
dé se, va la mint a 14.  § (1) és (3) be kez dé se alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló 
in dít vá nyo kat. (ABH 2001, 442.)

1.2. Az Ügy rend 31.  § c) pont ja sze rint az Al kot mány -
bí ró ság meg szün te ti az el já rást, ha az in dít vány az Al kot -
mány bí ró ság ál tal ér dem ben már el bí rált jog sza bállyal
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azo nos jog sza bály (jog sza bá lyi ren del ke zés) fe lül vizs gá -
la tá ra irá nyul, és az in dít vá nyo zó az Al kot mány nak ugyan -
ar ra a §-ára, ille tõ leg al kot má nyos el vé re (ér té ké re) – ezen
be lül – azo nos al kot má nyos össze füg gés re hi vat koz va kéri 
az al kot mány sér tést meg ál la pí ta ni (,,ítélt do log”).

Je len eset ben az in dít vá nyo zó a ko ráb bi ak tól rész ben el -
té rõ al kot má nyos össze füg gé sek re hi vat koz va kez de mé -
nyez te a Gytv. egé szé nek meg sem mi sí té sét. Ezért az Al -
kot mány bí ró ság e vo nat ko zás ban nem mi nõ sí tet te „ítélt
do log nak” a be ad vány ban fog lalt ké rel met. Ugyan ak kor
– te kin tet tel a Gytv.-nek az Abh.-ban el vég zett át fo gó al -
kot má nyos sá gi fe lül vizs gá la tá ra is – a tes tü let úgy fog lalt
ál lást, hogy a Gytv. egyes vé lel me zett sza bá lyo zá si hi á -
nyos sá ga i ból nem kö vet kez het az egész Gytv. alkot mány -
elle nessége. Az Abh.-ban az Al kot mány bí ró ság összes sé -
gé ben al kot má nyos nak, az alap jo gi ga ran ci á kat tar tal ma zó 
és a nem zet kö zi em be ri jogi elõ írásoknak meg fe le lõ tör -
vénynek mi nõ sí tet te a Gytv.-t. Ezért fel té te le zett egye di
hi á nyos sá gok je len eset ben sem in do kol ják a Gytv. egé -
szé nek al kot má nyos sá gi fe lül vizs gá la tát.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság a Gytv. egé sze
alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi -
sí té sé re irá nyu ló in dít ványt el uta sí tot ta.

2.1. Az Al kot mány bí ró ság meg vizs gál ta azt az in dít -
ványt, amely sze rint az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé be,
7.  § (2) be kez dé sé be, 8.  § (1) be kez dé sé be, 58.  §-ába, va la -
mint 78.  §-ába üt kö zõ, mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot -
mány elle nességet ered mé nyez, hogy a Gytv. nem biz to sít -
ja meg fele lõen a sza bad moz gás hoz  való jog és a köz le ke -
dé si sza bad ság vé del mét a gyü le ke zé si jog gal szem ben.
Az in dít vá nyo zó ide so rol ta a be je len tett ren dez vény meg -
tar tá sá val szem be ni elõ ze tes jog vé de lem, a gyü le ke zé sek
idõ be li ha tá ra i nak és az út le zá rá sok kal járó ren dez vé nyek
 miatti ká rok meg té rí té sé nek hi á nyos sza bá lyo zá sát.

2.2. Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII.
tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 49.  § (1) be kez dé se ki -
mond ja: „Ha az Al kot mány bí ró ság hi va tal ból, ille tõ leg
bár ki in dít vá nyá ra azt ál la pít ja meg, hogy a jog al ko tó
szerv a jog sza bá lyi fel ha tal ma zás ból szár ma zó jog al ko tói
fel ada tát el mu lasz tot ta és ez zel alkot mány elle nességet
idé zett elõ, a mu lasz tást el kö ve tõ szer vet – ha tár idõ meg je -
lö lé sé vel – fel hív ja fel ada tá nak tel je sí té sé re.” Az Al kot -
mány bí ró ság mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle -
nességet ál la pít meg, ha alap ve tõ jog ér vé nye sü lé sé hez
szük sé ges ga ran ci ák hi á nyoz nak, il let ve, ha a hi á nyos sza -
bá lyo zás alap ve tõ jog ér vé nye sí té sét ve szé lyez te ti.
[22/1990. (X. 16.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 83, 86.;
37/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 227, 232.]

Az in dít vá nyo zó a sza bad moz gás hoz  való jog ra és a
köz le ke dé si sza bad ság ra hi vat ko zott. Az Al kot mány 58.  §
(1) be kez dé se ki mond ja: „Min den kit, aki tör vényesen tar -
tóz ko dik Ma gyar or szág te rü le tén – tör vény ben meg ha tá -
ro zott ese tek ki vé te lé vel – meg il let a sza bad moz gás és a
tar tóz ko dá si hely sza bad meg vá lasz tá sá nak joga, be le ért ve 
a la kó hely vagy az or szág el ha gyá sá hoz  való jo got is.” Az

Abh. ez zel kap cso lat ban a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:
„A köz te rü let hasz ná la tá nak, igény be vé te lé nek le he tõ sé ge 
(...) a gyü le ke zé si sza bad sá gon kí vül egy má sik alap jog: az 
Al kot mány 58.  § ál tal biz to sí tott sza bad moz gás hoz  való
jog ér vé nye sü lé sé nek is a fel té te le. Az Al kot mány bí ró ság
egy ko ráb bi ha tá ro za tá ban már ki fej tet te, hogy a sza bad
moz gás hoz  való jog a hely vál toz ta tás hoz  való jog sza bad -
sá gát is je len ti. [60/1993. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH
1993, 507, 510.] A sza bad moz gás hoz  való jog ér vé nye sü -
lé sé nek leg gya ko ribb szín te re pe dig a köz út, a köz te rü let.
Mi vel az Al kot mány bí ró ság nak kö vet ke ze tes az ítél ke zé si
gya kor la ta azt il le tõ en, hogy az ál lam nak az alap ve tõ jog
tisz te let ben tar tá sá ra és vé del mé re vo nat ko zó kö te le zett sé -
ge nem me rül ki ab ban, hogy tar tóz kod nia kell meg sér té -
sük tõl, ha nem ma gá ban fog lal ja azt is, hogy biz to sí ta nia
kell az ér vé nye sü lé sük höz szük sé ges fel té te le ket is (...),
két alap jog: a gyü le ke zés és a moz gás sza bad sá ga eset le -
ges konf lik tu sá nak meg elõ zé sé re a ha tó ság nak szük ség -
kép pen ren del kez nie kell az zal a jog sza bá lyi fel ha tal ma -
zás sal, hogy biz to sít sa mind két alap jog ér vé nye sü lé sét,
ille tõ leg, ha ez le he tet len, azt, hogy az egyik csak a leg -
szük sé ge sebb mér ték ben szo rul jon hát tér be idõ le ge sen a
má sik ja vá ra. Ez in do kol ja, hogy a ha tó ság idõ ben tu do -
mást sze rez zen a köz te rü le ten tar tan dó ren dez vény rõl, és
erre szol gál a ren dez vény elõ ze tes be je len té sé nek az elõ -
írása.” (ABH 2001, 458–459.)

Az Al kot mány bí ró ság az Abh.-ban hang sú lyoz ta, hogy
a gyü le ke zé si sza bad ság és a köz le ke dé si szem pon tok sú -
lyát a jog al kal ma zás so rán kell figye lembe ven ni. Azt,
hogy „a ren dez vény még el vi sel he tõ mér ték ben za var ja-e
pél dá ul a köz for gal mú köz le ke dést vagy nem, a ha tó ság
csak a konk rét ren dez vény és a konk rét hely szín is me re té -
ben tud ja mér le gel ni.” (ABH 2001, 459.)

2.3. Je len eset ben az in dít vá nyo zó ál ta lá ban hi vat ko zott
a moz gás sza bad ság ra, to váb bá konk rét hi á nyos ság ként
em lí tet te a be je len tett ren dez vény meg tar tá sá val szem be ni 
elõ ze tes jog vé de lem, a gyü le ke zé sek idõ be li ha tá ra i nak és
az út le zá rá sok kal járó ren dez vé nyek  miatti ká rok meg té rí -
té sé nek sza bá lyo zá sát.

Az Al kot mány bí ró ság meg erõ sí ti az Abh.-ban ki fej tett
ál lás pont ját, amely sze rint a Gytv. a min den eset ben al kal -
ma zan dó ke ret sza bá lyo kat tar tal maz za, a konk rét ügyek -
ben fel me rü lõ kér dé sek re a rend õrségi és bí ró sá gi jog al -
kal ma zás so rán kell meg ol dást ke res ni. A jo gal kal ma zói
mér le ge lés je len tõ sé gét hang sú lyoz ta a Lor dok Háza is,
amely nek dön té se sze rint a tör vény ke re tei kö zött min dig
az el já ró bí ró nak kell meg ítél nie – a gyû lés mé re tét, idõ tar -
ta mát és az út sza kasz jel lem zõ it figye lembe véve –, hogy
pél dá ul az au tó pá lyán tar tott gyû lé sek nem te szik-e le he -
tet len né a köz le ke dést. (Di rec tor of Pub lic Pro se cu ti ons v. 
Jo nes and Anot her; 4 March 1999.)

Az Or szág gyû lés az Abh. meg ho za ta lát köve tõen mó -
do sí tot ta a Gytv.-nek a be je len tett ren dez vény ha tó sá gi
meg til tá sá ról  szóló ren del ke zé sét. Az eu ró pai uni ós csat la -
ko zás sal össze füg gõ egyes tör vénymódosításokról, tör -
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vényi ren del ke zé sek ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, va la mint 
egyes tör vényi ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló
2004. évi XXIX. tör vény 147.  § (1) be kez dés a) pont ja
alap ján a Gytv. 8.  § (1) be kez dé sé ben az „ille tõ leg a köz le -
ke dés rend jé nek arány ta lan sé rel mé vel jár na” szö veg rész
he lyé be a „vagy ha a köz le ke dés más út vo na lon nem biz to -
sít ha tó” szö veg lé pett. A ha tá lyos sza bá lyo zás sze rint a
ren dez vény szer ve zõ je kö te les írás be li be je len té sé ben
meg je löl ni – egye bek mel lett – a ter ve zett ren dez vény
hely szí nét, ille tõ leg út vo na lát [7.  § a) pont]. A rend õrség
ak kor tilt hat ja meg a ren dez vény meg tar tá sát, ha a köz le -
ke dés más út vo na lon nem biz to sít ha tó [8.  § (1) be kez dés].
El len ke zõ eset ben, ha a ren dez vény köz úton ke rül meg tar -
tás ra, a rend õrség tá jé koz tat ja a köz út ke ze lõ jét [10.  §]. A
ren dez vény rend jé nek biz to sí tá sá ról a szer ve zõ gon dos ko -
dik. Ugyan ak kor a rend õrség és más arra ille té kes szerv a
szer ve zõ ké ré sé re köz re mû kö dik a ren dez vény rend jé nek
biz to sí tá sá ban [11.  §].

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a gyü le ke zé si
sza bad ság gya kor lá sa sok eset ben nem a „jár mû vel vagy
anél kül  való köz le ke dés sza bad sá gá val” mint alap ve tõ
jog gal áll össze füg gés ben, ha nem a köz le ke dés rend jé hez
fû zõ dõ köz ér dek kel. Eh hez ha son ló an fog lalt ál lást a len -
gyel Al kot mány bí ró ság is, amely sze rint a sza bad moz gás -
hoz  való jog nem a köz úton  való há bo rí tat lan moz gás le he -
tõ sé gét biz to sít ja, ha nem a hely vál toz ta tás sza bad sá gát.
(K 21/05. szá mú ügy; 2006. ja nu ár 18.) A köz le ke dés
rend jé hez fû zõ dõ köz ér dek vé del mé ben is in do kolt le het a
gyü le ke zé si jog kor lá to zá sa, de ki sebb mér ték ben, mint
ami kor má sik alap jog vé del mé ben ke rül sor kor lá to zás ra.
[30/1992. (V. 26.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 167, 178.;
55/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 471–473.]

A moz gás- és hely vál toz ta tá si sza bad ság sé rel mét kü lö -
nö sen az olyan ren dez vé nyek idéz he tik elõ, ame lye ket
éssze rû ke re tek, gya kor la ti lag idõ ha tá rok nél kül kí ván nak
meg tar ta ni, mi vel azok bi zo nyos ese tek ben el le he tet le nít -
he tik a sze mé lyek köz te rü le ten tör té nõ moz gá sát, köz le ke -
dé sét. Az ilyen ren dez vé nyek re azon ban nem ter jed ki az
Al kot mány 62.  § (1) be kez dé sé nek vé del me, mi vel nem te -
kint he tõk „gyü le ke zés nek”. Az Al kot mány szö ve gé ben
sze rep lõ ki fe je zés ugyan is ér te lem sze rû en idõ ben be ha tá -
rolt kö zös vé le mény nyil vá ní tá sok ra vo nat ko zik. Ezt a
meg kö ze lí tést kö ve ti a Gytv., amely nek 7.  § a) pont ja sze -
rint be kell je len te ni „a ter ve zett ren dez vény kez de té nek és 
be fe je zé sé nek vár ha tó idõ pont ját”. Ezért a ren dez vény
szer ve zõ jé nek ak kor is meg kell je löl nie a ren dez vény idõ -
tar ta mát, ha nem lát ha tó elõ re, hogy az akár több na pig tar -
tó, tün te tõ köz té ri je len lét mi kor éri el cél ját, il let ve mi kor
te kint he tõ oka fo gyott nak. Ilyen ese tek ben a Gytv. 6. és
7.  §-a alap ján a szer ve zõ újabb be je len tés sel él het, hogy a
ren dez vényt meg hosszab bít sák. Ez zel össz hang ban a jog -
al kal ma zók nak azt kell mér le gel ni ük, hogy a be je len tés a
Gytv. ha tá lya alá tar to zó bé kés, együt tes vé le mény nyil vá -
ní tás ra vo nat ko zik-e, vagy at tól el té rõ köz te rü let hasz ná -
lat ra.

2.4. Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság úgy ítél te
meg, hogy az Al kot mány 62.  § (1) be kez dé sé ben el is mert
gyü le ke zé si sza bad ság nem jár szük ség kép pen az Al kot -
mány 58.  § (1) be kez dé sé bõl kö vet ke zõ – és az in dít vány -
ban em lí tett 2.  § (1) be kez dé sé vel, va la mint a 8.  § (1) be -
kez dé sé vel ér te lem sze rû en össze füg gõ – moz gás sza bad -
ság kor lá to zá sá val. A gyü le ke zé si sza bad ság és a sza bad
köz le ke dés hez fû zõ dõ ér de kek sú lyát a konk rét ese te ket
meg íté lõ jog al kal ma zás so rán kell figye lembe ven ni. Az
eh hez szük sé ges tör vényi ke re te ket a Gytv. meg fele lõen
biz to sít ja. Az Al kot mánnyal össz hang ban van az a tör -
vényhozói meg ol dás, hogy a köz le ke dé si szem pon to kat a
rend õrségnek hi va tal ból kell figye lembe ven nie. Kö vet ke -
zés kép pen a Gytv.-bõl nem hi á nyoz nak a moz gás sza bad -
ság ér vé nye sü lé sé hez szük sé ges ga ran ci ák, ezért nem ál la -
pít ha tó meg mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle -
nesség.

Az in dít vány ban fel ve tett konk rét prob lé mák kö zül az
út le zá rá sok kal járó ren dez vé nyek  miatti ká rok meg té rí té -
sé nek sza bá lyo zá sa nincs össze füg gés ben a moz gás sza -
bad ság gal.

Az Al kot mány 7.  § (2) be kez dé se sze rint a jog al ko tás
rend jét tör vény sza bá lyoz za, amely nek el fo ga dá sá hoz a je -
len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két har ma dá nak sza va -
za ta szük sé ges. A 78.  § az Al kot mány hatályba lépésérõl és 
vég re haj tá sá ról ren del ke zik. Ezek a ren del ke zé sek nem
áll nak al kot mány jo gi lag ér té kel he tõ kap cso lat ban az in dít -
vány ban fel ve tett sza bá lyo zá si hi á nyos sá gok kal.

A fen ti ek alap ján az Al ko tány bí ró ság a mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá -
nyu ló in dít ványt el uta sí tot ta.

IV.

Az Al kot mány bí ró ság meg vizs gál ta azo kat az in dít vá -
nyo kat, ame lyek a Gytv.-nek a be je len té si kö te le zett ség rõl 
és a be je len tés nél kül tar tott ren dez vé nyek fel osz la tá sá ról
 szóló konk rét ren del ke zé se it tá mad ták az Al kot mány 62.  § 
(1) be kez dé sé re, és az zal össze füg gés ben a 7.  § (1) be kez -
dé sé re, va la mint a 61.  § (1) be kez dé sé re hi vat koz va. Az in -
dít vá nyo zók a Gytv. 6.  §-ának, to váb bá a 14.  § (1) be kez -
dé sé nek – tel jes, il let ve rész le ges – meg sem mi sí té sét kez -
de mé nyez ték.

1. Az Al kot mány bí ró ság elõ ször azt vizs gál ta meg,
hogy az in dít vá nyok „ítélt do log ra” vo nat koz nak-e. A tes -
tü let az Abh.-ban ugyan is el uta sí tot ta a Gytv. 6.  §-a és a
14.  § (1) be kez dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí -
tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vá nyo kat.

1.1. A Gytv. 6.  §-a az elõ ze tes be je len té si kö te le zett -
ség rõl ren del ke zik, a 14.  § (1) be kez dé se pe dig elõ ír ja
meg ha tá ro zott ren dez vé nyek fel osz la tá sát. Az Abh. sze -
rint a Gytv. 6.  §-a azért nem el len té tes a gyü le ke zé si sza -
bad ság gal, mert „az elõ ze tes be je len tés kö te le zett sé ge
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csak a köz te rü le ten tar tan dó ren dez vény ese té ben áll fenn,
nem pe dig – aho gyan az in dít vány ban sze re pel – ál ta lá nos -
ság ban, va la mennyi ren dez vény re néz ve.” A köz te rü le ten
tar tan dó ren dez vé nyek be je len té si kö te le zett sé ge pe dig
azért nem alkot mány elle nes jog kor lá to zás, mert „nem zár -
ha tó ki ele ve: egy ren dez vény a részt ve võk vár ha tó szá ma,
meg hir de té sé nek okai vagy in do kai foly tán olyan sú lyo san 
ve szé lyez tet né a nép kép vi se le ti szerv vagy a bí ró ság mû -
kö dé sét, ille tõ leg a köz úton fo lyó köz le ke dést, hogy en nek 
csak a ren dez vény meg til tá sá val le het ele jét ven ni, az ilyen 
za va rok meg elõ zé sé nek le he tõ vé té te le a tör vény ál tal nem 
te kint he tõ a gyü le ke zé si jog arány ta lan kor lá to zá sá nak.”
(ABH 2001, 458–459.)

A Gytv.-nek a ren dez vény fel osz la tá sá ról  szóló 14.  §
(1) be kez dé se vizs gá la ta kor az Abh.-ban a tes tü let je lez te,
hogy ez a ren del ke zés szo ro san össze függ a be je len té si kö -
te le zett sé get elõ író 6.  §-sal és az írás be li be je len tés tar tal -
mát meg ha tá ro zó 7.  §-sal. „Az Al kot mány bí ró ság ál lás -
pont ja sze rint a ren dez vény be je len té sé nek el mu lasz tá sa,
vagy az írás be li be je len tés ben jel zet tõl adott eset ben je len -
tõs mér ték ben el té rõ meg tar tá sa tá vol ról sem te kint he tõ
pusz tán je len ték te len ad mi niszt rá ci ós mu lasz tás nak. A
tör vény ál tal meg sza bott e kö te le zett sé gek tõl  való el té rés
le het ugyan fe le dé keny ség, ha nyag ság ered mé nye is, de
le het az elsõ tu da tos lé pés is a gyü le ke zé si jog tör -
vényellenes gya kor lá sa irá nyá ban. A ren dez vény be je len -
té sé nek el mu lasz tá sa meg foszt ja a ha tó sá got an nak mér le -
ge lé sé tõl, hogy a ter ve zett ren dez vény nem za var ja-e meg
sú lyo san a nép kép vi se le ti szer vek vagy a bí ró sá gok mû kö -
dé sét, vagy pe dig a köz le ke dés rend jét. Az pe dig, ha a ren -
dez vényt a be je len tés ben fog lal tak tól el té rõ idõ ben, he -
lyen, út vo na lon tart hat nák meg min den kö vet kez mény
nél kül, ér tel met len né ten né a be je len té si kö te le zett ség elõ -
írását, ille tõ leg le he tõ sé get te rem te ne a gyü le ke zé si jog
vissza élés sze rû gya kor lá sá ra.” (ABH 2001, 465.)

1.2. A je len ügy alap já ul szol gá ló in dít vá nyok for mai
ér te lem ben a Gytv.-nek ugyan azo kat a ren del ke zé se it tá -
mad ják, ame lye ket az Al kot mány bí ró ság az Abh.-ban már
vizs gált. Az in dít vá nyok azon ban rész ben más al kot má -
nyos össze füg gé sek re és az Al kot mány más ren del ke zé se i -
re hi vat koz nak, mint ame lye ket az Abh. tár gyalt.

Az úgy ne ve zett spon tán, bé kés gyü le ke zé sek rõl, ame -
lyek a je len in dít vá nyok kö zép pont já ban áll nak, az Abh.
nem a Gytv. 6.  §-ával és a 14.  § (1) be kez dé sé vel össze füg -
gés ben fog lal ko zott, ha nem a Gytv. ha tá lya alá tar to zó ren -
dez vé nye ket kö rül író 2.  § (1) be kez dé sé vel kap cso lat ban.
A tes tü let úgy fog lalt ál lást, hogy a Gytv. meg fe le lõ jog or -
vos la tot biz to sít arra az eset re, ha „a rend õrség in do ko lat -
la nul, vagy vissza élés sze rû en til ta na meg, ille tõ leg osz lat -
na fel gyû lést vagy cso por to su lást”. (ABH 2001, 455.)

Az Abh. a Gytv. egé sze kap csán em lí tet te a gyü le ke zé si
sza bad ság és a vé le mény nyil vá ní tá si sza bad ság [Al kot -
mány 61.  § (1) be kez dés] vi szo nyát, és az Egyez mény ben
vál lalt nem zet kö zi jogi kö te le zett sé ge ket [Al kot mány 7.  §
(1) be kez dés]. (ABH 2001, 449, 451.) Ez zel szem ben a je -

len le gi in dít vá nyok – köz tük a bí rói kez de mé nye zés – ki -
fe je zet ten a Gytv. 6.  §-ával és a 14.  § (1) be kez dé sé vel
össze füg gés ben hi vat koz tak az Egyez mény re, és az Em be -
ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá gá nak az Abh. el fo ga dá sát köve -
tõen, a Buk ta és tár sai kont ra Ma gyar or szág ügy ben ho -
zott íté le té re.

A je len ügy alap já ul szol gá ló in dít vá nyok meg em lí tet -
ték az el múlt évek jog al kal ma zá si gya kor la tá nak szá mos
visszás sá gát. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sát kez de mé -
nye zõ bíró sza bály sér té si ügyé ben is tük rö zõd nek a gyü le -
ke zé si jog ra vo nat ko zó sza bá lyo zás ér tel me zé se és al kal -
ma zá sa kö rü li ne héz sé gek. Az Al kot mány bí ró ság ez zel
össze füg gés ben te kin tet be vet te, hogy az Abh.-t köve tõen
két szak ér tõi bi zott ság is je len tést adott ki a tárgy kör ben.
Az 1105/2006. (XI. 6.) Korm. ha tá ro zat tal lét re ho zott
szak ér tõi mun ka cso port (a továb biak ban: Gön czöl-bi zott -
ság) a Vizs gá la ti je len tés a 2006. szep tem ber–ok tó be ri fõ -
vá ro si de monst rá ci ók kal, ut cai rend za va rá sok kal és rend -
fenn tar tó in téz ke dé sek kel kap cso la tos ese mé nyek rõl címû
do ku men tum ban fog lal ta össze meg ál la pí tá sa it
(www.gon czol bi zott sag.gov.hu). A 2006. ok tó ber 23-i bu -
da pes ti erõ sza kos cse lek mé nyek ki vizs gá lá sá ra lét re jött
Ci vil Jo gász Bi zott ság (a továb biak ban: Ci vil Bi zott ság)
A 2006. szep tem ber–ok tó be ri em be ri jogi jog sér té sek rõl
 szóló je len tést tett köz zé (www.ok to ber23 bi zott sag.hu).
Mind két do ku men tum fog lal ko zik a je len al kot mány bí ró -
sá gi el já rás tár gyát ké pe zõ al kot má nyos sá gi prob lé má val.

1.3. Mind eze ket figye lembe véve az Al kot mány bí ró -
ság úgy ítél te meg, hogy a je len ügy alap já ul szol gá ló in -
dít vá nyok nem vo nat koz nak „ítélt do log ra”, mert az
Abh.-ban fog lal tak tól rész ben el té rõ al kot má nyos össze -
füg gé sek re és az Al kot mány más ren del ke zé se i re hi vat -
koz nak. To váb bá az in dít vá nyok olyan al kot má nyos sá gi
szem pon tok kal áll nak össze füg gés ben, ame lyek az Abh.
meg ho za ta la után vál tak kér dé ses sé. Te hát a je len le gi ügy
meg kü lön böz tet he tõ az Abh.-ban el bí rált al kot má nyos sá gi 
kér dé sek tõl. Ezért az Al kot mány bí ró ság ér de mi el bí rá lás -
ra al kal mas nak mi nõ sí tet te az in dít vá nyo kat.

2. Az Al kot mány bí ró ság meg erõ sí ti, hogy az Al kot -
mány 62.  § (1) be kez dé sé ben el is mert gyü le ke zé si jog
– csak úgy, mint a gon do lat, a lel ki is me ret és a val lás sza -
bad sá ga – szo ro san kap cso ló dik a vé le mény nyil vá ní tás
sza bad sá gá hoz [30/1992. (V. 26.) AB ha tá ro zat, ABH
1992, 167, 171.]. Gyû lé sek meg szer ve zé sé nek, meg tar tá -
sá nak, az azo kon  való rész vé tel nek a joga nél kül a né ze tek, 
in for má ci ók meg szer zé sé nek és má sok kal  való meg osz tá -
sá nak, a vé le mé nyek kö zö sen tör té nõ ki ala kí tá sá nak a le -
he tõ sé ge ugyan is alig ha vol na meg valósítható. [Össze fog -
la ló an: Abh., ABH 2001, 449.]

A 4/2007. (II. 13.) AB ha tá ro zat to váb bi elvi meg ál la pí -
tá so kat fo gal ma zott meg a gyü le ke zé si jog jel le gé vel kap -
cso lat ban: „A bé kés gyü le ke zés sza bad sá ga a de mok ra ti -
kus tár sa da lom elõ fel té te le és alap ve tõ ér té ke. A gyü le ke -
zé si jog alap ján meg tar tott ren dez vé nyek el vá laszt ha tat la -
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nul kap cso lód nak a de mok ra ti kus nyil vá nos ság ér té ké hez,
e ren dez vé nyek te szik le he tõ vé, hogy a pol gá rok a po li ti -
kai fo lya ma tot kri ti ká val il les sék, til ta ko zá suk kal be fo lyá -
sol ják. A bé kés ren dez vé nyek a po li ti kai és tár sa dal mi
rend, a kép vi se le ti szer vek le gi ti mi tá sá nak meg szi lár dí tá sa 
szem pont já ból is ér té ket je len te nek. A tün te té sek, til ta ko -
zó ak ci ók a kép vi se le ti szer vek, a kor mány zat és a köz vé -
le mény szá má ra is jel zik a tár sa da lom ban meg je le nõ fe -
szült sé ge ket, le he tõ vé téve azt, hogy az ille té kesek idõ ben
meg fe le lõ lé pé se ket te gye nek a fe szült sé gek oka i nak
csök ken té sé re. Egy de mok ra ti kus tár sa da lom nem vá laszt -
hat ja a til ta ko zás el né mí tá sá nak, szük ség te len és arány ta -
lan kor lá to zá sá nak út ját: a po li ti kai sza bad ság jo gok kor -
látozása nem csak azo kat sújt ja, akik élni kí ván ná nak jo -
gaikkal, ha nem a tár sa da lom egé szét, így azo kat is, akik re
hi vat ko zás sal az ál lam a jog kor lá to zás esz kö zé hez nyúl. A
gyü le ke zé si jog alap ján meg tar tott ren dez vé nyek cél ja az,
hogy a gyü le ke zé si jog gal élõ pol gá rok kö zös vé le ményt
ala kít sa nak ki, il let ve né ze te i ket má sok kal me gos szák, és
kö zö sen jut tas sák ki fe je zés re.” (ABK 2007. feb ru ár, 117.)

Te hát a mai al kot má nyos de mok rá ci ák ban a köz te rü le ti
gyü le ke zé sek el sõ sor ban a már ki ala kult vé le mé nyek, ál -
lás pon tok együt tes meg je le ní té sé re, kö zös kép vi se le té re
szol gál nak. A szó lás sza bad ság és a gyü le ke zé si sza bad ság
kap cso la ta leg fõ képp a kö zös, nyil vá nos vé le mény ki fe je -
zést je len ti. A gyü le ke zé si sza bad ság mint kom mu ni ká ci ós 
jog je len tõ sé gét nö ve li, hogy – el len tét ben a saj tó val –
köz vet len hoz zá fé ré si kor lá tok nél kül biz to sít ja min den ki
szá má ra a po li ti kai aka rat kép zés ben  való rész vé telt. Az
Al kot mány 61.  § (1) és (2) be kez dé se alap ján min den ki nek 
joga van arra, hogy saj tó ter mé ket hoz zon lét re. Ez szá mot -
te võ anya gi rá for dí tást igé nyel. Az Al kot mány ból ugyan -
ak kor nem kö vet ke zik, hogy az egyes saj tó ter mé kek köz -
zé te gyék bár ki nek a vé le mé nyét. Ezért a köz ügyek ben
 való rész vé telt biz to sí tó jog in téz mé nyek kö zül nagy a je -
len tõ sé gük azok nak, ame lye ket a sze mé lyek ha son ló fel té -
te lek kel tud nak igény be ven ni. Ha gyo má nyo san ide tar to -
zik a köz te rü le ti gyü le ke zés sza bad sá ga, és újab ban ilyen
sze re pet kezd be töl te ni az in ter net.

Az Al kot mány 62.  § (1) be kez dé se sze rint a bé kés gyü -
le ke zé si jog sza ba don gya ko rol ha tó. A jog kor lá to zás ha tá -
ra it – csak úgy, mint a töb bi alap jog ese té ben – az Al kot -
mány 8.  § (2) be kez dé se von ja meg. Az Al kot mány bí ró ság 
gya kor la ta sze rint az alap ve tõ jog kor lá to zá sa csak ak kor
ma rad al kot má nyos ke re tek kö zött, ha a kor lá to zás nem az
alap jog érint he tet len lé nye gé re vo nat ko zik, ha el ke rül he -
tet len, azaz, ha kény sze rí tõ ok ból ke rül rá sor, és ha a kor -
lá to zás az el ér ni kí vánt cél hoz ké pest nem arány ta lan
[20/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 69, 71.;
7/1991. (II. 28.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 22, 25.;
22/1992. (IV. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 122, 123.;
össze fog la ló an: Abh., ABH 2001, 450.].

3.1. Az in dít vá nyok ban meg je le nõ bé kés célú spon tán
gyû lé sek fo ga lom kö ré be több fé le köz té ri gyü le ke zés so -
rol ha tó. A  valóban spon tán gyû lé sek nem elõ re el ter ve zett

és meg szer ve zett mó don jön nek lét re, ha nem több sze mély 
egy más tól töb bé-ke vés bé füg get len cse lek vé se ered mé -
nye ként. Et tõl né mi képp el té rõ ek azok az oly kor mû vé szi,
más kor in kább po li ti kai célú meg moz du lá sok, ame lyek -
ben a részt ve võk gyors in for má ció cse rét (pél dá ul in ter net,
mo bil te le fon) köve tõen rö vid idõ re (ál ta lá ban csak per cek -
re) össze gyûl nek, és fi gye lem fel kel tõ, meg hök ken tõ meg -
je le né sük kel hív ják fel a fi gyel met ma guk ra és az így meg -
je le ní tett gon do la tok ra (flash mob vagy vil lám csõ dü let). A 
spon tán gyû lé sek tõl meg kü lön böz tet he tõk azok a szer ve -
zett ren dez vé nyek, ame lye ket a ren dez vény re okot adó
ese mény  miatt rend kí vül rö vid idõn be lül le het csak meg -
tar ta ni, mert a ren dez vény ké sõb bi meg tar tá sa ér tel met len
vol na.

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint mind ezek a
köz éle ti célú, bé kés meg moz du lá sok az Al kot mány 62.  §
(1) be kez dé sé ben el is mert gyü le ke zé si jog kö ré be tar toz -
nak. Az együt tes, nyil vá nos vé le mény ki fe je zés joga min -
den kit meg il let, füg get le nül a gyû lés szer ve zett sé gé tõl, il -
let ve a gyû lés re okot adó köz éle ti ese mény jel le gé tõl és
ide jé tõl.

A gyü le ke zé si jog nak ez a fel fo gá sa il lesz ke dik az al -
kot má nyos de mok rá ci ák kal szem ben tá masz tott el vá rá -
sok hoz. A Né met Szö vet sé gi Al kot mány bí ró ság gya kor la -
ta a spon tán és a gyors gyü le ke zé se ket (Eil ver samm lun -
gen) al kot má nyos vé de lem ben ré sze sí ti. Ezért a be je len té -
si kö te le zett sé get tar tal ma zó sza bá lyo zás a spon tán gyû lé -
sek re nem al kal maz ha tó (BVerf GE 69, 344.; BVerf GE 85,
69.). A lett Al kot mány bí ró ság rész ben a né met al kot mány -
jo gi ok fej tést kö vet ve arra a meg ál la pí tás ra ju tott, hogy bár 
az al kot mány a „bé kés és elõ ze tesen be je len tett” gyü le ke -
zé sek sza bad sá gát biz to sít ja, a spon tán gyû lé sek ese tén a
tör vényhozó nem ál la pít hat meg be je len té si kö te le zett sé -
get, mi vel az éssze rû en nem vár ha tó el a spon tán gyû lés re
okot adó ese mény  miatt. (2006-03-0106. szá mú dön tés,
23–24. pont; 2006. no vem ber 23.)

Az Eu ró pai Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si Szer ve zet e
tárgy kör ben ki bo csá tott do ku men tu ma a gyü le ke zé si jog
lé nye ges ele mé nek mi nõ sí ti a spon tán, il let ve az azon na li
de monst rá ci ók le he tõ sé gét. (OSCE/ODIHR Gu i de li nes for 
Draf ting Laws Per ta i ning to the Fre e dom of As sembly,
chap ter 5.3. War saw, De cem ber 2004.) Az Em be ri Jo gok
Eu ró pai Bí ró sá ga sze rint ön ma gá ban a be je len té si kö te le -
zett ség nem kor lá toz za a gyü le ke zé si jog lé nye gét (Ras -
semb le ment Ju ras si en Uni té kont ra Svájc, 8191/78. sz.
1979. ok tó ber 10.), ugyan ak kor a be nem je len tett, bé kés
célú és le fo lyá sú tün te tés azon na li rend õrségi fel osz la tá sa
sér ti az Egyez mény 11. cik ké ben biz to sí tott gyü le ke zé si
sza bad sá got (Oya Ata man kont ra Tö rök or szág, 74552/01.
sz., 2006. de cem ber 5.).

3.2. Az Al kot mány bí ró ság min den ér de mi ha tá ro za tá -
ban – exp li cit vagy imp li cit mó don – szük ség kép pen ér tel -
me zi az Al kot mányt [36/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat,
ABH 1992, 207, 210.]. A tes tü let te vé keny sé ge kez de te i tõl 
ki eme li az al kot mány ér tel me zés so rán tett elvi meg ál la pí -
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tá sa it. A gya kor lat ban elõ for dul, hogy az Abtv. 1.  §
g) pont ja sze rin ti abszt rakt al kot mány ér tel me zé sen túl a
töb bi ha tás kör ben szük ség kép pen meg je le nõ al kot mány -
ér tel me zé sek vég kö vet kez te té se it is tar tal maz za a ha tá ro -
zat ren del ke zõ ré sze, ha az a jog al ko tók ra, il let ve a jog al -
kal ma zók ra vo nat ko zó kö te le zett sé gek  miatt in do kolt. A
ren del ke zõ rész be fog lalt al kot mány ér tel me zõ meg ál la pí -
tá sok tar tal maz hat nak az adott ügy tõl el vo nat koz ta tott elvi 
té te le ket [61/1992. (XI. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1992,
280.; 4/1993. (II. 12.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 48.;
28/1994. (V. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 134.; 60/1994. 
(XII. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 342.; 32/1998.
(VI. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 252.]. To váb bá az al -
kot mány ér tel me zé sek tar tal maz hat ják a vizs gált jog in téz -
mény alkot mány elle nességének ál ta lá nos meg fo gal ma zá -
sát [elõ ször: 23/1990. (X. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1990,
88.; 15/1991. (IV. 13.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 40.].

Kö vet ke zés kép pen az Abtv. 1.  § g) pont ja sze rin ti abszt -
rakt al kot mány ér tel me zés és a töb bi ha tás kör ben vég zett
al kot mány ér tel me zé sek kö zött nem a meg fo gal ma zás el -
vont sá gá ban van kü lönb ség. Az Abtv. 1.  § g) pont ja sze -
rin ti abszt rakt al kot mány ér tel me zés kü lön le ges sé gét az je -
len ti, hogy azt ki zá ró lag az Abtv. 21.  § (6) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott sze mé lyek in dít vá nyá ra, az Al kot mány nál
ala cso nyabb szin tû nor ma vizs gá la ta nél kül, abszt rakt mó -
don vé gez he ti el az Al kot mány bí ró ság.

Mind eze ket te kin tet be véve az Al kot mány bí ró ság ha tá -
ro za ta ren del ke zõ ré szé ben meg ál la pí tot ta, hogy az Al kot -
mány 62.  § (1) be kez dé sé ben el is mert gyü le ke zé si jog ki -
ter jed az elõ ze tesen szer ve zett ren dez vé nyek re, kö zöt tük
az olyan bé kés ren dez vé nyek meg tar tá sá ra, ame lyek re a
gyü le ke zés re okot adó ese mény  miatt csak rö vid idõn be lül 
ke rül het sor. A gyü le ke zé si jog ki ter jed to váb bá az elõ ze -
tes szer ve zés nél kü li gyû lé sek re.

4. Az in dít vá nyo zók ál lás pont ja sze rint a Gytv. 6.  §-a,
il let ve a 14.  § (1) be kez dé se ki zár ja a spon tán és az azon -
na li gyû lé sek le he tõ sé gét, ezért el len té tes az Al kot mány
62.  §-ával [és köz vet ve a 7.  § (1) be kez dé sé vel, va la mint a
61.  § (1) be kez dé sé vel]. A sza bá lyo zás sal szem be ni ki fo -
gá sok meg je len tek a gyü le ke zé si jog visszás sá ga it elem zõ
szak ér tõi je len té sek ben is. A Gön czöl-bi zott ság több sé gi
ál lás pon ja sze rint a be je len té si kö te le zett ség ha tár ide jét
há rom nap ról hat-nyolc órá ra in do kolt csök ken te ni. A Ci -
vil Bi zott ság a Gön czöl-bi zott ság ban meg fo gal ma zott kü -
lön vé le ménnyel ér tett egyet, amely sze rint a Gytv. az Al -
kot mánnyal és az Egyez ménnyel el len té te sen kö ve te li meg 
a spon tán tün te té sek elõ ze tes be je len té sét.

Az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga a Buk ta és tár sai
kont ra Ma gyar or szág ügy ben nem köz vet le nül a
Gytv.-rõl, ha nem az el já rás alap já ul szol gá ló eset rõl és a
jog al kal ma zó szer vek nek a Gytv. szö ve gét ér tel me zõ és
al kal ma zó dön té se i rõl fog lalt ál lást. „A Bí ró ság vé le mé -
nye sze rint spe ci á lis kö rül mé nyek kö zött, ami kor va la -
mely po li ti kai ese mény de monst rá ció for má ját öltõ köz -
vet len vá lasz lé pést te het in do kolt tá, a po li ti kai ese ményt

kö ve tõ bé kés de monst rá ció fel osz la tá sa pusz tán a szük sé -
ges elõ ze tes be je len tés hi á nya  miatt, ha a részt ve võk sem -
mi lyen jog el le nes ma ga tar tást nem ta nú sí ta nak, a bé kés
célú gyü le ke zés sza bad sá gá nak arány ta lan kor lá to zá sát je -
len ti.” (36. be kez dés.)

A Gytv. 1.  §-a az Al kot mány 62.  § (1) be kez dé sé vel
össz hang ban ki mond ja: „A gyü le ke zé si jog min den kit
meg il le tõ alap ve tõ sza bad ság jog, ame lyet a Ma gyar Köz -
tár sa ság el is mer, és biz to sít ja an nak za var ta lan gya kor lá -
sát.” A 2.  § így ren del ke zik:

„(1) A gyü le ke zé si jog gya kor lá sa ke re té ben bé kés
össze jö ve te lek, fel vo nu lá sok és tün te té sek (a továb biak -
ban együtt: ren dez vény) tart ha tók, ame lye ken a részt ve -
võk vé le mé nyü ket sza ba don ki nyil vá nít hat ják.

(2) A ren dez vény részt ve või jo go sul tak a kö zö sen ki ala -
kí tott ál lás pont ju kat az ér de kel tek tu do má sá ra hoz ni.

(3) A gyü le ke zé si jog gya kor lá sa nem  valósíthat meg
bûn cse lek ményt vagy bûn cse lek mény el kö ve té sé re  való
fel hí vást, va la mint nem jár hat má sok jo ga i nak és sza bad -
sá gá nak sé rel mé vel.”

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a Gytv. I. fe je -
ze té nek ren del ke zé sei – az Al kot mány 62.  § (1) be kez dé -
sé nek meg fele lõen – ma guk ban fog lal ják a bé kés célú
spon tán, il let ve gyors gyû lé sek sza bad sá gát is.

5. Az Al kot mány bí ró ság a két tá ma dott ren del ke zés
kö zül elõ ször a Gytv.-nek a be je len té si kö te le zett ség rõl
 szóló 6.  §-át vizs gál ta meg.

5.1. A Gytv. rend sze ré ben a be je len tés hez nem kö tött
ren dez vé nyek közé tar toz nak egy részt azok az ese mé nyek, 
ame lye ket a 3.  § ki von a Gytv. ha tá lya alól (vá lasz tá si, val -
lá si, kul tu rá lis, sport és csa lá di ren dez vé nyek). Más részt a
6.  § alap ján nem kell be je len te ni a Gytv. ha tá lya alá tar to -
zó, de nem köz te rü le ten tar tott ren dez vé nye ket. (Abh.,
ABH 2001, 445.)

To váb bá, a Gytv. 6.  §-a nem vo nat ko zik az elõ ze tes
szer ve zés nél kü li, spon tán gyû lé sek re. A ren del ke zés
ugyan is a köz te rü le ten tar tan dó „ren dez vény szer ve zé sé -
nek” be je len té sét írja elõ, és a kö te le zett sé get a szer ve zõ -
vel szem ben fo gal maz za meg. A be je len tés tar tal mi ele -
meit fel so ro ló 7.  § sze rint a ter ve zett ren dez vénnyel kap -
cso la tos ada tok és elõ ze tes becs lé sek be je len té sét írja elõ.
Ugyan ak kor a spon tán gyû lé se ket terv sze rû en nem ké szí -
tik elõ szer ve zõk, és nin csen elõ re meg ha tá ro zott út vo na -
luk, na pi rend jük, ren de zõ ik stb.

Te hát az Al kot mány bí ró ság je len ügy ben ki fej tett ál lás -
pont ja sze rint a Gytv.-nek az Al kot mány 62.  § (1) be kez -
dé sé vel össz hang ban lévõ ér tel me zé sé bõl az kö vet ke zik,
hogy a Gytv. 1. és 2.  §-a alap ján tör vényes le he tõ ség van
spon tán (nem szer ve zett) bé kés gyü le ke zé sek re, ame lye -
ket a 6.  § alap ján nem le het elõ ze tesen be je len te ni. A 6.  §
alap ján a be je len té si kö te le zett ség a köz te rü le ten tar tan dó,
szer ve zett ren dez vé nyek re vo nat ko zik.

5.2. A Gytv. 1. és 2.  §-a az Al kot mány 62.  § (1) be kez -
dé sé vel össz hang ban le he tõ vé tesz olyan szer ve zett össze -
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jö ve te le ket, tün te té se ket, meg moz du lá so kat is, ame lye ket
a ren dez vény re okot adó ese mény  miatt csak rö vid idõn
be lül le het meg tar ta ni. A Gytv. 6.  §-a alap ján – mi vel köz -
te rü le ten tar tott, szer ve zett ren dez vé nyek rõl van szó –
ezek a gyü le ke zé sek be je len té si kö te le zett ség alá es nek.

Az Abh.-ban az Al kot mány bí ró ság a gyü le ke zé si sza -
bad ság al kot má nyos kor lát já nak mi nõ sí tet te a Gytv.-be li
be je len té si kö te le zett sé get. Ezt a tör vényi elõ írást in do kol -
ja egy fe lõl az, hogy a rend õrségnek biz to sí ta nia kell a köz -
ren det, azon be lül a köz le ke dés rend jét, a kép vi se lõ-tes tü -
le tek és a bí ró sá gok za var ta lan mû kö dé sét. Más fe lõl a ren -
dez vény szer ve zõ jé nek és részt ve võ i nek is ér de ké ben áll a
be je len tés. A rend õrség köz re mû kö dé se nél kül a részt ve -
võk nem ve he tik igény be a köz úti gép jár mû-köz le ke dés
út vo na la it, és min den te kin tet ben be kell tar ta ni uk a köz le -
ke dé si sza bá lyo kat. A be je len tés és an nak rend õrségi tu do -
má sul vé te le ga ran cia arra, hogy – a ren dez vény he lyé tõl,
út vo na lá tól stb. füg gõ en – a rend õrség el lát ja a szük sé ges
biz to sí tá si fel ada to kat.

A Gytv. 6.  §-a sze rint a ren dez vényt „leg alább há rom
nap pal a ren dez vény meg tar tá sá nak ter ve zett idõ pont ját
meg elõ zõ en” kell be je len te ni. Ugyan ak kor a Gytv.-nek a
ren dez vény meg til tá sá ról  szóló 8.  § (1) be kez dé se alap ján
a rend õrség az en nél rö vi debb idõ ben be je len tett ren dez -
vényt – pusz tán e miatt – nem tilt hat ja meg.

A Gytv. szö ve ge el vi leg két faj ta ér tel me zést tesz le he tõ -
vé. Az egyik sze rint a há rom na pon be lü li köz lés nem te -
kint he tõ a Gytv. ér tel mé ben vett be je len tés nek, ezért ilyen
eset ben – mi vel a 8.  § sze rin ti til tás ra nem ke rül het sor – ér -
de mi vizs gá lat nél kül el kell uta sí ta ni a be ad ványt. A má -
sik sze rint a há rom na pon be lü li köz lés is be je len tés, és a
8.  § alap ján nem tilt ha tó meg a ren dez vény ön ma gá ban a
köz lés ide je  miatt, ezért a be je len tést ér dem ben kell vizs -
gál ni. Mi vel a Gytv. szö ve gé bõl egyik ér tel me zés sem kö -
vet ke zik kény sze rí tõ en, az Al kot mány bí ró ság az utób bit
te kin tet te az Al kot mány 62.  § (1) be kez dé sé vel össz hang -
ban álló ér tel me zés nek.

A Gytv. 6. és 8.  §-ának ezt az ér tel me zé sét kö ve ti a for -
má ló dó, újabb jo gal kal ma zói gya kor lat is. A Bu da pes ti
Rend õr-fõ ka pi tány ság 2008. áp ri lis 11-i össze fog la ló ja
sze rint „2007-ben leg alább 8, 2008-ban 68 eset ben vett tu -
do má sul olyan ren dez vé nye ket, ame lyek vo nat ko zá sá ban
a be je len té sek a tör vényes ha tár idõ után ér kez tek. Te kin -
tet tel arra, hogy volt le he tõ ség ezek ben az ese tek ben a
szük sé ges egyez te té sek le foly ta tá sá ra, kel lõ idõ állt ren -
del ke zés re a ren dez vé nyek elõ ké szí té sé re és a bizto -
sításra.”

Kö vet ke zés kép pen az úgy ne ve zett gyors gyü le ke zé sek
ese tén is kö te le zõ a be je len tés, és a rend õrség ak kor hoz hat 
til tó ha tá ro za tot, ha fenn áll a Gytv. 8.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt két fel té tel va la me lyi ke. A há rom na pon be lü li be -
je len té sek ese tén meg nõ a köz le ke dé si út vo na lak biz to sít -
ha tó sá gá nak je len tõ sé ge. A Gytv.-bõl kö vet ke zõ en há rom
nap min den kép pen ele gen dõ arra, hogy a rend õrség meg -
szer vez ze a szük sé ges biz to sí tá si fel ada to kat, ha a köz le -
ke dés más út vo na lon meg valósítható. A rend kí vül rö vid

idõn be lü li be je len tés ese tén vi szont – a ter ve zett hely szín -
tõl, út vo nal tól és lét szám tól füg gõ en – kér dé ses le het,
hogy a be je len tett idõ pon tig biz to sít ha tók-e a köz le ke dé si
fel té te lek. A ren dez vény rend kí vül rö vid idõn be lü li meg -
tar tá sá nak til tá sát ez a kö rül mény in do kol hat ja.

Az Al kot mány bí ró ság hang sú lyoz za, hogy ilyen ese tek -
ben is irány adó a tar tal mi sem le ges ség kö ve tel mé nye.
„A vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gá nak kül sõ kor lá tai
van nak csak; amíg egy ilyen al kot má nyo san meg hú zott
kül sõ kor lát ba nem üt kö zik, maga a vé le mény nyil vá ní tás
le he tõ sé ge és té nye vé dett, an nak tar tal má ra te kin tet nél -
kül.” [Elõ ször: 30/1992. (V. 26.) AB ha tá ro zat, ABH
1992, 179.] Ezért nem ve he tõk figye lembe a Gytv. 8.  §
(1) be kez dé sé ben fog lal ta kon kí vü li, a ren dez vé nyen meg -
je le nõ köz lés tar tal má ra vo nat ko zó meg fon to lá sok.

5.3. Az Al kot mány bí ró ság a 38/1993. (VI. 11.) AB ha -
tá ro zat ban ki fej tet te: „Az Al kot mány bí ró ság nak a jog sza -
bály al kot má nyos sá gi vizs gá la ta so rán az Al kot mány ér -
tel me zé sé vel meg kell ál la pí ta nia, hogy az adott jog sza bá -
lyi ren del ke zés tár gyá ban me lyek az al kot má nyos kö ve tel -
mé nyek. A jog sza bály al kot má nyos, ha ezek nek meg fe lel.
A meg fe le lés meg ál la pí tá sa lo gi ka i lag el ke rül he tet len né
te szi azon ban a vizs gált jog sza bály ér tel me zé sét is. Az Al -
kot mány bí ró ság min dig az Al kot mány és a vizs gált jog -
sza bály egy más ra te kin tet tel ér tel me zett meg fe le lé sét
vagy el len té tét ál la pít ja meg. A nor ma al kot má nyos sá gá -
nak meg ál la pí tá sa egy ben a nor ma al kot má nyos ér tel me -
zé se i nek tar to má nyát is ki je lö li: a nor ma mind azok ban az
ér tel me zé se i ben al kot má nyos, ame lyek az adott ügy ben
meg ál la pí tott al kot má nyi kö ve tel mé nyek nek meg fe lel nek. 
A jog rend szer egy sé ge is meg kö ve te li, hogy min den jog -
sza bályt ne csu pán ön ma gá ban és funk ci ó ját te kint ve, ha -
nem min de nek elõtt az Al kot mánnyal  való össz hang já ra fi -
gye lem mel ér tel mez ze nek, füg get le nül at tól is, hogy a jog -
sza bály az Al kot mány elõtt vagy után ke let ke zett-e. (...)
[ABH 1993, 256, 267.; meg erõ sít ve: 23/1995. (IV. 5.) AB
ha tá ro zat, ABH 1995, 115, 121.; 4/1997. (I. 22.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1997, 41.; 22/1999. (VI. 30.) AB ha tá ro zat,
ABH 1999, 176, 201.; az újabb gya kor lat ban: 22/2005.
(VI. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 2005, 246.; 28/2005.
(VII. 14.) AB ha tá ro zat, ABH 2005, 290.; 1/2007. (I. 18.)
ABK 2007. ja nu ár, 3.]

Mind eze ket figye lembe véve az Al kot mány bí ró ság
meg ál la pí tot ta: az Al kot mány 62.  § (1) be kez dé sé bõl fa ka -
dó al kot má nyos kö ve tel mény, hogy a Gytv. 6.  §-ának al -
kal ma zá sa kor a be je len té si kö te le zett ség a köz te rü le ten
tar tan dó, szer ve zett ren dez vé nyek re vo nat ko zik.

Ön ma gá ban a ké se del mes be je len tés re hi vat koz va nem
tilt ha tó meg azok nak a bé kés ren dez vé nyek nek a meg tar -
tá sa, ame lyek a gyü le ke zés re okot adó ese mény  miatt nem
je lent he tõk be há rom nap pal a ter ve zett ren dez vény idõ -
pont ja elõtt.

Mi vel a Gytv. 6.  §-ának van olyan ér tel me zé se, amely
meg fe lel az Al kot mány 62.  § (1) be kez dé sé nek, az Al kot -
mány bí ró ság a Gytv. 6.  §-a alkot mány elle nességének
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meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vá -
nyo kat el uta sí tot ta.

6. Az Al kot mány bí ró ság kü lön vizs gál ta a Gytv.-nek a
ren dez vé nyek fel osz la tá sá ról  szóló 14.  § (1) be kez dé sét. A 
ren del ke zés sze rint a rend õrségnek kö te le zõ fel osz lat nia a
ren dez vényt, ha a gyü le ke zé si jog gya kor lá sa bûn cse lek -
ményt vagy bûn cse lek mény el kö ve té sé re  való fel hí vást
 valósít meg, má sok jo ga i nak és sza bad sá gá nak sé rel mé vel
jár; a ren dez vé nyen a részt ve võk fegy ve re sen, ille tõ leg
fel fegy ver kez ve je len nek meg; be je len tés hez kö tött ren -
dez vényt be je len tés nél kül tar ta nak meg; be je len tés hez
kö tött ren dez vényt a be je len tett idõ pont tól, hely szín tõl, út -
vo nal tól, cél tól, il let ve na pi rend tõl el té rõ en tar ta nak meg;
be je len tés hez kö tött ren dez vényt til tó ha tá ro zat el le né re
tar ta nak meg.

6.1. Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a 14.  §
(1) be kez dé sé ben ta lál ha tó fel so ro lás elsõ és má so dik ele -
me (bûn cse lek mény vagy bûn cse lek mény el kö ve té sé re
 való fel hí vás, má sok jo ga i nak és sza bad sá gá nak sé rel me;
fegy ve res, ille tõ leg fel fegy ver ke zett részt ve võk) nem kor -
lá toz za a gyü le ke zé si sza bad sá got. Az Al kot mány 62.  §
(1) be kez dé se ugyan is a bé kés gyü le ke zés hez  való jo got
is me ri el, és abba nem tar to zik bele a bûn el kö ve tés, a jog -
sé re lem-oko zás vagy a fegy ve res meg moz du lás. Ilyen ese -
tek ben a Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény
(a továb biak ban: Rtv.) is fel ha tal maz za a rend õrséget
kény szer in téz ke dé sek al kal ma zá sá ra.

6.2. A 14.  § (1) be kez dé sé nek utol só for du la ta sze rint
kö te le zõ fel osz lat ni a til tó ha tá ro zat el le né re meg tar tott,
be je len tés hez kö tött ren dez vényt. Eb ben az eset ben a gyü -
le ke zé si sza bad ság kor lá to zá sá nak in do kolt sá gát (konk rét
eset be li szük sé ges sé gét és ará nyos sá gát) elõ ze tesen mér -
le gel te a rend õrség és jog or vos lat ese tén a bí ró ság. Til tás ra 
csak ak kor ke rül het sor, ha a ter ve zett ren dez vény a bí ró sá -
gok, il let ve a nép kép vi se le ti szer vek mû kö dé sét sú lyo san
ve szé lyez tet né, vagy a köz le ke dést in do ko lat la nul meg gá -
tol ná. Ezért a til tó ha tá ro zat el le né re meg tar tott, be je len -
tés hez kö tött ren dez vény fel osz la tá sa össz hang ban van a
jog kor lá to zás elõ ze tes mér le ge lé sé nek ered mé nyé vel.

Az Al kot mány bí ró ság te kin tet tel volt arra, hogy a Gytv.
9.  §-a a til tó ha tá ro zat tal szem ben bí ró sá gi jog or vos la tot
biz to sít. A tes tü let figye lembe vet te to váb bá azt, hogy az
Rtv. 16–17.  §-a és 59–60.  §-a, va la mint a Rend õr ség Szol -
gá la ti Sza bály za tá ról  szóló 62/2007. (XII. 23.) IRM ren de -
let 74.  §-a alap ján a rend õrségnek a fel osz la tás vég re haj tá -
sa so rán is mér le gel nie kell konk rét szem pon to kat. Kény -
sze rí tõ esz kö zök al kal ma zá sá ra csak ak kor ke rül het sor, ha 
a részt ve võk a meg sza bott ha tár idõ le tel té ig nem fe je zik be 
a ren dez vényt, és el len sze gül nek a rend õri in téz ke dés nek.
A rend õrségnek te hát a ren dez vény kö rül mé nye it ala pul
véve, el sõ sor ban erõ szak al kal ma zá sa nél kül kell a tör -
vénysértõ ren dez vény be fe je zé sét vagy fél be sza kí tá sát el -
ér nie.

6.3. A fen ti ek tõl el té rõ en ítél te meg az Al kot mány bí ró -
ság a Gytv. 14.  § (1) be kez dé sé nek har ma dik és ne gye dik
for du la tát (be je len tés hez kö tött ren dez vény be je len tés nél -
kü li meg tar tá sa, be je len tés hez kö tött ren dez vény nek a be -
je len tett idõ pont tól, hely szín tõl, út vo nal tól, cél tól, il let ve
na pi rend tõl el té rõ meg tar tá sa).

A Gytv.-nek az Al kot mány 62.  §-ával össz hang ban lévõ 
ér tel me zé se alap ján a Gytv. 6.  §-ába fog lalt be je len té si kö -
te le zett ség nem vo nat ko zik az elõ ze tes szer ve zés nél kü li,
bé kés gyû lé sek re. Mi vel a Gytv. 14.  § (1) be kez dé se a „be -
je len tés hez kö tött ren dez vény” be je len tés nél kü li meg tar -
tá sát ren de li fel osz lat ni, nincs tör vényes le he tõ ség a szer -
ve zés nél kü li, bé kés gyü le ke zé sek (spon tán gyû lé sek,
flash mo bok) fel osz la tá sá ra ön ma gá ban a be je len tés hi á -
nya  miatt.

A Gytv. 14.  § (1) be kez dé se alap ján a be je len tés hez kö -
tött ren dez vény ak kor osz lat ha tó fel, ha be je len tés nél kül,
a be je len tés ben fog lal tak tól el té rõ en, vagy a rend õrség til -
tó ha tá ro za ta el le né re tart ják meg, de ön ma gá ban a ké se -
del mes be je len tés  miatt nem. Ezért a Gytv. alap ján – ön -
ma gá ban a be je len tés ide je  miatt – nem osz lat ha tók fel
azok a bé kés ren dez vé nyek sem, ame lye ket a gyü le ke zés re 
okot adó ese mény  miatt a ter ve zett ren dez vény idõ pont ja
elõtt há rom na pon be lül je len tet tek be a szer ve zõk, és a
rend õrség a ren dez vény meg tar tá sát nem til tot ta meg.

Ugyan ak kor a vizs gált ren del ke zé sek a be je len tés hez
kö tött ren dez vé nyek kö te le zõ fel osz la tá sát ír ják elõ, ha be -
je len tés nél kül vagy a be je len tett idõ pont tól, hely szín tõl,
út vo nal tól, cél tól, il let ve na pi rend tõl el té rõ en tart ják meg.
Ezek ben az ese tek ben kö zös, hogy bé ké sek, nem jár nak
jog sé re lem mel, és nem fel tét le nül gá tol ják a köz le ke dést
vagy a bí ró sá gok, nép kép vi se le ti szer vek za var ta lan mû -
kö dé sét. [A má sok jo ga it, sza bad sá gát sér tõ ren dez vé nyek
fel osz la tá sá ra a 14.  § (1) be kez dés elsõ for du la ta alap ján
ke rül sor.]

A Gytv. 14.  § (1) be kez dé sé nek „be je len tés nél kül, a
7.  § a) és b) pont já ban fog lal tak tól el té rõ en vagy” szö veg -
ré sze ki zár ja, hogy a rend õrség mér le gel je a szük sé ges
szem pon to kat és a fo ko za tos be avat ko zás le he tõ sé gét. A
ren del ke zés a nem sza bály sze rû en meg tar tott bé kés gyû lé -
sek kel, ren dez vé nyek kel szem be ni fel lé pés ként ki zá ró la -
go san és kö te le zõ en a fel osz la tást írja elõ.

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint az elõ írt be je -
len tés el mu lasz tá sa, il let ve az ab ban fog lal tak tól  való el té -
rés ese tén a köz rend fenn tar tá sa és a jog sé rel mek meg elõ -
zé se ér de ké ben szük sé ges, hogy a rend õrség ve gye fel a
kap cso la tot a ren dez vény szer ve zõ jé vel, és tisz táz zák,
hogy tör tént-e mu lasz tás vagy el té rés a be je len tés tõl stb.
A Gytv.-nek a ren dez vény rend jé nek biz to sí tá sá ról  szóló
11. és 12.  §-a al kal ma zá sa kor ese ten ként el en ged he tet len,
hogy a ren dez vény szer ve zõ je és a rend õrség együtt mû -
köd je nek. Amennyi ben a szer ve zõ nem mû kö dik együtt a
rend õrséggel, és a ren dez vény el ve szí ti bé kés jel le gét, má -
sok alap ve tõ jo ga i nak, sza bad sá gá nak sé rel mé vel jár, ak -
kor a ren dez vény fel osz la tá sa – mint vég sõ esz köz – in do -
kolt. Ugyan ak kor a bé kés gyü le ke zé sek kö te le zõ fel osz la -
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tá sa olyan ese tek ben, ami kor a részt ve võk nem ta nú sí ta nak 
jog sér tõ vagy köz rend be üt kö zõ ma ga tar tást, az Al kot -
mány 62.  § (1) be kez dé sé ben el is mert bé kés gyü le ke zés -
hez  való jog arány ta lan kor lá to zá sá nak mi nõ sül.

Az Al kot mány bí ró ság hang sú lyoz za, hogy az elõ írt be -
je len tés el mu lasz tá sa tör vénysértés, amely hez hát rá nyos
jog kö vet kez mé nyek kap cso lód hat nak. A ren dez vény szer -
ve zõ jé nek mu lasz tá sa azon ban nem jár hat min den eset ben
az zal a kö vet kez ménnyel, hogy a rend õrség – to váb bi fel -
té te lek nél kül – fel osz lat ja a ren dez vényt, amely nek részt -
ve või nem kö vet tek el jog sér tést.

Ha son ló tör vénysértésnek mi nõ sül het, ha a be je len tett
idõ pont tól, hely szín tõl, út vo nal tól, cél tól, il let ve na pi rend -
tõl el té rõ en tart ják meg a ren dez vényt. Ugyan ak kor az el -
té rést nem min dig a szer ve zõ mu lasz tá sa okoz za. Elõ for -
dul, hogy a részt ve võk szá ma vagy a ren dez vény jel le ge
 miatt in do kolt és oly kor el ke rül he tet len az el té rés a be je -
len tés ben fog lal tak tól. A Gytv. sza bá lyo zá sa mind ezek re a 
kö rül mé nyek re te kin tet nél kül írja elõ kö te le zõ en a ren -
dez vény fel osz la tá sát.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság a Gytv. 14.  §
(1) be kez dé sé nek „be je len tés nél kül, a 7.  § a) és b) pont já -
ban fog lal tak tól el té rõ en vagy” szö veg ré szét alkot mány -
elle nesnek mi nõ sí tet te, és meg sem mi sí tet te.

Az Al kot mány bí ró ság az Abtv. 42.  § (1) be kez dé se
alap ján a ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap já val sem mi sí tet te
meg az alkot mány elle nes ren del ke zést. Az Abtv. 43.  §
(4) be kez dé se sze rin ti pro fu tu ro meg sem mi sí tést nem in -
do kol ja a jog biz ton ság vé del me, mert je len eset ben a Gytv. 
14.  § (1) be kez dé sé nek ha tály ban ma ra dó szö veg ré sze al -
kal maz ha tó nor ma, e te kin tet ben nincs fel tét le nül szük ség
tör vényhozói be avat ko zás ra. Az Al kot mány bí ró ság úgy
ítél te meg, hogy az ve szé lyez tet né a jog biz ton sá got, ha a
rend õrség alap jo got arány ta la nul kor lá to zó, alkot mány -
elle nessé nyil vá ní tott, de idõ le ge sen ha tály ban ma radt ren -
del ke zés gya kor la ti al kal ma zá sát mér le gel né.

7. Az Al kot mány bí ró ság hang sú lyoz za, hogy a be je -
len té si kö te le zett ség a Gytv. ha tá lya alá tar to zó va la -
mennyi köz té ri ren dez vény re vo nat ko zik. Ki vé telt ké pez -
nek a spon tán gyû lé sek, ame lyek ese té ben le he tet len az
elõ ze tes be je len tés meg kö ve te lé se. Az Sztv. 152.  § (1) be -
kez dé se sze rint száz ezer fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal
sújt ha tó, aki „be je len té si kö te le zett ség hez kö tött össze jö -
ve telt, fel vo nu lást vagy tün te tést be je len tés (...) nél kül
vagy a rend õrség til tó ha tá ro za ta el le né re szer vez vagy
tart”. Ezen túl me nõ en köz le ke dé si sza bály sér té sek  miatt
fe le lõs ség re von ha tók azok a sze mé lyek, akik a rend õrség
köz re mû kö dé se nél kül ve szik igény be a köz úti gép jár -
mû-köz le ke dés út vo na la it, vagy más mó don nem tart ják be 
a köz le ke dé si sza bá lyo kat. Ilyen ese tek ben a rend õrség el -
já rá sá ra és in téz ke dé se i re az Rtv. sza bá lyai irány adók.

A rend õrség mint jog al kal ma zó szerv te vé keny sé gé nek
ré sze, hogy konk rét ese tek ben ér tel mez ze a Gytv.-t, és
mér le gel je az alap jo go kat és a köz ér de kû szem pon to kat. A 

jog ér tel me zé si kér dé sek ben  való konk rét ál lás fog la lás
min den köz té ri gyû lés ese tén el ke rül he tet len. A nor mák
ér tel me zé se és al kal ma zá sa kö rü li vi tá kat nem le het elõ re
ki zár ni. A rend õrségnek meg kell ítél nie, hogy a ren dez -
vény a Gytv. ha tá lya alá tar to zik-e, be je len té si kö te le zett -
ség alá esik-e, a Gytv. elõ írásainak és a be je len tés ben fog -
lal tak nak meg fele lõen zaj lik-e, má sok alap ve tõ jo ga i nak,
sza bad sá gá nak sé rel mé vel jár-e stb. Ezek hez ha son ló an
mér le gel ni kell, hogy in do kolt-e a ren dez vény fel osz la tá sa 
és kény sze rí tõ esz kö zök al kal ma zá sa. A rend õrség jog al -
kal ma zó te vé keny sé gét a bí ró ság jo go sult fe lül vizs gál ni.
A bí ró sá gi jog al kal ma zás irány adó a rend õrség szá má ra. A 
jog gya kor lat egy sé ge sí té se csök ken ti a jog bi zony ta lan ság
ve szé lyét.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta meg ho za ta la kor te -
kin tet be vet te a gyü le ke zé si jog gal kap cso la tos vissza élé -
sek ve szé lye it. A ha tó sá gok vissza élés sze rû jog al kal ma zá -
sá val szem ben a Gytv. több jog or vos la ti le he tõ sé get biz to -
sít, ame lye ket az Al kot mány bí ró ság már az Abh.-ban is ér -
té kelt. Ha son ló kép pen lé te zõ és nem el ha nya gol ha tó ve -
szély, hogy egyes gyû lé sek kez de mé nye zõi, szer ve zõi,
részt ve või vissza él nek a gyü le ke zé si sza bad ság gal, az Al -
kot mány és a Gytv. ál tal el is mert jo go sult sá gok kal. Azon -
ban az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a min den kit
meg il le tõ gyü le ke zé si jog nem csor bít ha tó azon az ala pon,
hogy né há nyan eset leg vissza él nek vele.

A má sok alap ve tõ jo ga it sér tõ, il let ve köz vet le nül ve -
szé lyez te tõ, tör vényellenes gyû lé sek kel szem be ni fel lé -
pés hez a Gytv. és az Rtv. meg fe le lõ ke re te ket biz to sít. A
Gytv. 14.  § (1) be kez dé se al kot má nyos nak mi nõ sí tett ren -
del ke zé sei alap ján a nem bé kés ren dez vé nye ket, gyû lé se -
ket fel kell osz lat ni. Az Rtv. le he tõ vé te szi kény sze rí tõ esz -
kö zök al kal ma zá sát a rend õrség in téz ke dé se i nek el len sze -
gü lõk kel szem ben, az Rtv. 59.  §-a alap ján a jog el le nes ma -
ga tar tást ta nú sí tó tö meg gel szem ben tö meg osz la tá si esz -
kö zök ve he tõk igény be. Ezek hez kap cso ló dó jog kö vet -
kez mény a Gytv.-nek a kár té rí tés rõl ren del ke zõ 13.  §
(1) be kez dé se, va la mint az Sztv. idé zett 152.  § (1) be kez -
dé se. A szank ció rend szer ré sze ér te lem sze rû en a Bün te tõ
Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör vény, amely nek
XVI. fe je ze te tar tal maz za a köz rend el le ni bûn cse lek mé -
nye ket, köz tük a rend bon tást (271/A.  §).

Mind ezek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy az Al kot mány -
bí ró ság el tért az Abh. meg ál la pí tá sa i tól. Az in dít vá nyok
ér de mi el bí rá lá sát az tet te le he tõ vé, hogy az Al kot mány bí -
ró ság – az el té rõ al kot má nyos össze füg gé sek re és az újab -
ban fel me rült prob lé mák ra hi vat koz va – a je len ügyet
meg kü lön böz tet te az Abh.-ban el bí rált al kot má nyos sá gi
kér dé sek tõl. A nor ma kont roll-el já rás ke re té ben el vég zett
al kot mány ér tel me zés és az ab ból le vont kö vet kez te té sek
azért tér nek el rész ben az Abh.-ban fog lal tak tól, mert az
Al kot mány bí ró ság je len eset ben – a ki fej tett in do kok alap -
ján – a ko ráb bi ak tól el té rõ en ítél te meg a gyü le ke zé si sza -
bad ság biz to sí tá sá nak és kor lá to zá sá nak fel té te le it.
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8. Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá val el uta sí tot ta a
Gytv. 6.  §-a alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és
meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vá nyo kat. Ezért el uta sí -
tot ta azt a bí rói kez de mé nye zést is, amely arra irá nyult,
hogy az Al kot mány bí ró ság ál la pít sa meg: a Gytv. 6.  §-a
a Pé csi Vá ro si Bí ró sá gon fo lya mat ban lévõ
15.sz.1974/2007. szá mú ügy ben nem al kal maz ha tó. Az
ügy ben el já ró bíró jo go sult és kö te les a konk rét tá nyál lás
alap ján el dön te ni, hogy – a Gytv.-nek a je len ha tá ro zat ban
meg ál la pí tott, az Al kot mány 62.  § (1) be kez dé sé vel össz -
hang ban lévõ ér tel me zé se alap ján – a sza bály sér té si el já rás 
alá vont sze mély be je len tés hez kö tött össze jö ve telt, fel vo -
nu lást vagy tün te tést szer ve zett-e be je len tés nél kül.

9. Je len ha tá ro za tát az Al kot mány bí ró ság az elõ ter jesz -
tett in dít vá nyok alap ján hoz ta meg. Az Abtv. 49.  § (1) be -
kez dé se sze rint mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány -
elle nesség meg ál la pí tá sá ra nem csak in dít vány ra, ha nem
hi va tal ból is sor ke rül het. Je len ügy ben a mu lasz tá sos
alkot mány elle nesség kér dé se több szem pont ból me rült fel.

Az Al kot mány bí ró ság meg erõ sí tet te az Abh. meg ál la pí -
tá sát, amely sze rint a Gytv. fel té te le zett egye di hi á nyos sá -
gai nem in do kol ják a Gytv. egé szé nek al kot má nyos sá gi fe -
lül vizs gá la tát. A tes tü let meg ál la pí tot ta, hogy a Gytv. sza -
bá lyo zá sa meg fe le lõ tör vényi ke re te ket biz to sít ah hoz,
hogy a jog al kal ma zó szer vek a konk rét ese tek meg íté lé sé -
nél kel lõ en figye lembe ve gyék a gyü le ke zé si sza bad ság és
a sza bad köz le ke dés hez fû zõ dõ ér de kek sú lyát. Az Al kot -
mány bí ró ság ez zel össze füg gés ben le szö gez te, hogy nem
mi nõ sül gyü le ke zés nek a köz te rü let kor lát lan ide jû igény -
be vé te le, il let ve a nem kö zös vé le mény nyil vá ní tás ra irá -
nyu ló ren dez vény. Ilyen ese tek ben az Rtv. sza bá lyai irány -
adók.

Az Al kot mány bí ró ság nem ál la pí tott meg mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet az úgy ne ve zett
spon tán és gyors gyû lé sek kel kap cso lat ban sem. Az Al kot -
mány bí ró ság gya kor la ta sze rint mu lasz tás ban meg nyil vá -
nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá hoz ve zet, ha a
jog sza bály ból hi á nyoz nak az alap jog ér vé nye sü lé sé hez
szük sé ges ga ran ci ák (elõ ször: 161/E/1992. AB ha tá ro zat,
ABH 1993, 766, 776.). Az Al kot mány bí ró ság úgy ítél te
meg, hogy je len eset ben a Gytv. ha tá lyos ren del ke zé se i nek 
ad ha tó olyan ér tel me zés, amely össz hang ban áll az Al kot -
mány 62.  § (1) be kez dé sé vel. Al kot má nyos sá gi szem pont -
ból nem fel tét le nül szük sé ges, hogy a tör vényhozó ki fe je -
zet ten is mer je el a spon tán és gyors gyû lé sek sza bad sá gát,
mert azok ra tör vényi ti la lom, il let ve spe ci á lis kor lá to zás
hi á nyá ban le he tõ ség van. Ezért a gyü le ke zé si sza bad ság
ér vé nye sü lé sé hez szük sé ges tör vényi ga ran ci ák nem hi á -
nyoz nak.

Az Al kot mány bí ró ság hang sú lyoz za: el sõ sor ban a tör -
vényhozónak kell mér le gel nie azt, hogy a vissza élé sek
meg elõ zé se, a jog al kal ma zá si ne héz sé gek csök ken té se ér -
de ké ben mennyi ben in do kolt mó do sí ta ni, ki egé szí te ni a
Gytv. ren del ke zé se it. Az Al kot mány 8.  § (1) be kez dé se
sze rint az ál lam el sõ ren dû kö te les sé ge az alap ve tõ jo gok

tisz te let ben tar tá sa és vé del me. Az Al kot mány 62.  § (2) be -
kez dé se ki fe je zet ten elõ ír ja a gyü le ke zé si jog ról  szóló tör -
vény el fo ga dá sát. Az Al kot mány 8.  § (1) be kez dé se meg -
kö ve te li, hogy az Or szág gyû lés és a tör vényjavaslatok elõ -
ké szí té sé ért fe le lõs Kor mány az Al kot mány nak meg fe le lõ
tar tal mú tör vény el fo ga dá sát köve tõen fi gye lem mel kí sér -
je az alap jog ér vé nye sü lé sét a jog al kal ma zá si gya kor lat -
ban, és meg te gye a szük sé ges lé pé se ket a tör vény mó do sí -
tá sa ér de ké ben. Az ál lam alap jog vé del mi kö te les sé ge te hát 
nem me rül ki egy-egy tör vény el fo ga dá sá ban, ha nem fo -
lya ma tos ha tás vizs gá la tot igé nyel.

Az Al kot mány bí ró ság meg jegy zi to váb bá: az Or szág -
gyû lés nek fi gye lem mel kell len nie arra, hogy a Gytv. sza -
bá lyai össz hang ban le gye nek az Egyez mény 11. cikk
(2) be kez dé sé ben, va la mint a Pol gá ri és Po li ti kai Jo gok
Nem zet kö zi Egyez ség ok má nyá nak 21. cik ké ben fog lalt
kor lá to zá si le he tõ sé gek kel. Ezek bõl az egyez mé nyek bõl
és az azok hoz kap cso ló dó eset jog ból az ál lam nak egy fe lõl
az a kö te le zett sé ge szár ma zik, hogy biz to sít sa a gyü le ke -
zé si sza bad ság fel té te le it. Más fe lõl az egyez mé nyek meg -
fo gal maz zák azo kat az in do ko kat, ame lyek alap ján az ál -
lam nak – az Al kot mány ke re tei kö zött – le he tõ sé ge van a
gyü le ke zé si sza bad ság kor lá to zá sá ra.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta ér tel mé ben a Gytv.
egé sze nem vált alkot mány elle nessé az el fo ga dá sa óta el -
telt kö zel két év ti zed ben. Ugyan ak kor szá mos ren del ke zé -
sé vel kap cso lat ban fel vet he tõ, hogy to váb bi pon to sí tást
igé nyel. Je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság nem szem be -
sült a Gytv. olyan sú lyos hi á nyos sá gá val, amely kor lá toz -
za a gyü le ke zé si sza bad ság ér vé nye sü lé sét. Ezért nem me -
rült fel, hogy to váb bi tör vényi ga ran ci ák szük sé ge sek a
sza bad ság jog vé del mé ben. Épp el len ke zõ leg: az in do kolt
tör vényi ki egé szí té sek vagy a gyü le ke zé si sza bad ság kor -
lá ta i ként je len het né nek meg, vagy alap jo gi szem pont ból
nem ered mé nyez né nek szá mot te võ vál to zást. Ilyen tar tal -
mú sza bá lyok meg fo gal ma zá sá ra az Al kot mány bí ró ság
nem hív ja fel az Or szág gyû lést. A tör vényhozó csak ak kor
al kot hat alap ve tõ jog kor lá to zá sá val járó sza bá lyo zást, ha
má sik alap ve tõ jog vé del me vagy al kot má nyos cél azt el -
ke rül he tet len né te szi.

Az Al kot mány bí ró ság az Abtv. 41.  §-a alap ján ren del te
el a ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te lét.

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 561/B/2002.

Dr. Bra gyo va And rás al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

Egyet ér tek a több sé gi ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek
1. és 2. pont já ban fog lalt al kot mány ér tel me zés sel. Azon -
ban a ren del ke zõ rész to váb bi pont jai ese té ben a vé le mé -
nyem, és a ren del ke zõ rész egé szé hez fû zött in do ko lá som
– a gyü le ke zé si jog fo gal ma, al kot má nyos funk ci ó ja és
más al kot má nyos jo gok hoz  való vi szo nya te kin te té ben –
el tér a több sé gi ha tá ro zat ban fog lal tak tól.
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1. Az elsõ tisz tá zan dó kér dés a gyü le ke zé si jog fo gal -
ma, ter je del me, más sza bad ság jo gok hoz  való vi szo nya.

1.1. A gyü le ke zé si jog leg tá gabb ér te lem ben vett fel fo -
gá sa min den kö zös cél lal össze gyûlt cso por to su lást a gyü -
le ke zé si jog ál tal al kot má nyo san vé dett ma ga tar tás nak te -
kint. E meg ha tá ro zás sze rint a gyü le ke zé si jog al kal ma zá si 
köre füg get len a gyü le ke zõ cso port cél já tól, fel té ve, hogy
a cél meg en ge dett, így a sport-, sza bad idõs, szó ra koz ta tó-
vagy kul tu rá lis ren dez vé nyek is ide tar toz nak, ha szer ve -
zõi ma gán sze mé lyek. A tá gabb fel fo gás más részt asze rint
is le het tá gabb, hogy a gyü le ke zé si jog ter je del mé be nem -
csak a köz te rü let, ha nem min den nyil vá nos ren dez vény is
be le tar to zik, mint a szín há zak, sport csar no kok vagy be vá -
sár ló köz pon tok te rü le te.

Az Al kot mány ban biz to sí tott gyü le ke zé si jog sze rin tem
tá gan ér tel me zen dõ, így ki ter jed min den nyil vá nos he lyen
tar tott és min den ki szá má ra hoz zá fér he tõ (azaz nyil vá nos)
ren dez vény re (pl. sport ese mény), te hát nem kor lá to zó dik
csu pán a sza bad ég alatt, va gyis a köz te rü le ten meg tar tott
gyû lé sek re. Gyû lés alatt ért jük több (mi ni mum 10–15 fõ)
em ber kö zös cél lal  való együt tes je len lé tét köz te rü le ten
vagy nyil vá nos he lyen.

A gyü le ke zé si jog fõ funk ci ó ja, amely meg ha tá roz za a
töb bi al kot má nyos jog hoz  való vi szo nyát, a részt ve võk po -
li ti kai-tár sa dal mi-kul tu rá lis vé le mé nyé nek kö zös ki nyil -
vá ní tá sa, vég sõ so ron az al kot má nyos de mok rá ci á ban
alap ve tõ sú lyú köz vé le mény be fo lyá so lá sa. A gyü le ke zé si
jog a szó lás sza bad ság és a moz gás sza bad ság együt tes és
cso por tos gya kor lá sa. A gyü le ke zé si sza bad ság gya kor lá -
sá nak fõ cél ja nem a szó lás sza bad ság ar gu men ta tív ol da lá -
nak (meg gyõ zés és vé le mény cse re) ér vé nye sí té se, ha nem
jel leg ze te sen egy már meg gyõ zõ dés ként val lott vé le mény
ki nyil vá ní tá sa, va gyis az nem dis kur zív és ar gu men ta tív.
En nek két ol da la le het: az együt tes ki nyil vá ní tás té nye
szól hat a töb bi részt ve võ nek, más részt a gyü le ke zé si jog
gya kor lá sá val ki nyil vá ní tott vé le mény nem ke vés bé szól a
gyü le ke zés ben részt nem ve võk nek, gyak ran ál la mi szer -
vek nek.

A gyû lé sek részt ve või jel lem zõ en az al kot má nyos de -
mok rá ci ák po li ti kai éle té ben vi ta tott kér dé sek ben nyil vá -
ní ta nak vé le ményt. Ez a tény kü lö nö sen fon tos sá te szi a
gyü le ke zé si jog gya kor lá sá val élni kí vá nók és a nem gyü -
le ke zõk, to váb bá az ál la mi szer vek és a gyü le ke zõk vi szo -
nyá nak tisz tá zá sát.

A gyü le ke zé si jog fo ga lom meg ha tá ro zá sá val hang sú -
lyo zan dó nak tar tom, hogy a gyü le ke zé si sza bad ság nem az 
ál la mi „aka rat nyil vá ní tás ban”  való rész vé tel – ami más
sza vak kal az ál la mi szer vek in téz ke dés re kény sze rí té sét
je len ti –, ha nem vé le mény nyil vá ní tás és ez zel a tár sa dal mi
nyil vá nos ság, a köz vé le mény be fo lyá so lá sa. Ki eme len dõ
azon ban, hogy a be fo lyá so lás nem je lent het kény sze rí tést,
ha nem csa kis má sok meg gyõ zé sé re (vagy fi gyel mé nek
fel hí vá sá ra) irá nyul hat.

A vé le mény nyil vá ní tás ál ta lá nos sza bad sá gá tól azon -
ban lé nye ge sen kü lön bö zik a gyü le ke zés sza bad sá ga ab -

ban, hogy a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá ga nem jár szük -
ség kép pen má sok al kot má nyos jo ga i nak kor lá to zá sá val
(bár ter mé sze te sen ez is elõ for dul hat). A gyü le ke zé si jog
vi szont ép pen ilyen, ezért sza bá lyo zá sa a tör vényhozótól
és al kot mány ér tel me zõ tõl kü lö nö sen meg fon tolt és sok ol -
da lú mér le ge lést kí ván. A vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá -
ga nem fog lal ja ma gá ban a jo got arra, hogy má sok a ki -
nyil vá ní tott vagy ki fe je zett vé le ményt egy ál ta lán meg hall -
gas sák, vagy más kép pen tu do mást ve gye nek róla; sõt a
„fo goly kö zön ség” (,,cap ti ve au di en ce”) ese tén – ami kor a
kö zön ség nem tér het ki egy vé le mény nyil vá ní tás elõl –
iga zol ha tó a vé le mény nyil vá ní tás kor lá to zá sa is.

1.2. Kü lön bö zik a vé le mé nyem több sé gé tõl a gyü le ke -
zé si jog és a moz gás sza bad ság al kot má nyos joga egy más -
hoz  való vi szo nyá nak meg íté lé sé ben is. A je len ha tá ro zat -
ban ki fej tet tek az 55/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat
(a továb biak ban: Abh.) ál lás pont já tól – amely sze rint a
gyü le ke zé si jog a moz gás sza bad sá got kor lá toz za – rész -
ben el tér nek. A több sé gi ha tá ro zat most az Abh.-hoz fû zött 
ki sebb sé gi vé le mény ben ki fej tet tek hez áll kö ze lebb, bár
el is me ri a két jog kö zöt ti össze üt kö zés le he tõ sé gét.

Az össze üt kö zés ki ke rül he tet len sé gé nek el is me ré se
még nem jár szük ség kép pen a gyü le ke zé si jog kor lá to zá -
sá val, csak szük sé ges sé te szi az egy más sal össze üt kö zõ
– azaz együt te sen, egy idõ ben, egy he lyen nem gya ko rol -
ha tó – jo gok kor lá to zá sá nak össze mé ré sét, és az után a
dön tést ar ról, me lyik al kot má nyos jog kor lá to zá sa mi lyen
fel té te lek kel in do kolt az egyik vagy a má sik alap jog ja vá -
ra. Ezt a dön tést el sõ sor ban a tör vényhozó hoz za meg, de
ép pen a gyü le ke zé si jog ese té ben a köz igaz ga tá si (rend õri) 
ha tó sá gok is szé les mér le ge lé si jog gal ren del kez nek.

Az al kot má nyos jo gok kö zöt ti össze üt kö zés el dön té sé -
nek ál ta lá nos mér cé je – me lyik gya kor lá sá nak kell el sõbb -
sé get adni és mi lyen fel té te lek kel – az egyes al kot má nyos
jo gok egy más hoz mért „ér té ke”, sú lya, va la mint a jog kor -
lá to zás ter je del me és mér té ke. A gyü le ke zé si jog gya kor lá -
sa nyil vá nos he lyen, ki vált köz te rü le ten, gyak ran má sok
– a gyü le ke zé si jo got nem gya kor lók – al kot má nyos jo ga i -
nak ki sebb-na gyobb sé re le mé vel jár. Ál ta lá ban véve má -
sok al kot má nyos jo gá nak gya kor lá sát min den ki kö te les
 legalábbis el vi sel ni – de ez a kö te le zett ség köl csö nös, min -
den ki re és min den al kot má nyos sza bad ság jog ra egyen lõ en 
ki ter je dõ. Kü lö nö sen ne héz eset, ha az egyik al kot má nyos
jog gya kor lá sa ki zár ja, és nem csak kor lá toz za, ne he zí ti,
má sok jo ga i nak gya kor lá sát. Ha egy fon tos al kot má nyos
jog más ként nem gya ko rol ha tó, el fo gad ha tó más al kot má -
nyos jo gok idõ le ges kor lá to zá sa, vagy akár gya kor lá sá nak
át me ne ti ki zá rá sa is. Ilyen kor azon ban kü lö nö sen te kin tet -
tel kell len ni arra, hogy a sza bad ság jog vagy al kot má nyos
jog kor lá to zá sa ará nyos le gyen; ha pe dig egy al kot má nyos
jog gya kor lá sa meg ne he zül, vagy ép pen le he tet len né vá -
lik, a tör vényhozónak gon dos kod nia kell ar ról, hogy a kor -
lá to zás el vi sel he tõ (tér be li és idõ be li) ke re tek kö zött ma -
rad jon.
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Má sok sza bad moz gás hoz  való joga szük ség kép pen sé -
rül a köz te rü le te ken tar tott gyû lé sek kel, hi szen a bár ki ál tal 
sza ba don hasz nál ha tó, köz tu laj don ban lévõ te rü le tet a
gyü le ke zõk tény le ge sen bir tok ba ve szik (a tör vény sze rint
pe dig on nan a ren de zõk má so kat ki is uta sít hat nak, és az
ez zel szem be ni en ge det len ség akár bûn cse lek mény is le -
het – a Btk. 271/A.  §-a sze rin ti rend bon tás). Ez zel a gyû lés
ide jé re az igény be vett köz te rü let meg szû nik min den ki
szá má ra hoz zá fér he tõ, azaz köz-, te rü let nek len ni és alá
van vet ve a gyü le ke zés szer ve zõ je és ren de zõ je szab ta sza -
bá lyok nak.

A moz gás sza bad ság tar tal ma két ség te le nül ma gá ba fog -
lal ja a köz te rü le ten  való tar tóz ko dás és a köz le ke dés jo gát
egy aránt – az ál ta lá nos sza bá lyok tisz te let ben tar tá sá val.
Ha ezt csak a la kó hely sza bad meg vá lasz tá sá ra szû kí te -
nénk, ak kor a la kó hely re el ju tás vagy vissza ju tás már nem
len ne al kot má nyos jog. A bár hol  való tar tóz ko dás sza bad -
sá ga azon ban csa kis ezt je lent he ti, mi vel a más tu laj do ná -
ban tar tóz ko dás ra sen ki nek sincs al kot má nyos joga – a sa -
ját la kás ban, il let ve sa ját in gat la non  való tar tóz ko dás jo gát 
pe dig a tu laj don jog és a ma gán la kás sért he tet len sé ge védi,
nem a moz gás sza bad ság, ami a sze mé lyi sza bad ság ré sze.

1.3. A sza bad ság jog ép pen at tól sza bad ság, hogy a sza -
bad ma ga tar tás nem gya kor lá sa épp úgy meg en ge dett, mint 
az adott ma ga tar tás gya kor lá sa. Így va la mennyi sza bad -
ság jog nak lé te zik egy po zi tív, a gya kor lás, és egy ne ga tív,
a nem gya kor lás, ér te lem ben vett tar tal ma. A ne ga tív ol dal
épp úgy ré sze a sza bad ság jo gok nak, mint a po zi tív; így va -
la mely sza bad ság jog nem gya kor lá sá nak a joga épp úgy
meg il let bár kit, mint an nak gya kor lá sáé, te hát a po zi tív és
a ne ga tív sza bad ság jog gya kor ló it egy aránt al kot má nyos
vé de lem ben kell ré sze sí te ni.

A gyü le ke zé si jog sza bad ság jog mi vol tá ból kö vet ke zik, 
hogy en nek is van po zi tív és ne ga tív ol da la, va gyis a gyü -
le ke zé si sza bad ság ugyan annyi ra a NEM gyü le ke zés sza -
bad sá ga is [Vö.: 64/1991. (XII. 17.) AB ha tá ro zat, ABH
1991, 258, 262–263.; 4/1993. (II. 12.) AB ha tá ro zat, ABH
48, 50.; 38/1997. (VII 1.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 249,
255.; 48/1998. (XI. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 333,
341.]. Ezt – sze rin tem – a több sé gi vé le mény nem ve szi
kel lõ en figye lembe, és ér ve lé sé ben nem for dít ele gen dõ fi -
gyel met a nem gyü le ke zõk vagy a gyü le ke zés tõl ki fe je zet -
ten tá vol ma rad ni aka rók jo ga i ra, pe dig azok jo gai ép pen
annyi ra al kot má nyos jo gok, mit a gyü le ke zõk jo gai. A
gyü le ke zé si jog imént tár gyalt konf lik tu sos jel le ge  miatt
en nek ko moly sú lya van. A gyü le ke zõk ugyan is nem má -
sok tól el ha tá rolt te rü le ten nyil vá ní ta nak ki cso por to san vé -
le ményt, ha nem ép pen ott, ahol a ve lük el len té tes vé le mé -
nyen lé võk, vagy a sem le ge sek nem ke ve sebb al kot má -
nyos jog gal tar tóz kod hat nak, mint õk.

Má sok jo ga it egy gyû lés an nál job ban kor lá toz za, mi nél
na gyobb a gyû lés szá má ra le fog lalt köz te rü let és gyû lés
hossza; ezért al kot má nyo san in do kolt mind ket tõ kor lá to -
zá sa. Az Al kot mány 8.  § (1) be kez dé se nem csak a gyü le -
ke zé si jog vé del mé re kö te le zi a tör vényhozót, ha nem min -

den ki más sze mé lyes és moz gás sza bad sá gá nak, ma gán -
élet hez  való jo gá nak vagy egy sze rû en ál ta lá nos sza bad -
ság jo gá nak vé del mé re.

2. Egyet ér tek a ha tá ro zat tal ab ban, hogy a gyü le ke zé si
jog ki ter jed a csak rö vid idõn be lül meg tart ha tó ún. gyors-,
il let ve spon tán (nem szer ve zett) gyû lé sek re is. Ugyan ak -
kor nem tu dom kö vet ni a több sé get ab ban, hogy al kot -
mány jo gi szem pont ból a gyü le ke zé si jog gya kor lá sá nak e
há rom ese tét egyen ran gú nak tart ja. Sze rin tem ugyan is a fõ
sza bály to vább ra is az elõ re be je len tett köz té ri gyü le ke zés. 
Az Al kot mány bí ró ság az Abh.-ban már meg ál la pí tot ta és
most meg erõ sí tet te, hogy az elõ ze tes be je len té si kö te le -
zett ség nem alkot mány elle nes kor lá to zás. A be je len té si
kö te le zett ség je len tõ sé ge, hogy le he tõ vé te szi a gyü le ke -
zés ben részt nem ve võk szá má ra a tu do más szer zést a vár -
ha tó ese mény rõl és az ah hoz  való al kal maz ko dást. Ugyan -
ez áll ter mé sze te sen a ha tó sá gok ra és más érin tet tek re is,
pl. a tö meg köz le ke dés re. En nek kö vet kez té ben a be je len -
té si ha tár idõn be lül meg tar tott (gyors) gyû lés csak ak kor
al kot má nyos, ha tény leg nem le he tett a ren dez vényt a fõ -
sza bály sze rin ti mó don meg szer vez ni – a be je len té si kö te -
le zett ség azon ban ek kor is fenn áll. A spon tán gyû lé se ket
pe dig min den kép pen ki vé te les nek kell te kin te ni, és a tör -
vény al kot má nyo san ál lít hat elé to váb bi, a gyü le ke zé si jog
és a vé le mény nyil vá ní tás lé nye gét nem kor lá to zó to váb bi
kor lá to kat.

A be je len té si kö te le zett ség a köz te rü le ten tar tott gyû lé -
sek nél – az AB ko ráb bi gya kor la tát el fo gad va – sze rin tem
is min dig in do kolt kor lá to zás, leg fel jebb a ha tár idõ csök -
kent he tõ ará nyo san ak kor, ha a gyû lés meg tar tá sá ra in do -
kol tan rö vid idõn be lül ke rül sor és a be je len té si ha tár idõ
be tar tá sá val meg tar tá sa ér tel met len len ne. Ez ki vi te lez he -
tõ sze rin tem mind a szer ve zett, mind a va la mely ak tu á lis
ese mény meg tar tá sa ál tal vég be me nõ gyors, mind a köz -
vet len ese ményt, mint ki vál tó okot nél kü lö zõ spon tán gyû -
lé sek ese té ben. Va gyis: va la mennyi, fen tebb fel so rolt tí pu -
sá nál a gyû lé sek nek nem maga a be je len tés, ha nem csu pán 
a jog sza bály ban elõ írt ha tár idõ be tar tá sa nem le het sé ges,
azaz nem in do kolt a be je len té si kö te le zett ség tõl  való el te -
kin tés, ha nem mind össze a gyû lé sek ezen sa já tos for má i -
nál a be je len tés re elõ írt ha tár idõt kel le ne le rö vi dí te ni. Ha
ugyan is a részt ve võk – amint azt a több sé gi ha tá ro zat in do -
ko lá sa tar tal maz za – kom mu ni ká ci ós esz kö zök se gít sé gé -
vel, egy mást gyor san ér te sít ve meg tud ják szer vez ni a
spon tán tün te tést, ak kor ugyan ezek kel az esz kö zök kel az
ille té kes ha tó ság is ér te sít he tõ. Mind eb bõl kö vet ke zik,
hogy a be je len té si kö te le zett ség a gyors gyû lés ese té ben
al kot má nyos, de a be je len tés re elõ írt ha tás idõ csökkent -
hetõ.

3. A mu lasz tás meg ál la pí tá sá nak in do kolt sá ga

3.1 A gyü le ke zé si jog gya kor lá sa és sza bá lyo zá sa min -
den eset ben ko moly ér dek mér le ge lést kí ván – így a tör -
vényhozó fel ada ta kü lö nö sen ne héz. Ezt fo koz za még nap -
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ja ink ban a gyü le ke zé si tech ni kák meg vál to zá sa a szá mos
új kom mu ni ká ci ós esz köz el ter je dé sé nek ha tá sá ra.

A több sé gi ha tá ro zat nem ál la pít meg sem az in dít vá nyi
ké rel mek alap ján, sem hi va tal ból alkot mány elle nes mu -
lasz tást, jól le het erre sze rin tem min den ok meg lett vol na,
mi vel az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rin ti mu lasz tás
fel té te lei – amint ez egyéb ként a ha tá ro zat ból is ki de rül –
bõ sé ge sen fenn áll nak.

A mu lasz tás meg ál la pí tá sa a ha tá ro zat meg sem mi sí tõ és 
al kot mány ér tel me zõ ren del ke zé sei (te hát a ren del ke zõ
rész 1., 2., 3. pont jai)  miatt fel tét le nül szük sé ges lett vol na, 
mert a több sé gi ha tá ro zat ezen ren del ke zé sei nem ér he tik
el cél ju kat meg fe le lõ tör vényhozói be avat ko zás nél kül,
mi vel a rend szer bõl hi á nyoz nak egyes (vagy mint itt, több) 
al kot má nyos jo gok gya kor lá sát le he tõ vé tevõ jogi nor mák. 
Ez az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint mu lasz tás
meg ál la pí tá sát kell, hogy ered mé nyez ze (lásd:
161/E/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1993, 766, 776.). Az Al -
kot mány nak meg fe le lõ sza bá lyok meg al ko tá sa vi szont a
tör vényhozó és nem az Al kot mány bí ró ság fel ada ta.

3.2. Az Al kot mány bí ró ság nak alkot mány elle nes mu -
lasz tást kel lett vol na meg ál la pí ta nia a kö vet ke zõk rõl  szóló 
jogi sza bá lyok hi á nya  miatt, mi vel ezek nél kül az al kot má -
nyos jo gok nem, vagy nem meg fele lõen gya ko rol ha tók.

3.2.1. A Gytv.-bõl hi á nyoz nak a spon tán és a gyors gyû -
lé sek rõl  szóló konk rét sza bá lyok.

Eb ben a kér dés ben ke vés nek és té ves nek tar tom a ha tá -
ro zat ér ve lé sét, amely sze rint a spon tán gyû lé sek köz vet le -
nül az Al kot mány alap ján, kü lön tör vényi sza bály nél kül
meg en ge det tek, az ál ta lá nos sza bad ság jog alap ján. Ez
csak ak kor igaz, ha a spon tán tün te tõk min den egyéb, pl.
köz le ke dé si jog sza bályt be tar ta nak – de ek kor cse le ke de -
tük nem is mi nõ sül jogi ér te lem ben gyü le ke zés nek, csak
nyil vá nos ság elõt ti vé le mény nyil vá ní tás nak. Ha va la mely
össze jö ve tel, cso por to su lás a gyü le ke zé si jog sze rin ti
„gyü le ke zés nek” szá mít, ak kor vi szont már meg sért he tõk
(át me ne ti leg) az ál ta lá nos jog sza bá lyok is. [Ezt hang sú -
lyoz za egyéb ként az Oya Ata man ügy ben az EJEB is. (Oya 
Ata man, vs.Tur key Cham ber Jud ge ment, 5. 12. 2006. 7.p.
41. pont)]

3.2.2. Hi ány zik a gyü le ke zé si jog kor lá ta i nak rész le tes
sza bá lyo zá sa, kü lö nö sen a gyü le ke zés idõ be li ha tá ra i nak
meg ha tá ro zá sa. A gyü le ke zé si jog ugyan is a gyû lé sek,
prog ra mok meg tar tá sá ra ad jo got, nem a köz te rü let tar tós
el fog la lá sá ra. Így nem alkot mány elle nes, sõt in do kolt, a
gyü le ke zé si jog idõ tar ta má nak a kor lá to zá sa, il let ve a be -
fe je zé si vagy kez dõ idõ pont kö te le zõ meg ha tá ro zá sa.

3.2.3. Hi ány zik azon te rü le tek (pl. te rek, mint a Kos suth
tér) meg ha tá ro zá sa, me lye ken min den kép pen ti los gyû lé -
sek, ren dez vé nyek tar tá sa. Ilyen til tott he lyek le het nek
még a nem ze ti szim bó lum nak szá mí tó, vagy más ok ból a
gyû lé sek tõl kí mé len dõ he lyek (pl. te me tõk). Ugyan így ki -
ve he tõk len né nek a bí ró sá gok, il let ve más ál la mi szer vek
elõt ti te rü le tek is – az igaz ság szol gál ta tás mû kö dé sé nek
za var ta lan sá gát biz to sí tan dó. Meg jegy zem, hogy az Or -

szág ház köz vet len kör nyé két a gyü le ke zé si jog sza bad
gya kor lá sa hely szí nei kö zül a Gytv. ere de ti leg el fo ga dott
szö ve gé nek 4.  §-a, amely 1989. ja nu ár 24. és már ci us 13.
kö zött volt ha tály ban, ki zár ta.

3.3.4. Az elõ zõ pont ban fog lal tak hoz kap cso ló dó an
 hiányzik an nak meg ha tá ro zá sa, mi kor aka dá lyoz za az ál -
lam szer ve i nek mû kö dé sét a gyü le ke zé si jog gya kor lá sa.

3.3.5. Hi ány zik – kü lö nö sen a ha tá ro zat meg sem mi sí tõ
ren del ke zé se után – a gyû lé sek fel osz la tá sá nak kel lõ en
pon tos, ki szá mít ha tó és vi lá gos, a rend õrséget is el iga zí tó
sza bá lyo zá sa. A gyü le ke zés fel osz la tá sá ra csak ak kor nyí -
lik le he tõ ség, ha a gyü le ke zõk, mint egész túl lép ték a gyü -
le ke zé si jog kor lá ta it, így már nem védi õket a gyü le ke zés
al kot má nyos joga.

Ide tar to zik a gyü le ke zés bé kés és nem bé kés mi vol ta
kö zöt ti el ha tá ro ló is mér vek pon to sabb meg ha tá ro zá sa is,
jól le het a bé kés jel leg meg kö ve te lé se nem te kint he tõ a
gyü le ke zé si jog kor lá to zá sá nak, mert az Al kot mány ele ve
csak a bé kés gyü le ke zés re ad jo got. A nem bé kés tö meg
nem le het jog sze rû en össze gyûlt cso por to su lás – fel osz la -
tá sa vagy fel nem osz la tá sa ezért tisz tán rend õrségi jogi
kér dés.

Vé ge ze tül ezen pont ban meg em lí tem, hogy a fen ti ek -
ben ki fej tet tek hez kap cso ló dó an hi ány zik még a til tott
gyü le ke zé si vi sel ke dé si mó dok, pl. ál arc vi se lé se, fel is -
mer he tet len né té tel ti lal má nak a rög zí té se is.

3.3.6. Hi ány zik a gyû lé sek meg tar tá sa és egyéb ál ta lá nos
jog sza bá lyok, úgy mint a zaj vé del mi, köz le ke dé si, köz egész -
ség ügyi, ke res ke del mi és sok más (az ál ta lá nos sza bá lyok),
egy más hoz  való vi szo nyá nak a meg ha tá ro zá sa.

3.3.7. Hi ány zik a til tott vé le mény nyil vá ní tás, pl. a kö -
zös ség el le ni iz ga tás, a tö meg vagy a ha tó sá gok el le ni en -
ge det len ség re uszí tás stb. ese tén kö ve ten dõ rend õri fel lé -
pés pon tos sza bá lyo zá sa is.

Itt jegy zem meg, hogy a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá -
gá nak kor lá ta i nál jó val szé le sebb a gyü le ke zé si jog kor lát -
ja. Egy gyû lés meg tar tá sa va la mely vé le mény hang sú lyo -
zá sá nak, nyo ma té ko sí tá sá nak esz kö ze, ami má sok vé le -
mé nyé vel szem ben áll. Ez adja a gyü le ke zé sek lá tens,
vagy sok eset ben szem mel lát ha tó konf lik tu sos jel le gét,
amit kí vá na tos sza bá lyoz ni. Ter mé sze te sen igaz, hogy az
ál lam nak ál ta lá ban sem le ges nek kell len nie az egy más tól
el té rõ vé le mé nyek küz del mé ben, hi szen enél kül nincs al -
kot má nyos de mok rá cia. Az el té rõ vé le mé nyek küz del me
ép pen az al kot má nyos de mok rá ci ák po li ti kai éle té nek jel -
lem zõ je. Ez pe dig pon to san a „küz de lem” for má i nak sza -
bá lyo zá sát kö ve te li meg. Nem vé let le nül nem tar toz nak a
Gytv. ha tá lya alá a ha gyo má nyos, nyil vá nos ren dez vé nyek 
– egy há zi vagy csa lá di ese mé nyek –, mi vel azok nem bír -
nak a gyü le ke zé sek konf ron ta tív jel le gé vel.

Dr. Hol ló And rás al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

1. Nem ér tek egyet a ha tá ro zat ren del ke zõ ré sze
3. pont já nak az zal a ré szé vel, amellyel a gyü le ke zé si jog -
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ról  szóló 1989. évi III. tör vény (a továb biak ban: Gytv.)
14.  § (1) be kez dé sé nek a „be je len tés nél kül” szö veg ré szén
túl „a 7.  § a) és b) pont já ban fog lal tak tól el té rõ en, vagy”
ki té te lét is alkot mány elle nesnek mi nõ sí tet te és meg sem -
mi sí tet te.

A ren del ke zõ rész 1. pont ja he lye sen ál la pít ja meg,
hogy az Al kot mány 62.  § (1) be kez dé sé ben el is mert gyü le -
ke zé si jog ki ter jed az elõ ze tesen szer ve zett, va la mint e
kör ben az okot adó ese mény  miatt szük ség sze rû en le rö vi -
dü lõ, szer ve zést igény lõ bé kés ren dez vé nyek re, to váb bá
az elõ ze tes szer ve zés nél kü li gyû lé sek re. A Gytv.
6.  §-ának al kal ma zá sá hoz a ha tá ro zat ren del ke zõ ré sze
má so dik pont já ban meg ál la pí tott al kot má nyos kö ve tel -
mény ki eme li, hogy a be je len té si kö te le zett ség a köz te rü -
le ten tar tan dó szer ve zett ren dez vé nyek re vo nat ko zik, de
pusz tán a ké se del mes be je len tés  miatt azok nak a bé kés
ren dez vé nyek nek a meg tar tá sa, ame lyek a gyü le ke zés re
okot adó ese mény re te kin tet tel nem je lent he tõk be, nem
tilt ha tó meg.

A ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek 1. és 2. pont ja a gyü le -
ke zé si jog ré sze ként al kot má nyos vé de lem alá he lyez te a
fen ti okok  miatt nem vagy ké se del me sen be je len tett bé kés
ren dez vé nye ket is.

A Gytv. 14.  § (1) be kez dé se ál lás pon tom sze rint is
annyi ban al kot mány sér tõ, hogy a be je len tés-nél kü li sé get
fel tét len fel osz la tá si ok ként sza bá lyoz za, s egy ben al kot -
mány sér tõ en le szû kí ti a ha tá ro zat elsõ pont já ban adott al -
kot má nyi ér tel me zés hez ké pest a gyü le ke zé si jog ke re té be
tar to zó bé kés ren dez vé nyek meg je le né si for má it. Ugyan -
ak kor nem ér tek egyet a Gytv. 7.  § a) és b) pont já ban fog -
lalt ren dez vény fel osz la tá si okok al kot mány sér tõ vé mi nõ -
sí té sé vel és meg sem mi sí té sé vel.

A Gytv. 14.  § (1) be kez dé sé nek meg ma ra dó szö ve ge
alap ján fel kell osz lat ni azt a tün te tést, amely a 2.  § (3) be -
kez dé sé be üt kö zik. E tör vényi elõ írás sze rint a gyü le ke zé si 
jog gya kor lá sa nem  valósíthat meg bûn cse lek ményt vagy
arra  való fel hí vást, to váb bá „nem jár hat má sok jo ga i nak és
sza bad sá gá nak sé rel mé vel”.

Ha nem tart ják be a tün te tés nek a be je len tés ben meg ha -
tá ro zott he lyét és ide jét a tün te tés má sok jo ga i nak a sé rel -
me i vel is jár. Ál lás pon tom sze rint nem ön ma gá ban a sza -
bá lyok mi nõ sül nek a gyü le ke zé si jog al kot má nyo san nem
in do kol ha tó és ezért arány ta lan kor lá to zá sá nak, ha nem a
jog al kal ma zás so rán, az adott kö rül mé nyek te he tik in do -
ko lat lan ná a fel osz la tá si ok(ok) fel tét len al kal ma zá sát, s ez 
ered mé nyez he ti az alap jog-kor lá to zás al kot má nyo san nem 
iga zol ha tó mér té két. Te hát nem a tör vényi szem pon tok ki -
ik ta tá sa, ha nem a tör vényen ala pu ló szem pon tok mér le ge -
lé sé nek biz to sí tá sa az al kot má nyos meg ol dás. Kö vet ke -
zés kép pen a rend õrségi fel lé pés nem kel lõ en dif fe ren ci ált
sza bá lyo zá sá nak hi á nya je lent al kot mány sér tést.

Ál lás pon tom sze rint a hi vat ko zott tör vényi ren del ke zés
meg sem mi sí té se he lyett az al kot mány sér tõ mu lasz tás
meg ál la pí tá sát a ren del ke zõ rész 1. és 2. pont jai kel lõ en
alá tá maszt ják.

2. A ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek 1. és 2. pont ja
ugyan ak kor ala pot adott vol na a Gytv. te kin te té ben a mu -
lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány sér tés hi va tal bó li
meg ál la pí tá sá ra is. Az Al kot mány 62.  § (1) be kez dé sé nek
ér tel me zé se és a Gytv. 6.  §-ának al kal ma zá sá nál irány adó
al kot má nyos kö ve tel mény nem he lyet te sí ti, ha nem meg -
ala poz za az eze ken ala pu ló dif fe ren ci ált tör vényi sza bá -
lyo zást, amely egyen súlyt kell, hogy te remt sen a gyü le ke -
zé si jog és az an nak gya kor lá sá val össze füg gés ben má sok
alap jo ga i nak vé del me kö zött.

A mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség
in do kolt sá ga te kin te té ben csat la ko zom dr. Bra gyo va And -
rás al kot mány bí ró úr kü lön vé le mé nyé nek 3. pont já hoz.

Jog egy sé gi ha tá ro za tok

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá ga
jog egy sé gi határozata

2/2008. BJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak Bün -
tetõ Jog egy sé gi Ta ná csa a Ma gyar Köz tár sa ság leg fõbb
ügyé sze ál tal in dít vá nyo zott jog egy sé gi el já rás ban Bu da -
pes ten, a 2008. év má jus hó 14. nap ján tar tott nyil vá nos
ülé sen meg hoz ta a kö vet ke zõ

jog egy sé gi ha tá ro za tot:

Ha a bün te tõ el já rás olyan bûn cse lek mény mi att van
 folyamatban, amellyel kap cso lat ban va gyon el kob zás nak
le het he lye és ala po san tar ta ni kell at tól, hogy an nak ki elé -
gí té sét meg hi ú sít ják, a va gyon el kob zás sal el von ha tó
 vagyon, va gyon rész vagy va gyon tárgy zár alá vé te le ak kor 
is el ren del he tõ, ha a nyo mo zás is me ret len tet tes el len
 folyik, vagy ter helt té nyil vá ní tás ra nem ke rült sor.

IN DO KO LÁS

A Ma gyar Köz tár sa ság leg fõbb ügyé sze a bün te tõ el já -
rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény (Be.) 440. §-a (1) be -
kez dé sé nek a) pont ja alap ján jog egy sé gi el já rás lefolyta -
tását kez de mé nyez te és – a Be. 439. §-a (1) be kez dé se
a) pont já nak má so dik for du la tá ra hi vat koz va – az egy sé -
ges ítél ke zé si gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben a fel me rült
elvi kér dés ben jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lát in dít vá -
nyoz ta.
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I.

A leg fõbb ügyész az in dít vá nyá ban je lez te, hogy a nem
a ter helt ál tal bir to kolt va gyon tár gyak va gyon el kob zás
cél já ból tör té nõ – a Be. 159. §-a (2) be kez dé sé nek má so dik 
for du la tán ala pu ló – zár alá vé te lé vel kap cso la to san az
ítél ke zé si gya kor lat ban el té rõ ál lás pont ala kult ki.

En nek alá tá masz tá sá ul az aláb bi bí ró sá gi ha tá ro za tok ra
hi vat ko zott:

1. A kü lö nö sen je len tõs kárt oko zó csa lás bûn tet te mi -
att is me ret len tet tes el len 29015-137/2007.bü. szám alatt
fo lya mat ban lévõ bün te tõ ügy ben a Fõ vá ro si Fõ ügyész ség
négy kü lön bö zõ bank szám lán el he lye zett pénz összeg zár
alá vé te lét in dít vá nyoz ta.

Az in dít vány ban írt tény ál lás sze rint egy bu da pes ti bank 
al kal ma zott ja – két gaz da sá gi tár sa ság kö zött lét re jött
meg ál la po dás tól el tér ve – 3 815 000 eu rót jo go su lat la nul
egy har ma dik gaz da sá gi tár sa ság szám lá já ra utalt át,
amely rõl utóbb az összeg egy ré szét két más sze mély
 magánszámlájára utal ták to vább.

A Fõ vá ro si Fõ ügyész ség a Btk. 77/B. §-a (1) be kez dé sé -
nek a) pont ja és a Be. 159. §-ának (2) be kez dé se alap ján
in dít vá nyoz ta a zár alá vé tel el ren de lé sét.

A Bu dai Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság a 2007. jú li us 19-én
kelt 13.Bny.862/2007/2. szá mú vég zé sé vel az in dít ványt
el uta sí tot ta. A ha tá ro zat in do ko lá sa sze rint a Be.
159. §-ának (2) be kez dé sé bõl egy ér tel mû en ki tû nik, hogy
zár alá vé tel nek csak ak kor van he lye, ha a bün te tõ ügy nek
már van ter helt je, ugyan is a gya nú sí tot ti ki hall ga tás so rán
tett nyi lat ko zat tar tal ma lé nye ges an nak meg íté lé se szem -
pont já ból, hogy fenn áll-e a ki elé gí tés meg hi ú sí tá sá nak
 veszélye.

Az ügyé szi fel leb be zés alap ján má sod fo kon el já ró
 Fõvárosi Bí ró ság a 2007. au gusz tus 10. nap ján meg ho zott
28.Bnf.1501/2007/2. szá mú hely ben ha gyó vég zé sé ben
 hivatkozott arra, hogy a bün te tõ el já rás meg in dí tá sá nak
 ténye és a zár alá ve he tõ va gyon fel lel he tõ vol ta ön ma gá -
ban – bi zo nyí té kok nél kül – még nem ele gen dõ a ki elé gí -
tés meg hi ú sí tá sá ra tö rek vés alap pal tör té nõ fel té te le zé sé re. 
Utalt to váb bá a má sod fo kú bí ró ság arra is, hogy a Be.
159. §-a (2) be kez dé se elsõ és má so dik for du la tá nak
össze ve té sé bõl ki tû nõ en a nem a ter helt ál tal bir to kolt
 vagyon zár alá vé te le sem ki zárt, ám erre csak ak kor ke rül -
het sor, ha az el já rás nak már van ter helt je.

2. A pénz mo sás bûn tet te és más bûn cse lek mé nyek mi -
att is me ret len tet tes el len 2/2007.bü. szám alatt in dult bün -
te tõ ügy ben a nyo mo zás ada tai sze rint egy is me ret len sze -
mély – lo pott sze mé lyi iga zol ványt fel hasz nál va –
150 000 000 fo rin tot fi ze tett be egy off-sho re cég bank -
szám lá já ra, majd azt át utal tat ta egy kft. szám lá já ra. Az em -
lí tett össze get – 31 606 841 fo rint ki vé te lé vel – egy ma gán -
sze mély ese ti meg bí zás alap ján fel vet te.

A So mogy Me gyei Fõ ügyész ség in dít vá nyoz ta a bank -
szám lák és az azo kon el he lye zett, va la mint az azok ra ér ke -
zõ pénz össze gek zár alá vé te lé nek el ren de lé sét.

A Ka pos vá ri Vá ro si Bí ró ság a 2007. ja nu ár 24-én kelt
13.Bny.15/2007/2. szá mú vég zé sé vel – meg ál la pít va,
hogy a zár alá vé tel nek a Be. 159. §-a (2) be kez dé sé ben
fog lalt tör vé nyi fel té te lei is fenn áll nak – az ügyé szi in dít -
vány nak helyt adott.

A So mogy Me gyei Bí ró ság – a zár alá vé telt el szen ve dõ
jogi kép vi se lõ jé nek fel leb be zé sét el bí rál va – a 2007. feb -
ru ár 16-án meg ho zott Bnyf.19/2007/2. szá mú vég zé sé vel
az el sõ fo kú bí ró ság ha tá ro za tát annyi ban vál toz tat ta meg,
hogy a szám lák ra utóbb ér ke zõ pénz össze gek zár alá vé te -
lét mel lõz te. A ha tá ro zat ban a má sod fo kú bí ró ság hi vat ko -
zott a Be. 159. §-a (2) be kez dé sé nek má so dik for du la tát
be ik ta tó 2002. évi I. tör vény mi nisz te ri in do ko lá sá ra,
amely nek ér tel mé ben az el kob zást meg ala po zó bûn cse lek -
mény ala pos gya nú ja ese tén az is me ret len tet tes el len in dí -
tott bün te tõ ügy ben is el ren del he tõ a zár alá vé tel.

A jog egy sé gi el já rást in dít vá nyo zó leg fõbb ügyész a
fel me rült elvi kér dés ben a So mogy Me gyei Bí ró ság jogi
ér ve it osz tot ta. Ál lás pont ja sze rint a pol gá ri jogi igény biz -
to sí tá sát szol gá ló zár alá vé tel va ló ban ki zárt azok ban az
ügyek ben, ame lyek ben ter helt nek te kint he tõ sze mély
nincs, mi vel a Be. 54. §-ának (2) be kez dé se ér tel mé ben
pol gá ri jogi igény ki zá ró lag a ter helt tel szem ben ér vé nye -
sít he tõ. Más a hely zet a va gyon el kob zás meg hi ú sí tá sá nak
a ve szé lye ese tén, ugyan is a Be. 159. §-ának (1) és (2) be -
kez dé se le he tõ vé te szi a zár alá vé tel el ren de lé sét arra a
 vagyonelkobzás alá von ha tó va gyon ra is, ame lyet nem a
ter helt bir to kol. Ilyen kor – amennyi ben a ki elé gí tés
 veszélyben fo rog – a szó ban lévõ in téz ke dés al kal ma zá sá -
nak fel té te lei a ter helt té vá lás tól füg get le nül fenn áll nak.

II.

A jog egy sé gi ta nács – mi vel a nem a ter helt bir to ká ban
lévõ va gyon tár gyak va gyon el kob zás cél já ból tör té nõ,
a Be. 159. §-a (2) be kez dé sé nek má so dik for du la tán ala -
puló zár alá vé te lé vel kap cso lat ban el té rõ ítél ke zé si gya -
kor lat ala kult ki – egyet ér tett a leg fõbb ügyész jog egy sé gi
in dít vá nyá val a te kin tet ben, hogy az egy sé ges ítél ke zé si
gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben a bí ró sá gok szer ve ze té rõl
és igaz ga tá sá ról szó ló 1997. évi LXVI. tör vény (Bszi.)
29. §-ának (1) be kez dé sé re és a Be. 439. §-a (1) be kez dé sé -
nek a) pont já ra fi gye lem mel jog egy sé gi ha tá ro zat ho za ta la 
in do kolt.

III.

A Be. 159. §-ának (1) be kez dé se sze rint a zár alá vé tel
– ame lyet a bí ró ság ren del el – a zár alá vett va gyon tár gyak 
fe let ti ren del ke zé si jo got füg gesz ti fel.
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A Be. 159. §-ának (2) be kez dé se ér tel mé ben, ha az el já -
rás olyan bûn cse lek mény mi att fo lyik, amellyel kap cso lat -
ban va gyon el kob zás nak van he lye, il le tõ leg ha pol gá ri jogi 
igényt ér vé nye sí te nek és ala po san le het tar ta ni at tól, hogy
a ki elé gí tést meg hi ú sít ják, ezek biz to sí tá sá ra a ter helt
egész va gyo ná nak, va gyo na meg ha tá ro zott ré szé nek vagy
egyes va gyon tár gya i nak zár alá vé te le ren del he tõ el. A zár
alá vé tel el ren del he tõ arra a va gyon ra, va gyon rész re, il le -
tõ leg egyes va gyon tárgy ra is, amely re va gyon el kob zás
ren del he tõ el, de ame lyet nem a ter helt bir to kol.

A fen ti ek bõl ki tû nõ en a zár alá vé tel el ren de lé se egy -
részt a va gyon el kob zás, más részt a pol gá ri jogi igény
 kielégítésének biz to sí tá sát szol gál hat ja.

Pol gá ri jogi igényt a Be. 54. §-ának (2) be kez dé se alap -
ján a ma gán fél [il let ve a Be. 54. §-ának (4) be kez dé se sze -
rint az ügyész] ki zá ró lag a ter helt tel szem ben ér vé nye sít -
het. En nek meg fe le lõ en a Be. 159. §-a (2) be kez dé sé nek
elsõ for du la ta a pol gá ri jogi igény biz to sí tá sá ra csak a ter -
helt va gyo ná nak zár alá vé te lét en ge di meg, a más ál tal
 birtokolt va gyon ilyen cél ból tör té nõ zár alá vé te le – a Be.
159. §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta ér tel mé ben –
vi szont nem le het sé ges. Eb bõl kö vet ke zõ en az is me ret len
tet tes el len fo lyó el já rás ban a pol gá ri jogi igény ki elé gí té -
sé nek biz to sí tá sát szol gá ló zár alá vé tel al kal ma zá sa fo gal -
mi lag ki zárt.

A bün te tõ jo gi in téz ke dés ként sza bá lyo zott va gyon el -
kob zás ese té ben a Be. 77/B. §-a olyan, a bûn cse lek mény
el kö ve té sé vel össze füg gõ va gyon ele met is ne ve sít, amely
nem, vagy csu pán köz vet ve il leszt he tõ az el kö ve tõ (ter -
helt) va gyo ná nak kö ré be. Így a Btk. 77/B. §-ának (2) be -
kez dé se sze rint va gyon el kob zást kell el ren del ni arra a
bûn cse lek mény el kö ve té sé bõl ere dõ, a bûn cse lek mény
 elkövetése so rán vagy az zal össze füg gés ben szer zett
 vagyonra is, amellyel más – akár gaz dál ko dó szer ve zet –
gaz da go dott. A Btk. 77/B. §-ának (3) be kez dé se ér tel mé -
ben, amennyi ben az el kö ve tõ vagy a gaz da go dott sze mély
meg halt, il let ve a gaz dál ko dó szer ve zet át ala kult, a
 vagyonelkobzást a jog utód dal szem ben kell el ren del ni.

Ugyan ak kor a Be. 569. §-ának (1) be kez dé se pe dig ki fe -
je zet ten ak ként ren del ke zik, hogy az ügyész in dít vá nyá ra
a bí ró ság ha tá roz – egye bek mel lett – a va gyon el kob zás -
ról, ha bün te tõ el já rás sen ki el len nem in dult vagy azt meg -
szün tet ték.

A Be. 159. §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt kény szer in -
téz ke dés el ren de lé sé nek elõ fel té te le te hát egy fe lõl az
olyan bûn cse lek mény gya nú ja, amely mi att va gyon el kob -
zás al kal maz ha tó, más fe lõl az an nak biz to sí tá sá ra al kal -
mas, a bûn cse lek mény el kö ve té sé vel össze füg gõ va gyon
meg lé te, s vé gül az, hogy a ki elé gí tés meg hi ú sí tá sá nak
(e va gyon el vo ná sá nak) meg ala po zott ve szé lye fenn áll jon. 
Az azon ban nem tör vé nyi fel té tel, hogy a va gyon el kob zás
alap já ul szol gá ló va gyon, va gyon rész vagy va gyon tárgy
a ter helt té le gyen, sõt az sem, hogy az ügy nek ter helt je
 legyen. A Be. 159. §-a (2) be kez dé sé nek má so dik fordu -
lata ér tel mé ben az ilyen, de más ál tal bir to kolt va gyon elem 
zár alá vé te le is el ren del he tõ.

Mind eb bõl vi szont – ki vált kép pen arra te kin tet tel, hogy
a va gyon el kob zás al kal ma zá sát nem aka dá lyoz za az, ha
a bün te tõ el já rás sen ki vel szem ben nem in dult, vagy azt a
Be. 190. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont ja alap ján az el kö ve tõ 
ki lé té nek meg ál la pít ha tat lan sá ga foly tán meg szün tet ték
– az kö vet ke zik, hogy a Btk. 77/B. §-ában és a Be.
159. §-ának (2) be kez dé sé ben írt tör vé nyi elõ fel té te lek
fenn áll ta ese tén a va gyon el kob zás alá von ha tó, más ál tal
bir to kolt va gyon zár alá vé te lé nek he lye van ak kor is, ha
a bün te tõ el já rás (nyo mo zás) még nem a bûn cse lek mény
el kö ve té sé vel meg ala po zot tan gya nú sít ha tó sze mély (ter -
helt) el len, ha nem is me ret len el kö ve tõ vel szem ben fo lyik.

A Leg fel sõbb Bí ró ság Bün te tõ Jog egy sé gi Ta ná csa
ezért – helyt adva a leg fõbb ügyész in dít vá nyá nak – a Be.
442. §-ának (3) be kez dé se alap ján meg tar tott nyil vá nos
ülé sen az egy sé ges ítél ke zé si gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké -
ben a ren del ke zõ rész ben ír tak sze rint dön tött.

A ha tá ro za tot a jog egy sé gi ta nács a Bszi. 32. §-ának
(4) be kez dé se, il let ve a Be. 445. §-ának (2) be kez dé se
 értelmében a Ma gyar Köz löny ben köz zé te szi.

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

2/2008. PJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak Pol gá ri 
Jog egy sé gi Ta ná csa a Leg fel sõbb Bí ró ság Gfv.XI. ta ná csa
ál tal in dít vá nyo zott jog egy sé gi el já rás ban meg hoz ta a kö -
vet ke zõ

jog egy sé gi ha tá ro za tot:

A fel szá mo lá si el já rás a vég el szá mo lá si el já rás tól füg -
get len, ön ál ló el já rás. A fel szá mo lá si el já rást meg elõ zõ
vég el szá mo lá si el já rás ban be je len tett hi te le zõi igényt a
fel szá mo ló a fel szá mo lá si el já rás ra vo nat ko zó sza bá lyok -
nak meg fe le lõ kü lön hi te le zõi igény be je len tés nél kül nem
ve he ti nyil ván tar tás ba.

INDOKOLÁS

I.

A Leg fel sõbb Bí ró ság Gfv.XI. ta ná csa a bí ró sá gok szer -
ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról szó ló 1997. évi LXVI. tör vény
(a to váb bi ak ban: Bsz.) 29. § (1) be kez dés b) pont és 29. §
(2) be kez dés alap ján – mi u tán jog kér dés ben el kí ván tér ni
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a Leg fel sõbb Bí ró ság má sik ítél ke zõ ta ná csá nak ha tá ro za -
tá tól – jog egy sé gi el já rást kez de mé nye zett és a jog egy sé gi
ha tá ro zat meg ho za ta lá ig a Gfv.XI.30.368/2007. szám alatt 
fo lya mat ban lévõ fe lül vizs gá la ti el já rást fel füg gesz tet te.

A jog egy sé gi el já rást in dít vá nyo zó ta nács nál el bí rá lás ra 
váró ügy ben az adós gaz dál ko dó szer ve zet el len fo lyó vég -
el szá mo lá si el já rás so rán a cég bí ró ság – a fel szá mo lá si el -
já rás el ren de lé sé re okot adó kö rül ményt ész lel ve – fel szá -
mo lá si el já rást kez de mé nye zett. Az il le té kes me gyei bí ró -
ság a 2005. már ci us 2-án be nyúj tott ké re lem alap ján, a
2005. áp ri lis 21. nap ján jog erõ re emel ke dett vég zé sé vel,
az adós fi ze tés kép te len sé gét meg ál la pí tot ta, el ren del te a
fel szá mo lá sát, mely nek a Cég köz löny ben való köz zé té te le 
2005. jú ni us hó 9. nap ján meg tör tént. A ké rel me zõ a fel -
szá mo lás köz zé té te lé tõl szá mí tott egy év el tel te után be -
nyúj tott ki fo gá sá ban kér te, hogy a bí ró ság kö te lez ze a fel -
szá mo lót hi te le zõi igé nyé nek nyil ván tar tás ba vé te lé re.
Arra hi vat ko zott, hogy a vég el szá mo lá si el já rás ban hi te le -
zõi igény be je len tés sel élt, me lyet az el já rás fel szá mo lá si
el já rás ként tör té nõ foly ta tá sa kor nem kel lett meg is mé tel -
nie, kö ve te lé sét ha tár idõ ben be je len tett ként kel lett vol na
nyil ván tar tás ba ven nie a fel szá mo ló nak.

A fel szá mo lá si el já rást le foly ta tó bí ró ság jog erõs vég zé -
sé vel a ki fo gást el uta sí tot ta. A ha tá ro zat in do ko lá sá ban ki -
fej tett jogi ál lás pont sze rint a 2005. már ci us 2-án ér ke zett
cég bí ró sá gi meg ke re sés alap ján in dult fel szá mo lá si el já -
rás ban irány adó – lé nye ge sen az 1993. évi LXXXI. tör -
vénnyel, a 2000. évi CXXXVII. tör vénnyel és 2004. évi
XXVII. tör vénnyel mó do sí tott – 1991. évi XLIX. tör vény
(a to váb bi ak ban: Cstv.) a vég el szá mo lást és a fel szá mo lást 
egy más tól füg get len, két ön ál ló el já rás ként sza bá lyoz za.
Eb bõl kö vet ke zik, hogy a vég el szá mo lá si el já rás ban meg -
tett nyi lat ko za tok nak a fel szá mo lá si el já rás ban nem le het
ér de mi je len tõ sé ge. Az 1993. szep tem ber 2-a után in dult
fel szá mo lá si ügyek ben meg szûnt a fel szá mo ló ál tal is mert
hi te le zõi kö ve te lés ka te gó ri á ja, s hi te le zõ ként a fel szá mo -
lá si el já rás ban csak az ve het részt, aki kö ve te lé sét a fel szá -
mo ló nál be je len ti és azt a fel szá mo ló ha tár idõ ben vagy ha -
tár idõn túl, de egy éven be lül be je len tett igény ként nyil -
ván tar tás ba ve szi [Cstv. 3. § (1) be kez dés c) pont, 46. §
(5) be kez dés b) és c) pont, (7) be kez dés]. A Cstv. 38. §
(2) be kez dé se ér tel mé ben az igény be je len té si kö te le zett -
ség ál ta lá nos jel le gû, még azt a pénz kö ve te lést is be kell je -
len te ni a fel szá mo ló nak, amely nek meg fi ze té se iránt ko -
ráb ban a jo go sult pert in dí tott, vagy eset leg már vég re haj -
tást foly tat. Mind eb bõl a bí ró ság arra a kö vet kez te tés re ju -
tott, hogy aki a vég el szá mo lá si el já rás ban fél ként sze re -
pelt, nem vá lik a fel szá mo lá si el já rás meg in du lá sa ese tén
eb ben az el já rás ban is fél lé.

A Leg fel sõbb Bí ró ság a Gfv.X.30.550/2002. szá mú – a
Leg fel sõbb Bí ró ság Ha tá ro za ta i nak Hi va ta los Gyûj te mé -
nyé ben EBH.2003.878 szám alatt köz zé tett – ha tá ro za tá -
ban azt a jogi ál lás pon tot kép vi sel te, hogy a vég el szá mo lá -
si el já rás ban ha tár idõ ben be je len tett hi te le zõi igényt a vég -

el szá mo lá si el já rást kö ve tõ, 1998. áp ri lis 2-án köz zé tett
fel szá mo lá si el já rás ban, is mé telt kü lön be je len tés nél kül
is, ha tár idõ ben be je len tett hi te le zõi igény ként kell nyil -
ván tar tás ba ven ni. A vég el szá mo lá si és a fel szá mo lá si el -
já rás nem a pénz kö ve te lés ér vé nye sí té se, ha nem az adós
jog utód nél kü li meg szün te té se cél já ból kez de mé nye zett
el já rás még ak kor is, ha en nek so rán a hi te le zõi igé nye ket – 
az adós va gyo ni hely ze té tõl füg gõ en az adós va gyo ná ból
ki kell elé gí te ni. Eb bõl a szem pont ból te hát a vég el szá mo -
lá si el já rás nem azo nos a fel szá mo lás kez dõ idõ pont ja elõtt 
in dult egyéb nem pe res (pl. fi ze té si meg ha gyá sos) el já rá -
sok kal, ame lyek ki fe je zet ten a pénz kö ve te lés ér vé nye sí té -
sé re irá nyul nak, s ame lyek mel lett a hi te le zõt a fel szá mo lá -
si el já rás ban min den eset ben ter he li az a kö te le zett ség,
hogy hi te le zõi igé nyét a fel szá mo ló hoz be je lent se.

A Leg fel sõbb Bí ró ság Gfv.XI. ta ná csa el kí ván tér ni az
EBH.2003.878 szám alatt köz zé tett dön tés ben fog lalt jogi
ál lás pont tól, mert a fe lül vizs gál ni kért jog erõs ha tá ro zat -
ban ki fej tett és fen tebb is mer te tett jogi ál lás pon tot tart ja
helyt ál ló nak. Ezért jog egy sé gi el já rást kez de mé nye zett
ab ban a jog kér dés ben, hogy a vég el szá mo lá si el já rás ban
be je len tett hi te le zõi kö ve te lést a vég el szá mo lá si el já rást
kö ve tõ fel szá mo lá si el já rás ban – is mé telt kü lön be je len tés
nél kül is – ha tár idõ ben be je len tett hi te le zõi igény nek le -
het-e mi nõ sí te ni.

II.

A leg fõbb ügyész rész le te sen meg in do kolt ál lás pont já -
nak lé nye ge a kö vet ke zõ:

A jog sza bá lyi ren del ke zé sek bõl kö vet ke zõ en a fel szá -
mo lá si el já rás és a vég el szá mo lá si el já rás alap ve tõ en el té -
rõ ter mé sze tû el já rá sok. A két el já rás ban egy részt el té rõ ek
a hi te le zõ vé vá lás fel té te lei, más részt a hi te le zõi po zí ci ó -
nak más a tar tal ma. A Cstv. ren del ke zé sei ko gen sek, sem a 
Cstv., sem pe dig a 2006. jú li us 1-jé tõl a vég el szá mo lást is
sza bá lyo zó – a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás -
ról és a vég el szá mo lás ról szó ló 2006. évi V. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Ctv.) nem tar tal maz olyan ren del ke zést, hogy
a vég el szá mo lá si el já rás so rán be je len tett hi te le zõi igény
egy út tal a fel szá mo lá si el já rás so rán be je len tett hi te le zõi
igény nek is mi nõ sül ab ban az eset ben, ha a vég el szá mo lá si 
el já rás át for dul fel szá mo lá si el já rás ba. Kö vet ke zés kép pen
amennyi ben a fel szá mo lá si el já rást vég el szá mo lá si el já rás
elõz te meg, úgy a hi te le zõ a Cstv. ren del ke zé se i nek meg -
fe le lõ en kö te les az igé nyét is mé tel ten be je len te ni és nyil -
ván tar tás ba ve tet ni.

III.

A csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról és a vég el szá -
mo lás ról szó ló 1991. évi XLIX. tör vényt szám ta lan al ka -
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lom mal mó do sí tot ták. A je len jog egy sé gi el já rás ban e tör -
vény 2005. már ci us 2-án ha tá lyos ren del ke zé sei alap ján
kell az in dít vá nyo zott jog kér dés ben ál lást fog lal ni, fi gye -
lem mel arra, hogy az a fel szá mo lá si el já rás, amely ben a fe -
lül vizs gá la ti ta nács in dít vá nyoz ta a jog egy sé gi el já rás le -
foly ta tá sát, 2005. már ci us 2-án in dult meg. A Cstv. eb ben
az idõ pont ban ha tá lyos, a jog egy sé gi el já rás ban fel me rült
jog kér dés el bí rá lá sá nál irány adó ren del ke zé sei azo no sak
vol tak az EBH.2003.878 szám alatt köz zé tett ese ti dön tés -
ben al kal ma zott sza bá lyok kal. 

A jog kér dés el bí rá lá sá nál irány adó sza bá lyok az aláb bi -
ak:

A Cstv. 22. § (1) be kez dé sé nek b)–d) pont jai ér tel mé -
ben a fel szá mo lá si el já rás az adós fi ze tés kép te len sé ge ese -
tén az adós, a hi te le zõ vagy a vég el szá mo ló ké rel mé re,
vagy a cég bí ró ság ér te sí té se alap ján (így, ha a cég bí ró ság a 
cé get meg szûnt nek nyil vá ní tot ta, vagy a hi va tal bó li tör lé si 
el já rás so rán a cég fel szá mo lá si el já rá sát kez de mé nyez te),
vagy a bün te tõ ügy ben el já ró bí ró ság ér te sí té se alap ján (ha
a jogi sze méllyel szem ben al kal ma zott pénz bír ság be haj tá -
sa ér de ké ben le foly ta tott vég re haj tás nem ve ze tett ered -
mény re) foly tat ha tó le. 

A Cstv. 3. § (1) be kez dé sé nek c) pont ja sza bá lyoz za a
hi te le zõ fo gal mát. E sze rint a fel szá mo lás kez dõ idõ pont ja
után hi te le zõ min den ki, aki nek az adós sal szem ben pénz,
vagy pénz ben ki fe je zett va gyo ni kö ve te lé se van és azt a
fel szá mo ló nyil ván tar tás ba vet te. 

A Cstv. 28. § (1) be kez dé sé bõl és a (2) be kez dés
f) pont já ból kö vet ke zõ en az adós fel szá mo lá sát el ren de lõ
jog erõs vég zés Cég köz löny ben tör té nõ köz zé té te lé nek tar -
tal maz nia kell a hi te le zõk nek szó ló fel hí vást, hogy is mert
kö ve te lé se i ket a fel szá mo lást el ren de lõ vég zés köz zé té te -
lé tõl szá mí tott 40 na pon be lül a fel szá mo ló nak je lent sék
be. A Cstv. 38. § (2) be kez dé se azt a ren del ke zést tar tal -
maz za, hogy a pénz kö ve te lés ér vé nye sí té se cél já ból a fel -
szá mo lás kez dõ idõ pont ja elõtt in dí tott el já rás a hi te le zõt
nem men te sí ti a 28. § (2) be kez dé sé nek f) pont já ban és a
46. § (7) be kez dé sé ben fog lalt kö te le zett ség tel je sí té se
alól. A Cstv. 46. § (5) és (7) be kez dé se ren del ke zé sei sze -
rint a fel szá mo ló kö te les kü lön nyil ván tar tás ba ven ni a fel -
szá mo lást el ren de lõ vég zés köz zé té te lé tõl szá mí tott 40 na -
pon be lül, il let ve az azon túl, de egy éven be lül be je len tett
kö ve te lé se ket. A kö ve te lé sek nyil ván tar tás ba vé te lé nek
– a je len jog egy sé gi el já rás sal nem érin tett, a Cstv. 57. §
(1) be kez dés a) és c) pont já ban fog lalt kö ve te lé sek ki vé te -
lé vel – az a fel té te le, hogy a hi te le zõ a kö ve te lé se 1%-át, de 
leg alább 1000 Ft-ot és leg fel jebb 100 000 Ft-ot a bí ró ság
gaz da sá gi hi va ta la ál tal ke zelt el kü lö ní tett szám lá ra be fi -
zes sen és ezt a fel szá mo ló nak iga zol ja. 

A Cstv. 37. § (1) és (3) be kez dé se ér tel mé ben pe dig a
hi te le zõi igény be je len tés re meg ál la pí tott, a fel szá mo lás
köz zé té te lé tõl szá mí tott egy éves ha tár idõ el mu lasz tá sa
jog vesz tés sel jár.

A vég el szá mo lá si el já rás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat a je -
len jog egy sé gi el já rás sal érin tett idõ szak ban – 2006. jú ni us 
30-ig – a Cstv. tar tal maz ta. A Cstv. 3. § (1) be kez dé sé nek
c) pont ja ak ként ren del ke zett, hogy a vég el szá mo lá si el já -
rás ban hi te le zõ nek mi nõ sül min den ki, aki nek a gaz dál ko -
dó szer ve zet tel szem ben pénz, vagy pénz ben ki fe je zett va -
gyo ni kö ve te lé se van. 

A Cstv. 66. § (1) be kez dé se és a (2) be kez dé sé nek
c) pont ja ren del ke zett ar ról, hogy a cég bí ró ság ren de li el a
vég el szá mo lá si el já rás ról szó ló vég zés nek a Cég köz löny -
ben való köz zé té te lét, mely nek tar tal maz nia kell a hi te le -
zõk nek szó ló fel hí vást, hogy is mert kö ve te lé se i ket a köz -
zé té tel tõl szá mí tott 40 na pon be lül a vég el szá mo ló nál je -
lent sék be.

A Cstv. 72. § (3) be kez dé se pe dig azt a ren del ke zést
tar tal maz ta, hogy ha a vég el szá mo lás meg in du lá sát kö ve -
tõ en fel szá mo lá si el já rást kez de mé nyez tek, a fel szá mo lás
el ren de lé se ese tén a vég el szá mo lá si el já rás meg szün te té se
ér de ké ben a bí ró ság a cég bí ró sá got ér te sí ti.

IV.

A jog egy sé gi ta nács meg íté lé se sze rint az el len té tes ál -
lás pon tok fel ol dá sa so rán an nak van dön tõ je len tõ sé ge,
hogy a jog egy sé gi el já rás sal érin tett idõ szak ban a Cstv. a
vég el szá mo lá si el já rást és a fel szá mo lá si el já rást két kü lön
el já rás ként sza bá lyoz ta. A vég el szá mo lá si el já rás nem
„for dul ha tott át”, nem foly ta tód ha tott fel szá mo lá si el já rás -
ként, ha nem a fel szá mo lá si el já rás a Cstv. 22. § (1) be kez -
dé sé nek a)–d) pont ja i ban is mer te tett mó don in dul ha tott
meg (és in dul hat meg a je len leg ha tá lyos ren del ke zé sek
sze rint is). A fel szá mo lás el ren de lé se ese tén a cég bí ró ság -
nak a vég el szá mo lá si el já rást meg kel lett szün tet nie. (Ez -
zel azo nos tar tal mú ren del ke zést tar tal maz a vég el szá mo -
lá si el já rást je len leg sza bá lyo zó Ctv. 95. § (1) be kez dé se
ak ként, hogy a fel szá mo lás el ren de lé sé vel a fo lya mat ban
lévõ vég el szá mo lás meg szû nik.) 

A fel szá mo lá si el já rás ban hi te le zõ ként csak az vál ha tott 
(és vál hat a je len leg ha tá lyos sza bá lyo zás sze rint is) az el -
já rás ala nyá vá, aki nek a pénz kö ve te lé sét a fel szá mo ló
nyil ván tar tás ba vet te. 

A Cstv. 46. § (3) be kez dés a) pont já nak 1993. szep tem -
ber 2-ával tör tént ha tá lyon kí vül he lye zé se óta azon ban a
fel szá mo ló fõ sza bály ként az ál ta la is mert hi te le zõi kö ve te -
lé se ket kü lön igény be je len tés hi á nyá ban, hi va tal ból nem
ve he ti nyil ván tar tás ba. Ez alól a fõ sza bály alól a Cstv.
1997. au gusz tus 6-tól ha tá lyos 37. § (2) be kez dé sé nek
elsõ mon da ta ér tel mé ben csak a fel szá mo lás alatt ke let ke -
zett és fel szá mo lá si költ ség nek mi nõ sü lõ kö ve te lé sek je -
len te nek ki vé telt. Eze ket ugyan is a fel szá mo ló hi te le zõi
igény be je len tés hi á nyá ban is kö te les nyil ván tar tás ba
 venni.
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A Cstv. a fel szá mo lá si el já rás ban tör té nõ hi te le zõ vé vá -
lás fel té te le it, az igény be je len tés rend jét, ha tár ide jét és el -
mu lasz tá sá nak jog kö vet kez mé nye it rész le te sen és el té rést
meg nem en ge dõ mó don sza bá lyoz za [Cstv. 28. § (1) be -
kez dés, (2) be kez dés f) pont, 46. § (5) és (7) be kez dé sei,
37. §]. 

A Cstv. 38. § (2) be kez dé se ki fe je zett ren del ke zést tar -
tal maz arra vo nat ko zó an, hogy a pénz kö ve te lés ér vé nye sí -
té se cél já ból a fel szá mo lás kez dõ idõ pont ja elõtt in dí tott
el já rás nem men te sí ti a hi te le zõt hi te le zõi igé nyé nek ha tár -
idõ ben, a fel szá mo ló nál tör té nõ be je len té se, il let ve a re -
giszt rá ci ós díj be fi ze té sé re vo nat ko zó kö te le zett sé gé nek
tel je sí té se alól. A vég el szá mo lá si el já rás ban, mint nem pe -
res el já rás ban a pénz kö ve te lés nek a vég el szá mo ló hoz tör -
té nõ be je len té se a pénz kö ve te lés ér vé nye sí té sé nek a vég -
el szá mo lás ra vo nat ko zó sza bá lyok ban elõ írt rend je. Az
igény be je len tés ugyan is an nak ér de ké ben tör té nik, hogy a
vég el szá mo ló a gaz dál ko dó szer ve zet va gyo ná ból ki elé -
gít se a hi te le zõ pénz kö ve te lé sét. A Cstv. ki fe je zett el té rõ
ren del ke zé se hi á nyá ban a pénz kö ve te lés ilyen mó don, a
vég el szá mo lá si nem pe res el já rás ban tör tént ér vé nye sí té sé -
re is vo nat ko zik a Cstv. 38. § (2) be kez dé sé ben fog lalt
ren del ke zés. Azaz a pénz kö ve te lés nek a vég el szá mo lá si
el já rás ban hi te le zõi igény ként tör tént be je len té se nem
men te sí ti a hi te le zõt pénz kö ve te lé sé nek a fel szá mo lá si el -
já rás ban elõ írt sza bá lyok sze rin ti be je len té se alól. 

Mind eb bõl pe dig az kö vet ke zik, hogy a vég el szá mo lá si
el já rás ban be je len tett hi te le zõi kö ve te lés jo go sult ját a vég -
el szá mo lá si el já rást kö ve tõ fel szá mo lá si el já rás ban a fel -
szá mo lá si el já rás ra vo nat ko zó sza bá lyok nak meg fe le lõ
kü lön igény be je len tés nél kül nem le het hi te le zõ nek mi nõ -
sí te ni és igé nyét nyil ván tar tás ba ven ni.

A csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról szó ló 1991.
évi XLIX. tör vény je len leg ha tá lyos ren del ke zé sei és a
vég el szá mo lá si el já rást je len leg sza bá lyo zó Ctv. ren del ke -
zé sei a jog egy sé gi el já rás ban vizs gált idõ szak ban ha tá lyos
ren del ke zé sek kel, a jog kér dés el bí rá lá sa szem pont já ból
tar tal mi lag azo no sak. Ezért a jog egy sé gi ha tá ro zat meg ál -
la pí tá sai irány adó ak a je len leg ha tá lyos sza bá lyok alap ján
fo lyó fel szá mo lá si el já rá sok ban is.

V.

A ki fej tett in do kok alap ján a jog egy sé gi ta nács – a bí ró -
sá gi jog al kal ma zás egy sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben
(Bsz. 27.) – a )ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro -
zott és e hatá ro za tát a Bsz. 32. § (4) be kez dé se alap ján a
Ma gyar Köz löny ben köz zé te szi.

A Ma gyar Nem ze ti Bank
el nö ké nek ren de le te

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
7/2008. (V. 26.) MNB

rendelete
a jegybanki alapkamat mértékérõl

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Mnbtv.) 60.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont ja alap ján fenn ál ló jog kö röm ben el jár va a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Ma gyar Nem ze ti Bank Mo ne tá ris Ta ná csá nak dön té -
se ér tel mé ben a jegy ban ki alap ka mat mér té ke 8,50%.

2.  §

(1) E ren de let 2008. má jus 27-én lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a jegy ban ki alap ka mat mér té ké rõl  szóló 6/2008.
(IV. 28.) MNB ren de let.

(3) E ren de le tet a Ma gyar Nem ze ti Bank az Mnbtv.
60.  § (5) be kez dé se alap ján hon lap ján és elekt ro ni kus hír -
ügy nök sé gi ol da lán 2008. má jus 26-án hir de ti ki.
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osztály Céginformációs Osztályára határozatlan idõre pró-
baidõ kikötésével fogalmazónak,

Domonyai András szekszárdi lakost, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinet Sajtó- és
Kommunikációs Osztályára határozatlan idõre munkavál-
lalónak,

Fülöp Gina budapesti lakost, az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium Költségvetési és Gazdasági Fõosztály

Gazdasági Osztályára határozatlan idõre próbaidõ kiköté-
sével gyakornoknak

kinevezte.

Az európai uniós jogi szakállamtitkár

dr. Czombos Tamás budapesti lakost, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Európai Uniós Jogi Fõosztályára
határozatlan idõre vezetõ-tanácsosnak

kinevezte.

A közjogi szakállamtitkár

Törõ Zsófia Eszter budapesti lakost, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Alkotmányjogi Fõosztályára ha-
tározott idõre próbaidõ kikötésével ügykezelõnek,

dr. Zárai Eszter budapesti lakost, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Alkotmányjogi Fõosztály Alkot-
mányjogi Kodifikációs Osztályára határozatlan idõre ve-
zetõ-tanácsosnak

kinevezte.

A büntetõpolitikai szakállamtitkár

Balassa Szilvia budapesti lakost, az Igazságügyi és Ren-
dészeti Minisztérium Büntetõpolitikai Fõosztály Bûnmeg-
elõzési Osztályára határozott idõre munkavállalónak,

Sponga István budapesti lakost, az Igazságügyi és Ren-
dészeti Minisztérium Büntetõpolitikai Fõosztály Bûnmeg-
elõzési Osztályára határozott idõre munkavállalónak,

Szabó Mihály József csomádi lakost, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Büntetõpolitikai Fõosztály Bûn-
megelõzési Osztályára határozott idõre próbaidõ kikötésé-
vel vezetõ-fõtanácsosnak

kinevezte.

Közszolgálati jogviszony megszûnések

Közszolgálati jogviszonya megszûnt

végleges közigazgatási áthelyezéssel

dr. Bácsi Zoltán Tibor igazságügyi és rendészeti mi-
nisztériumi szakmai fõtanácsadónak,
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dr. Kis né met Eri ka igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz té -
ri u mi ta ná csos nak;

dr. Ve res An na má ria igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
té ri u mi ve ze tõ-ta ná csos nak;

kö zös meg egye zés sel
Fe ke te Zsu zsan na igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz té ri -

u mi fo gal ma zó nak,
dr. Nagy Zsom bor igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz té ri -

u mi ve ze tõ-ta ná csos nak,
Ná da si Eni kõ igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz té ri u mi

ta ná csos nak,
Pin tér Ta más né igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz té ri u -

mi fõ elõ adó nak;

fel men tés sel
Pa lya Já nos igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz té ri u mi

ve ze tõ-fõ ta ná csos nak;

be ren de lés meg szün te té sé vel
dr. Be rei Ró bert igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz té ri u -

mi ki emelt fõ mun ka társ nak.

Iga zol vá nyok ér vény te le ní té se

Dr. Vi o la Ju dit bu da pes ti köz jegy zõ-he lyet tes köz jegy -
zõ-he lyet te si iga zol vá nya elveszett.

Dr. Lász ló Géza De zsõ igaz ság ügyi szak ér tõ igaz ság -
ügyi szak ér tõi iga zol vá nyát ellopták.

Az iga zol vá nyok ér vény te le nek.

Pá lyá za ti fel hí vások

A Tol na Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal
meg üre se dett igaz ga tói mun ka kö ré nek be töl té sé re

A ve ze tõi meg bí zás 2008. au gusz tus 1-jé tõl ha tá ro zat -
lan idõ re szól. Az il let mény meg ál la pí tá sa az igaz ság ügyi
al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo nyá ról szó ló 1997. évi
LXVIII. (a to váb bi ak ban: Iasz.) tör vény ben foglaltak sze -
rint tör té nik.

Pá lyá za tot nyújt hat be, aki
– a Tol na Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal alap te vé keny sé -

gei el lá tá sá hoz a vo nat ko zó tör vé nyek ben, jog sza bá lyok -
ban elõ írt fel sõ fo kú iskolai vég zett ség gel, és

– a köz igaz ga tás ban (jogi, szo ci á lis te rü le ten) és/vagy
igaz ság szol gál ta tás ban szer zett leg alább 5 éves szak mai
gya kor lat tal ren del ke zik, továbbá 

– aki vál lal ja a B szin tû nem zet biz ton sá gi el len õr zést.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent a hi va tal szol gá la -

ta i nál vég zett mun ka (Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá lat, Jogi

Se gít ség nyúj tó Szol gá lat, Ál do zat se gí tõ Szol gá lat), va la -
mint a jogi végzettség és a vezetõi tapasztalat.

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: 2008. jú li us 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2008. augusztus

20.

A bí rá ló bi zott ság a pá lyá za ti fel té te lek nek meg fe le lõ
va la mennyi pá lyá zót meg hall gat ja. A pá lyá za to kat bi zal -
ma san ke zel jük és a meg hall ga tás ered mé nyé rõl – a pá lyá -
za ti anyag egy ide jû vissza kül dé se mel lett  –  va la mennyi
pá lyá zót írás ban tájékoztatjuk.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– az is ko lai, szak mai vég zett sé get iga zo ló ok ira tok hi -

te le sí tett másolatát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi – bün tet len elõ éle tet iga -

zoló – er köl csi bi zo nyít ványt,
– rész le tes szak mai ön élet raj zot, 
– a pá lyá zó nak a hi va tal mû kö dé sé vel, a szak mai fel -

ada tok fej lesz té sé vel kap cso la tos el gon do lá sa it tar tal ma zó 
dol go za tot.

A pá lyá za to kat egy pél dány ban az Igaz ság ügyi Hi va tal
(1145 Bu da pest, Róna u. 135.) zárt bo rí ték ban – a bo rí té -
kon fel tün tet ve, hogy „Pá lyá zat” – kell benyújtani.

A Rend õr tisz ti Fõ is ko la rek to ra
a fel sõ ok ta tás ról szó ló

2005. évi CXXXIX. tv. 96. § (6) be kez dé se alap ján
a Ve ze tés el mé le ti Tan szék állományában

pá lyá za tot hir det
(be töl tött ál lás he lyen)

tan szék ve ze tõi be osz tás elnyerésére

A tan szék ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zott idõ re 5 évre
– 2008. szep tem ber 1-jé tõl 2013. au gusz tus 31-ig –
létesül.

A pá lyá zók kal szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek:
– egye te mi vég zett ség,
– dok to ri fo ko zat,
– egye te mi, fõ is ko lai ta ná ri vagy do cen si ki ne ve zés,

vagy a ki ne ve zés hez szük sé ges fel té te lek meg lé te (a pá -
lyá zat egy ben az ok ta tói fo ko zat ellátására is szól);

– a szak ké pe sí tés meg szer zé sé tõl szá mí tott leg alább
10 é ves szak mai gyakorlat;

– gya kor la ti ta pasz ta la tok a rend vé del mi ok ta tás ban;
– al kal mas a hall ga tók, a dok to ri kép zés ben részt ve võk, 

a ta nár se gé dek ta nul má nyi, tu do má nyos mun ká já nak
vezetésére;

– a tan szék ha tás kö ré be tar to zó tu do mány te rü let nem -
zet kö zi össze ha son lí tás ra képes ismerete,
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– a köz igaz ga tás-tu do mány nak, a ve ze tés- és szer ve zé si
el mé le tek nek, va la mint az Eu ró pai Köz igaz ga tá si Jog gal
össze füg gõ ku ta tá sok ismerete és bemutatása;

– leg alább egy ide gen nyel ven ké pes elõ adás meg tar tá -
sá ra;

– az 1996. évi XLV. tv. 3. § (2) be kez dé sé ben írt fel té te -
lek meg lé te, il let ve az ott ír tak tu do má sul vé te le;

– an nak vál la lá sa, hogy mun ká ját fõ ál lás ban lát ja el.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nál – a tan szék mes ter kép zés ben

ját szott sze re pé re te kin tet tel – elõnyt je lent az egye te mi
tanári kinevezés.

A tan szék ve ze tõ ál ta lá nos fel ada tai:
– ve ze ti, szer ve zi, irá nyít ja és el len õr zi a tan szék ok ta tó

és tu do má nyos, va la mint egyéb te vé keny sé gét, gon dos ko -
dik a tan szék re há ru ló va la mennyi fel adat, kö te le zett ség
teljesítésérõl;

– az adott szak te rü le ten tan köny vek, jegy ze tek írá sa,
szak mai lek to rá lá sa;

– a köz igaz ga tás-tu do mány, va la mint a ve ze tés- és szer -
ve zé si el mé let oktatása;

– a tan szék ál lo má nyá ba be osz tot tak szak mai, tu do má -
nyos fej lõ dé sé nek elõsegítése;

– rész vé tel a fõ is ko la „éle té ben”, va la mint a fõ is ko la ha -
zai és nem zet kö zi kap cso la ta i nak szer ve zé sé ben,
fenntartásában.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó ne vét, mun ka he lyét és be osz tá sát;
– tu do má nyos fo ko za tát,
– ed di gi szak mai mun ká já nak rész le tes le írá sát, ezen

belül: 
= ok ta tá si és tu do má nyos mun ká já nak rész le tes is mer te -

té sét,
= tu do má nyos, il le tõ leg szak mai szer ve ze tek ben vég -

zett te vé keny sé gét,
= fon to sabb ta nul mány út ja it;
– nyi lat ko za tát fenn ál ló fog lal koz ta tá si jog vi szo nya i ról, 

mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szo nya i ról, azok tar -
tal má ról és idõbeni behatároltságáról;

– a tan szék ve ze té sére, fej lesz té sé re, va la mint azok
meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó elképzeléseit.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– a pá lyá zó ön élet raj zát és rész le tes szak mai élet raj zát;
– az egye te mi vég zett sé get, dok to ri fo ko za tot, ide gen -

nyelv-is me re tet ta nú sí tó ok ira tok hi te les másolatait;
– fon to sabb tu do má nyos pub li ká ci ók jegy zé két;
– hoz zá já ru ló nyi lat ko za tot ar ról, hogy pá lyá za ti anya -

gát a Rend õr tisz ti Fõ is ko la bi zott sá gai és tes tü le tei
megismerhetik.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl
szá mí tott 30. nap.

A pá lyá za tot a Rend õr tisz ti Fõ is ko la Sze mély ügyi Osz -
tá lyán (1121 Bu da pest, Far kas völ gyi út 12.; pos ta cím:
1525 Bu da pest, Rb. 27.) egy pél dány ban kell benyújtani.

A pá lyá zó nak a vé le mé nye zést meg elõ zõ en – a fõ is ko la
sze ná tu sa ré szé re a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi
CXXXIX. tör vény 27. § (8) be kez dés j) pont já ban biz to sí -
tott jog gya kor lá sa ér de ké ben – a fõ is ko la sze ná tu sa elõtt
ismertetnie kell programját.

A pá lyá zat meg je le né sé nek a he lye: Igaz ság ügyi Köz -
löny, KSZK hon lap, RTF honlap

A pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb in for má ci ók meg is -
mer he tõk a Rend õr tisz ti Fõ is ko la Sze mély ügyi Osz tályán
Ke nye res And rás rend õr sé gi fõ ta ná csos, osz tály ve ze tõ nél, 
a 392-3517 vagy a 19-105 (rendészeti) telefonszámon.

A Rend õr tisz ti Fõ is ko la rek to ra
a fel sõ ok ta tás ról szó ló 

2005. évi CXXXIX. tv. 88. § (1) be kez dé se alapján 
pá lyá za tot hir det

1 fõ fõ is ko lai ta ná ri mun ka kör 
el nye ré sé re a ha tár ren dé sze ti tan szék hi va tá sos

ál lo má nyá ban, ve ze tés el mé le ti tan tár gyak oktatására

A fõ is ko lai ta ná ri ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re létesül.

A pá lyá zók kal szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek:
– egye te mi vég zett ség;
– dok to ri fo ko zat;
– a szak ké pe sí tés meg szer zé sé tõl szá mí tott leg alább

10 é ves szak mai gyakorlat;
– gya kor la ti ta pasz ta la tok a rend vé del mi ok ta tás ban;
– al kal mas a hall ga tók, a dok to ri kép zés ben részt ve võk, 

a ta nár se gé dek ta nul má nyi, tu do má nyos mun ká já nak
vezetésére;

– leg alább egy ide gen nyel ven ké pes elõ adás meg tar tá -
sá ra;

– az 1996. évi XLV. tv. 3. § (3) be kez dé sé ben írt fel té te -
lek meg lé te, il let ve az ott ír tak tu do má sul vé te le;

– ké pes ség a ve ze tés el mé let tárgy kö re i ben elõ adá sok és 
gya kor la ti fog lal ko zá sok ve ze té sé re a BA és MA képzés
keretében;

– al ko tói mó don rész vé tel a fõ is ko la ren dé sze ti ve ze tés -
el mé le ti tár gyú kutatásaiban;

– a hall ga tói tény fel dol go zó mun ka kon zu lens ként tör -
té nõ irá nyí tá sa;

– ak tív rész vé tel a ren dé sze ti szer vek kel, ha zai és nem -
zet kö zi in téz mé nyek kel tör té nõ kap cso lat épí tés ben;

– an nak vál la lá sa, hogy mun ká ját fõ ál lás ban lát ja el.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó ne vét, mun ka he lyét és be osz tá sát;
– tu do má nyos fo ko za tát;
– ed di gi szak mai mun ká já nak rész le tes le írá sát, ezen

belül: 
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= ok ta tá si és tu do má nyos mun ká já nak rész le tes is mer te -
té sét,

= tu do má nyos, il le ve szak mai szer ve ze tek ben vég zett
te vé keny sé gét,

= fon to sabb ta nul mány út ja it;
– nyi lat ko za tát fenn ál ló fog lal koz ta tá si jog vi szo nya i ról, 

mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szo nya i ról, azok tar -
tal má ról és idõbeni behatároltságáról.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– a pá lyá zó ön élet raj zát és rész le tes szak mai élet raj zát;
– az egye te mi vég zett sé get, dok to ri fo ko za tot, ide gen -

nyelv-is me re tet ta nú sí tó ok ira tok hi te les másolatait;
– hoz zá já ru ló nyi lat ko za tot ar ról, hogy pá lyá za ti anya -

gát a Rend õr tisz ti Fõ is ko la bi zott sá gai és tes tü le tei
megismerhetik.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl
szá mí tott 30. nap.

A pá lyá za tot a Rend õr tisz ti Fõ is ko la Sze mély ügyi Osz -
tá lyán (1121 Bu da pest, Far kas völ gyi út 12.; pos ta cím:
1525 Bu da pest, Rb. 27.) egy pél dány ban kell benyújtani.

A pá lyá zó nak a vé le mé nye zé st meg elõ zõ en – a fõ is ko la
sze ná tu sa ré szé re a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi
CXXXIX. tör vény 27. § (8) be kez dés j) pont já ban biz to sí -
tott jog gya kor lá sa ér de ké ben – a fõ is ko la sze ná tu sa elõtt
ismertetnie kell programját.

A pá lyá zat meg je le né sé nek a he lye: Igaz ság ügyi Köz -
löny, RTF honlap

A pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb in for má ci ók meg is -
mer he tõk a Rend õr tisz ti Fõ is ko la Sze mély ügyi Osz tályán
Ke nye res And rás rend õr sé gi fõ ta ná csos, osz tály ve ze tõ nél, 
a 392-3517 vagy a 19-105 (rendészeti) telefonszámon.

Tá jé koz ta tó

Be szá mo ló
az Egész ség ügyi Te rü le ten Mû kö dõ

Igaz ság ügyi Szak ér tõi Tes tü let
2007. évi mû kö dé sé rõl

Az Egész ség ügyi Te rü le ten Mû kö dõ Igaz ság ügyi Szak -
ér tõi Tes tü let a 8/2006. (II. 22.) IM ren de let, majd ha tály -
ba lé pé sét kö ve tõ en a 33/2007. (VI. 22.) IRM ren de let
alap ján vé gez te te vé keny sé gét. A ta gok és tiszt ség vi se lõk
ki ne ve zé se 2006. év ben tör tént meg, kö zü lük dr. Var ga
Mi hály (igaz ság ügyi or vos tan) meg halt, dr. Czen ner Zsu -
zsan na (kli ni kai szak pszi cho ló gia) meg bí zá sá ról le mon -
dott. A meg üre se dett he lyek re a mi nisz ter úr dr. Kön czöl
Fran cis kát (igaz ság ügyi or vos tan) és dr. Ko vács Jó zse fet
(kli ni kai szak pszi cho ló gia) ne vez te ki. dr. Módis Katalin

(igazságügyi elmeorvostan) felmentése kérésére jelenleg
van folyamatban.

El in té zet le nül ma radt 2006. év rõl 42 ügy, 2007. év ben a 
tes tü let hez 284 ügy ér ke zett, me lyek kö zül 42 ügy (14,8%) 
el lá tá sa 2008. évre hú zó dott át. A hát ra lék 4 ülés (kb. 2 hó -
nap) anyagának felel meg.

Az el lá tott ügyek meg osz lá sa:

Bün te tõ ügy szak (12 ügy, 4,2%)

Erõ sza kos kö zö sü lés 1 ügy

Fog lal ko zás kö ré ben el kö ve tett gon dat lan
veszé lyez te tés

2 ügy

Ká bí tó szer rel való vissza élés 4 ügy

Köz úti bal eset vét sé ge 3 ügy

Ön bí rás ko dás 1 ügy

Rab lás 1 ügy

Pol gá ri pe res ügyek (271 ügy, 95,4%)

Fi ze té si meg ha gyás ha tá lyon kí vül he lye zé se 1 ügy

Fog lal ko zá si meg be te ge dés 1 ügy

Fo gya té kos sá gi tá mo ga tás 3 ügy

Gond nok ság alá he lye zés vagy an nak meg -
szün te té se

12 ügy

Há zas ság fel bon tá sa/gyer mek el he lye zés 11 ügy

Jog vi szony-meg szün te tés és üze mi bal ese ti
kár té rí tés

1 ügy

Kár té rí tés meg fi ze té se 28 ügy

Kö te les rész ki adá sa (vég ren de let tel kapcs.) 1 ügy

Kö zig. ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta 13 ügy

Mun ka ügyi per 12 ügy

Or vo sok és egész ség ügyi in téz mé nyek kel
szem be ni kár té rí tés

19 ügy

Szer zõ dés ér vény te len sé gé nek meg ál la pí tá sa 4 ügy

Szol gá la ti vi szony meg szün te té se 1 ügy

Tár sa da lom biz to sí tá si ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta 161 ügy

Vég ren de let ér vény te len sé gé nek meg ál la pí tá sa 3 ügy

Ma gán fel ké rés (0,4%)

Sú lyos tes ti sér tés 1 ügy

Szak te rü let sze rin ti bon tás ban a ki ren de lés 22 eset ben
igaz ság ügyi el me szak ér tõi (6 ügy bün te tõ, 16 ügy pol gá ri
ügy szak), 11 eset ben kli ni kai szak pszi cho ló gi ai te rü let re
irá nyult. Az ügyek több sé gé ben az igaz ság ügyi or vos és a
kü lön bö zõ szak te rü le te ken mû kö dõ kli ni kai szak kép zett -
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ségû tagok együttmûködésére került sor. A társadalombiz-
tosítási határozat felülvizsgálata iránt indított ügyek több-
ségében igazságügyi orvos, igazságügyi elmeorvos és az
esetnek megfelelõ szakképzettségû klinikus mûködött
együtt az eseti bizottságokban. Mivel az Országos Rehabi-
litációs és Szociális Szakértõi Intézet szakértõinél a 2008.
január 1-jétõl hatályos rendelkezés szerint az „egészség-
biztosítás” ráépített szakképesítés alkalmazási elõfeltétel,
a munkaképesség-csökkenés (egészségkárosodás) mérté-
kével, a rokkantság és a fogyatékossági támogatás indo-
koltságával kapcsolatos ügyekben eljáró eseti bizottságok
legalább egy tagja ilyen irányú szakképesítéssel is rendel-
kezik.

Az eseti bizottságok elnökének, referensének és tagjai-
nak kijelölése a kirendelõ végzés és az ügy jellege alapján
a R. 28. § és az összeférhetetlenségi szabályok figyelem-
bevételével történik. Egyetlen esetben fordult elõ, hogy
csak a bíróság észlelte a referens összeférhetetlenségét,
illetve ugyanezen ügyben a bíróság egy szakértõi intéz-
mény vezetõjének részvételét összeférhetetlennek találta,
mert bár a korábbi szakvélemények elkészítésében nem
vett részt, a díjjegyzéket, mint az eljáró intézet vezetõje,
aláírta.

Gyakoribb probléma, hogy mivel a tagok idõbeosztása
2-3 hónapra elõre nem minden esetben tervezhetõ, az idõ-
szerûség biztosítása érdekében néhány alkalommal az ese-
ti bizottságok összetételét módosítani kellett.

A Testület tagjainak igénybevétele nem egyenletes,
amit részben a szakterület szerinti összetétel, részben az
ügyek területi eloszlása indokol (a megkeresések nagyobb
része a fõváros, illetve Pest megye bíróságaitól érkezik).

A 33/2007. (VI. 22.) IRM rendelet 15. §-a alapján, ha
olyan különleges szakértelemmel rendelkezõ személy
közremûködése szükséges, amellyel a testület tagjai nem
rendelkeznek, más szakértõ igénybevételére is lehet mód,
aki azonban jelenleg már nem tagja az eseti bizottságnak,
hanem a bíróság külön kirendelése alapján jár el, szükség
esetén a Testület és a szakértõ egyesített szakvéleményt
terjeszt elõ. Erre egyes kisebb klinikai szakterületek
(plasztikai sebészet, fogászat stb.) mellett olyan ügyekben
kerül sor, amikor a testület ilyen szakképzettséggel rendel-
kezõ tagjai az adott ügyben összeférhetetlenség miatt nem
járhatnak el.

Tartalmi oldalról vizsgálva, büntetõ ügyszakban az
igénybevétel minimális. A korábbi években az ETT Igaz-
ságügyi Bizottságának gyakorlatában az ügyek mintegy
fele büntetõ ügyszakból került ki, az összetétel késõbb fo-
kozatosan a polgári ügyszak felé tolódott el. Az elmúlt év-
tizedekben az igazságügyi orvosszakértõk igénybevétele
tekintetében észlelhetõ változás a polgári ügyek túlsúlyát
ugyan magyarázza, de a jelenleg észlelhetõ arány eltúl-
zottnak tûnik. Az 1998. évi XIX. tv. hatálybalépését köve-
tõen a hatóságok és a bíróságok – kevés kivételtõl eltekint-
ve – a 111. § (5) bekezdés rendelkezéseit úgy értelmezik,
hogy ellentmondó szakértõi vélemények esetén nem a tes-
tületet, hanem intézményt vagy természetes személyt ke-

resnek meg szakértõi vélemény elõterjesztése céljából. Az
eljárási törvény értelmezése nem a testület jogköre, de a
mindennapi igazságügyi szakértõi gyakorlat azt mutatja,
hogy büntetõ ügyszakban sem csökkennek az egymásnak
ellentmondó szakértõi vélemények, és a 33/2007. (VI. 22.)
IRM rendelet 2. §-a alapján a bíróságoknak és hatóságok-
nak módjuk lenne az ellentét feloldása érdekében a testület
megkeresésére.

A büntetõ ügyszakban az országosan kiemelt ügyek
mellett relatíve gyakori a kábítószerrel való visszaélés, il-
letve a kábítószer-függõség megállapítása ügyében törté-
nõ megkeresés. Tapasztalataink szerint az eljáró szakértõk
egy része tévesen értékelve a Btk. elõírásait és az Igazság-
ügyi Orvostani Szakmai Kollégium 21. sz. Módszertani le-
velét, a szubjektív tünetek túlértékelése alapján vonnak le
következtetéseket, és ez vezet a bíróságok által észlelt el-
lentmondások kialakulásához.

Az ügyek több mint felét (56,7%) a munkaképesség-
csökkenés mértékének, az esetleges rokkantság indokolt-
ságának kérdéseivel kapcsolatos megkeresések teszik ki.
Tartalmilag az ügyek jelentõs része a szociális problémák-
nak a társadalombiztosítási ellátás terhére történõ megol-
dása által felvetett konfliktusokból adódik, és várható,
hogy az ügyek a 2008. január 1-jétõl változó szabályok kö-
vetkeztében a jövõben még szaporodni is fognak.

Az orvosokkal és az egészségügyi intézményekkel
szemben indított kártérítési ügyek (19 ügy, 6,7%) szám-
arányukhoz képest jelentõs társadalmi érdeklõdésre tarta-
nak számot. A Testülethez általában a felperesek által pe-
ren kívül beszerzett szakértõi vélemények és a bíróság ál-
tal kirendelt szakértõk véleményei között fennálló ellenté-
tek miatt érkezik a megkeresés. Az ügyek túlnyomó részé-
ben az eljáró eseti bizottságok a bíróságok által kirendelt
szakértõk véleményeit tartották szakmailag megalapozott-
nak. A peren kívül beszerzett igazságügyi szakértõi véle-
mények részben nem teljes körû dokumentáción alapultak,
részben csak a felperesi álláspontot vették figyelembe.

Az egyéb jellegû megkeresések száma évek óta sem ará-
nyaiban, sem tartalmában nem változott, többségüket a
kártérítés iránti, illetve a gondnokság alá helyezés miatt in-
dult perek teszik ki.

Mivel a jogerõs ítéletekbõl a Testület másolatot nem
kap, semmilyen visszajelzésünk nincs arról, hogy a véle-
ményeket a bíróságok milyen mértékben tudják az ítélet-
hozatalhoz felhasználni.

Az elmúlt csaknem két év tapasztalatai lehetõséget ad-
nak arra is, hogy szakértõi szempontból értékeljük a testü-
letek szervezése tekintetében bekövetkezett változásokat.
Pozitívumként jelentkezik, hogy a kis létszámú eseti bi-
zottságok megteremtik a lehetõségét a tárgyalásokon tör-
ténõ személyes megjelenésre, így a közvetlenség elvének
maradéktalan érvényesítésére, bár, erre a gyakorlatban
csak kevés esetben került sor. Az elmúlt évek gyakorlatá-
hoz képest javult az idõszerûség, és az a tény, hogy a vizs-
gálatot végzõ személy tagja az eljáró eseti bizottságnak,
lehetõséget teremt arra, hogy megalapozottabb vita alap-
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ján alakítsák ki a testületi véleményeket. Negatívum
ugyanakkor, hogy nehezebb biztosítani minden tag egy-
idejû jelenlétét, illetve a korábbi formában történõ testületi
állásfoglalások esetén több, különbözõ szakterületet kép-
viselõ szakértõ álláspontját tükrözte az állásfoglalás, ami
szakmailag szélesebb körû megközelítést biztosított, mint
a 3 vagy legfeljebb 5 tagú eseti bizottságok véleményei.

A felszámított szakértõi díjakat 193 ügyben
27 260 920 Ft értékben utalták át 2007. évben a bíróságok
és kirendelõ hatóságok. A korábbi évrõl történõ áthúzódá-
sokat is figyelembe véve ez azt jelenti, hogy az ügyek har-
madában a szakértõi díjak megállapítása és kifizetése nem
a többször módosított 3/1986. (II. 21.) IM rendeletben elõ-
írt határidõk figyelembevételével történik meg.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adat-
bázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a
Versenybírósági Határozatok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adat-
csomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.

Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazo-
dást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük. Ûrlapkitöltõ programunk a gazdasági társaságok alapításával, mûködésével kapcsolatos forma-
nyomtatványok kitöltésére és tárolására alkalmas.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 81 000 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 143 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 292 500 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 382 500 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2008. ............................... hónaptól.

A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................

A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................

Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó kiadásában
– a Kreátor Info Kft. szervezésében – megjelent a

„Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság

döntéseinek tükrében” címû kiadvány

A két kötetbõl álló kiadvány célja, hogy az egyes részterületeket sorra véve bemutassa, hogy
melyek azok a leggyakoribb hibák, amelyeket a helyi önkormányzatok a rendeleteik megalkotá-
sánál elkövetnek, mégpedig a jelentõsebb alkotmánybírósági határozatok tükrében. Mindezen túl
egy önálló kötet tartalmazza az Európai Bíróság azon ítéleteit, amelyekben helyi vagy regionális
önkormányzatok, illetve helyi vagy regionális hatóságok voltak érintettek, vagy ellenük folyt az
eljárás. E kiadvány olyan fontos információk gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.

A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû könyvben tematikus sorrendben kerül rendszerezésre az egyes té-
makörök szempontjából fontos AB határozatok rövid, kivonatolt tartalma, amely minden jegyzõ és
helyi döntéshozó számára – az önkormányzati rendeletalkotáshoz – szükséges és elengedhetetlen
jogforrás.

E mellett az egyes önkormányzati rendeletalkotási tárgykörökre vonatkozóan az önkormányzati
rendeletalkotásra felhatalmazást adó hatályos jogszabályok, az egyes rendeletek fõbb tartalmi ele-
meinek és ezen elemekhez kapcsolódó AB döntések ismertetésére is sor kerül. Az AB határozatok
lényegi kérdéseinek felvázolása mellett a megsemmisített rendeletek, szakaszok helyett helyes
megoldásokra is utal a kiadvány a célból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához.

A kötet fõ gerincét alkotják a következõ önkormányzati témákban alkotott alkotmánybírósági dön-
tések: a helyi jogalkotás általános kérdései és a jogi alapelvek érvényesülése az önkormányzati
rendeletekben, a helyi adó, a hatósági ár, a szociális támogatások, gyermekvédelmi ellátások,
lakás- és helyiséggazdálkodás, hulladékgazdálkodás, állattartás, közterület-használat, vásárok
és piacok rendje, építésügy, önkormányzati vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az önkormányzat szervezete és mûködése.

Külön érdekessége a kiadványnak, hogy a szerzõk olyan alkotmánybírósági határozatokat is bemu-
tatnak, amelyek idõközben a magyar jogszabályok módosítása, illetve a közösségi jognak való
megfelelés okán nem alkalmazhatók, ezzel ugyanis elkerülhetõ, hogy adott esetben a jogalkotó
olyan határozatra hivatkozzon a szabályozás során, amely okafogyottá vált.

Magyarország uniós csatlakozása óta kiemelt jelentõsége van a közösségi elõírások betartásának
is mind a helyi önkormányzati rendeletek alkotása, mind pedig a helyi önkormányzatok törvényes
mûködésének biztosítása során. Így a kiadvány az Európai Bíróság ítéleteinek rövid ismertetése
mellett az adott helyzetben alkalmazandó közösségi jogszabály hivatkozását, a helyes értelmezést
és a követendõ magatartást is tartalmazza. Más tagállamok önkormányzatainak negatív tapasz-
talatai nagy segítségül szolgálhatnak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkal-
mazásához és a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû kötet szerzõi a magyar önkormányzati rendszer és az Európai Unió
joganyagának kiváló ismerõi:
Dr. Gyergyák Ferenc fõtanácsadó (Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága)
Dr. Orova Márta fõosztályvezetõ-helyettes (Önkormányzati Minisztérium, Közigazgatási Hivatali,
Jegyzõi és Hatósági Fõosztály)
Sárközyné dr. Szabó Piroska, jegyzõ
Dr. Zöld-Nagy Viktória közigazgatási jogász (Önkormányzati Minisztérium, Közigazgatási Hivatali,
Jegyzõi és Hatósági Fõosztály)

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt ajánlja az or-
szág valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei köz-
gyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében
részt vevõ hivatali munkatársaknak.

A 384 oldal terjedelmû kiadvány ára: 3948 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycent-
rum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

..........................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság
és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt (ára: 3948 Ft + postaköltség),
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .........................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénz-
forgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.
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MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR változatát ................. példányban, 2008. ............................................ hónaptól.

A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................

A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszáma: ......................................................................................................................................................

Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.
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