
A Gyülekezési jogról szóló törvény viobatkozó részlete  

Ha valakinek a békés gyülekezéshez fűződő jogát a rendőrség 
megsérti, akkor a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 
(Gytv.) szerint ahhoz képest, hogy a gyülekezést a rendőrség 
megtiltotta vagy feloszlatta, az alábbi speciális (szűk határidőben 
igénybe vehető) jogérvényesítési lehetőségek is a rendelkezésére 
állnak: 

I.    A rendezvény megtiltása esetén: közigazgatási határozat bírósági 
felülvizsgálata (három napon belül!) 

Gytv. 8.§-9.§ 

A rendőrség két okból tilthatja meg a bejelentett rendezvény 
megjelölt helyen illetve időben történő megtartását (a bejelentéstől 
számított 48 órán belül): 1)    ha a rendezvény megtartása a 
népképviseleti szervek vagy a bíróságok zavartalan működését 
súlyosan veszélyeztetné; 2)    ha a közlekedés más útvonalon nem 
biztosítható. 

A rendőrség határozatának közlésétől számított három napon belül a 
szervező kérheti a határozat bírósági felülvizsgálatát. A kérelemhez 
csatolni kell a rendőrség határozatát. A bíróság a kérelem 
beérkezésétől számított három napon belül határoz. Ha a kérelemnek 
helyt ad, hatályon kívül helyezi a rendőrség határozatát, ellenkező 
esetben a kérelmet elutasítja. A bíróság határozata ellen nincs helye 
jogorvoslatnak. 



A beadvány  
 
Feladó: Angelus Ivan - GMAIL <angelusivan@gmail.com> 
Tárgy: rendezvény bejelentése 
Dátum: 2017. április 22. 0:46:55 CEST 
Címzett: brfk@budapest.police.hu 

Budapesti Rendőr-főkapitányság H-1139 Budapest, Teve utca 4-6.  
Tárgy: közterületen tartandó rendezvény bejelentése Tisztelt Rendőr-
főkapitányság!  
Alulírott Angelus Iván a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 
(Gytv) 6-7. §-nak megfelelően az alábbi bejelentést teszem közterületen 
tartandó rendezvény szervezésével kapcsolatban.  
A rendezvény időpontja: 
2017. május 31. 9.00 - 2017. június 2. 15.00 - óra között  
A rendezvény helyszíne: Budapest III. kerület Fő tér 
A rendezvény neve: Békés összejövetel 
A rendezvény célja: Cél, hogy a résztvevők közösen kialakított 
álláspontjukat az érdekeltek tudomására hozzák. A rendezvény nem valósít 
meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, 
valamint semmilyen formában nem jár mások jogainak és szabadságának 
sérelmével. Semmilyen összefüggésben nem áll a választási eljárásról szóló 
törvény hatálya alá tartozó, vallási, sport, kulturális vagy művészeti illetve 
családi jellegű eseményekkel. 
A résztvevők hitet tesznek a különböző kultúrák egyenrangúsága és a 
különböző kultúrák képviselőinek kommunikációja, a kommunikáció 
lehetősége és szabadsága, az önkifejezés szabadsága, a gyülekezés 
szabadsága mellett. 
A rendezvény megtartása semmilyen mértékben nem veszélyezteti a 
népképviseleti szervek vagy a bíróságok zavartalan működését, a helyszínen 
nincs közlekedési forgalom.  
A rendezvény napirendje: 
2017. május 31. szerda 9.00 gyülekezés, készülődés 
2017. május 31. 12.00 – június 2. 15.00 
Egymásra hangolódás, közös éneklés, közös alkotás, közös zenélés, közös 
mozgás, közös meditáció, közös jóga, közös improvizáció, szimbolikus sátor 
építése, szimbolikus sátor díszítése, csendes beszélgetés – váltakozóan és 
szimultán. 
Résztvevők várható létszáma: kb. 10 - 200 fő váltakozóan 



A rendezvény zavartalan lebonyolítását biztosító rendezők száma: 2-10 fő 
szükség szerint. 
Szervező: Új Előadóművészeti Alapítvány, 1036 Budapest, Perc utca 2. 
+36 1 250 30 46 , 
budapest@tanc.org.hu 
A szervező képviseletére jogosult: Angelus Iván alapítványi kurátor, 
+36 30 9 323 155, 
angelusivan@gmail.com  
Kérem, hogy a T. Rendőr-főkapitányság a bejelentésemet vegye tudomásul! 
Budapest, 2017. április 22.  
Tisztelettel: Angelus Iván sk.  
 

A tértivevény 

Feladó: BRFK Ügyelet <ugyelet.brfk@budapest.police.hu> 
Tárgy: Automatikus válasz: rendezvény bejelentése 
Dátum: 2017. április 22. 0:47:20 CEST 
Címzett: Angelus Ivan - GMAIL <angelusivan@gmail.com> 
 
Tisztelt Hölgyem / Uram! 
 
Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét a BRFK Tevékenységirányítási 
Központja fogadta, azt az illetékességének megfelelően továbbítjuk! 
 
Tisztelettel: 
 
BRFK Tevékenységirányítási Központ 
 

A válasz a törvényes 48 órás válaszadási határidő után érkezett 
tehát a jogszabály szerint a bejelentés elfogadottnak tekinthető 



Feladó: Kovács Róbert <KovacsRobert@budapest.police.hu> 
Tárgy: Rendezvénnyel kapcsolatos tájékoztatás  
Dátum: 2017. április 25. 10:22:36 CEST 
Címzett: "angelusivan@gmail.com" <angelusivan@gmail.com> 
 
  
  
Tisztelettel: 
  
Dr. Kovács Róbert r. őrnagy 
alosztályvezető 
  
BRFK Rendészeti Szervek 
Biztosítási Osztály 
Rendbiztosi Alosztály 
  
Telefonszám 
BM: 32-044 
Mobil: 06 20/590-47-87 
  
… 
 



 
 
 



A bíróság állásfoglalása: 
 
Továbbított levél kezdete: 
Feladó: "Szutorcsik Eszter" <szutorcsike@obuda.birosag.hu> 
Tárgy: Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság válasza 
Dátum: 2017. május 16. 14:27:24 CEST 
Címzett: <angelusivan@gmail.com> 
 
Tisztelt dr. Angelus Iván! 
 
Az Ön által küldött új iratok alapján sincs lehetőségem arra, hogy a 
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság döntését kezdeményezzem az 
ügyben. A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságnak nincs jogi lehetősége az 
ilyen jellegű ügyekben történő döntéshozatalra. Ez igaz a gyülekezési jog 
hatálya alá tartozó rendezvényekre és az olyan rendezvényekre is, 
amelyek a rendőrség álláspontja szerint nem tartoznak az 1989. évi III. tv. 
hatálya alá. 
 
 
Budapest, 2017. május 16. 
 
 
                                                                                                                       
            Tisztelettel: 
 
 
                                                                                                                        
                                                             dr. Kovács József 
                                                                                                                       
                                              a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 
                                                                                                                       
                                                                 elnöke 
 



A III. kerületi Önkormányzat válasza korábbi levelünkre. 
 
Továbbított levél kezdete: 
Feladó: Wéber Tamás <weber.tamas@obuda.hu> 
Tárgy: Fő téri rendezvény - tájékoztatás 
Dátum: 2017. május 30. 12:14:34 CEST 
Címzett: "angelusivan@gmail.com" <angelusivan@gmail.com> 
Másolat: Bús Balázs <Bus.Balazs@obuda.hu>, Lőrincz Edina 
<lorincz.edina@kulturkozpont.hu>, Szegedi Gábor Dr. 
<szegedi.gabor@obuda.hu>, Szendrényi Attila 
<szendrenyi.attila@obuda.hu>, Dr. Böjtös Zoltán OBKF 
<bojtos.zoltan@obkf.hu>, "horvathantal@budapest.police.hu" 
<horvathantal@budapest.police.hu> 
 
Tisztelt Angelus Úr! 
  
Kolléganőmtől kapott tájékoztatás alapján értesültem róla, hogy 
a holnapi napon rendezvényt szervez a Fő térre. 
Az alábbi levelezésben azt látom, hogy tudomással bír arról, 
hogy egy másik – engedéllyel rendelkező – rendezvény már 
előkészítés alatt áll. 
Leveléből úgy látom, hogy tévesen azt az álláspontot képviseli, 
miszerint az Ön által szervezett rendezvény a Gytv. hatálya alá 
eső rendezvény, melyet a BRFK tudomásul vett és arra nem kell 
további engedélyt kérnie. 
Mellékelten megküldöm a 2017. február 16-án kelt BRFK levelet, 
melyben arról tájékoztattak, hogy az Ön rendezvénye nem 
tartozik a Gytv. hatálya alá és arra közterület-használati 
engedélyt kell kérnie. 
A BRFK levele alapján erről Önt tájékoztatták, sajnálatos módon 
az elmúlt közel 4 hónap alatt Ön nem kérelmezte a terület 
használatát, így azzal nem is rendelkezik. 
  
Fentiek alapján tájékoztatom, hogy az Ön által szervezett 
rendezvény nem rendelkezik semmilyen engedéllyel és 
amennyiben az mégis megtartásra kerül, úgy meg fogjuk tenni a 
szükséges lépéseket. 



  
Tisztelettel 
  
  
Wéber Tamás 
osztályvezető 
  
Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási Főosztály 
Közterületi és Környezetvédelmi Osztály 
1033 Bp., Laktanya u. 4. II. emelet 10. 
telefon: 4378-849 
fax: 4378-649 
e-mail: weber.tamas@obuda.hu 
  
From: Angelus Ivan - GMAIL [mailto:angelusivan@gmail.com]  
Sent: Monday, May 22, 2017 11:42 PM 
To: Lőrincz Edina <lorincz.edina@kulturkozpont.hu> 
Subject: Re: tájékozódás 
  
Kedves Edina! 
  
Nagyon köszönöm a tájékozódást és a tájékoztatást. 
  
Boldogan egyeztetünk, akivel lehet és kell, hiszen senkit nem 
akarunk zavarni. 
És persze nem akarjuk hogy mások zavarják a mi békés 
rendezvényünket. 
  
Területfoglalási engedélyt nem áll módunkban kérni, mert 
rendezvényünk a gyülekezési jog hatálya alá eső esemény, mint 
ilyen nem szorul engedélyre.  
A BRFK nem válaszolt a törvény által előírt 48 órás határidőn 
belül, ezáltal rendezvényünk bejelentését tudomásulvettnek 
tekintjük. Nem is köteles erre. 
  
Megköszönöm ha a Fő tér más tervezett - engedélyezett vagy 



tudomásulvett - eseményeit ismerő munkatársával egyeztethetem 
terveink részleteit. 
  
Köszönettel 
Angelus Iván 
 
 
A mi válaszunk 
 
Feladó: Angelus Ivan - GMAIL <angelusivan@gmail.com> 
Tárgy: Válasz: Fő téri rendezvény - tájékoztatás 
Dátum: 2017. május 30. 19:31:03 CEST 
Címzett: Wéber Tamás <weber.tamas@obuda.hu> 
Másolat: Bús Balázs <Bus.Balazs@obuda.hu>, Lőrincz Edina 
<lorincz.edina@kulturkozpont.hu>, "Szegedi Gábor Dr." 
<szegedi.gabor@obuda.hu>, Szendrényi Attila 
<szendrenyi.attila@obuda.hu>, "Dr. Böjtös Zoltán OBKF" 
<bojtos.zoltan@obkf.hu>, "horvathantal@budapest.police.hu" 
<horvathantal@budapest.police.hu> 
 
Tisztelt Weber Úr! 
 
Megkeresését köszönöm!  
 
Remélem az Ön által kezdeményezett párbeszéd hozzájárul, hogy 
sikerüljön megelőzni az Ön által kilátásba helyezett, „szükséges 
lépéseket“ ezáltal a nemzetközi érdeklődésre is számot tartó békés 
rendezvény zavartalan lebonyolítását. Szerencsére a helyzet ezt 
lehetővé teszi.  
 
1. Az Ön által alább idézett február 16-án kelt levélben foglaltakat 
tudomásul vettem. Az a rendezvény nem lesz megtartva. 
 
2. Úgy tűnik elkerülte figyelmét vagy nem tájékoztatták, hogy április 
22-én kezdeményeztem egy másik rendezvényt. Beadványomra a 
BRFK a számára előírt 48 órás határidőn belül nem válaszolt.  
Ezzel de facto és de jure tudomásul vette a rendezvényt. 
 
A határidő utáni válaszra tekintettel a 2-es pont alatt említett 



rendezvényünk egyébként a Gytv. hatálya alá esik. Mint az 
beadványunkból teljes egyértelműséggel kitűnik a rendezvény 
tartalmilag és szó szerint is megfelel a Gytv. nek. Ezt a tényt külön 
nyilatkozatban meg is erősítettem. A bizonyítási teher arra hárul aki 
ezt vitatja. Ha értelmezésem, az Ön személyes véleménye, vagy 
bárki szerint téves, jogában áll azt a bíróság előtt megtámadni. 
 
4. A III. kerületi Önkormányzat-tal Lőrincz Edina útján egyeztettem, 
az egyébként konstruktív kommunikáció megszakadt: utolsó, május 
22-én kelt levelemre nem kaptam választ. 
 
5. Bízom abban, hogy a végrehajtó hatalmi szervezetek 
levelezésünket a másolat révén figyelemmel kísérő képviselői bölcs 
előrelátással hozzájárulmnak, hogy egy jó, békés ügy Óbudán - 
szülővárosomban - megvalósuljon.  
 
Tisztelettel: 
 
dr. Angelus Iván 
rektor 
  



Levelezés az Önkomrányzattal 
 
 
 
Továbbított levél kezdete: 
Feladó: Angelus Ivan - GMAIL <angelusivan@gmail.com> 
Tárgy: Válasz: Fő téri rendezvény - tájékoztatás 
Dátum: 2017. május 30. 19:31:03 CEST 
Címzett: Wéber Tamás <weber.tamas@obuda.hu> 
Másolat: Bús Balázs <Bus.Balazs@obuda.hu>, Lőrincz Edina 
<lorincz.edina@kulturkozpont.hu>, "Szegedi Gábor Dr." 
<szegedi.gabor@obuda.hu>, Szendrényi Attila 
<szendrenyi.attila@obuda.hu>, "Dr. Böjtös Zoltán OBKF" 
<bojtos.zoltan@obkf.hu>, "horvathantal@budapest.police.hu" 
<horvathantal@budapest.police.hu> 
 
Tisztelt Weber Úr! 
 
Megkeresését köszönöm!  
 
Remélem az Ön által kezdeményezett párbeszéd hozzájárul, hogy 
sikerüljön megelőzni az Ön által kilátásba helyezett, „szükséges 
lépéseket“ ezáltal a nemzetközi érdeklődésre is számot tartó békés 
rendezvény zavartalan lebonyolítását. Szerencsére a helyzet ezt 
lehetővé teszi.  
 
1. Az Ön által alább idézett február 16-án kelt levélben foglaltakat 
tudomásul vettem. Az a rendezvény nem lesz megtartva. 
 
2. Úgy tűnik elkerülte figyelmét vagy nem tájékoztatták, hogy április 
22-én kezdeményeztem egy másik rendezvényt. Beadványomra a 
BRFK a számára előírt 48 órás határidőn belül nem válaszolt.  
Ezzel de facto és de jure tudomásul vette a rendezvényt. 
 
A határidő utáni válaszra tekintettel a 2-es pont alatt említett 
rendezvényünk egyébként a Gytv. hatálya alá esik. Mint az 
beadványunkból teljes egyértelműséggel kitűnik a rendezvény 
tartalmilag és szó szerint is megfelel a Gytv. nek. Ezt a tényt külön 
nyilatkozatban meg is erősítettem. A bizonyítási teher arra hárul aki 
ezt vitatja. Ha értelmezésem, az Ön személyes véleménye, vagy 



bárki szerint téves, jogában áll azt a bíróság előtt megtámadni. 
 
4. A III. kerületi Önkormányzat-tal Lőrincz Edina útján egyeztettem, 
az egyébként konstruktív kommunikáció megszakadt: utolsó, május 
22-én kelt levelemre nem kaptam választ. 
 
5. Bízom abban, hogy a végrehajtó hatalmi szervezetek 
levelezésünket a másolat révén figyelemmel kísérő képviselői bölcs 
előrelátással hozzájárulmnak, hogy egy jó, békés ügy Óbudán - 
szülővárosomban - megvalósuljon.  
 
Tisztelettel: 
 
dr. Angelus Iván 
rektor 
 
 
2017.05.30. dátummal, 12:14 időpontban Wéber Tamás 
<weber.tamas@obuda.hu> írta: 
Tisztelt Angelus Úr! 
  
Kolléganőmtől kapott tájékoztatás alapján értesültem róla, hogy 
a holnapi napon rendezvényt szervez a Fő térre. 
Az alábbi levelezésben azt látom, hogy tudomással bír arról, 
hogy egy másik – engedéllyel rendelkező – rendezvény már 
előkészítés alatt áll. 
Leveléből úgy látom, hogy tévesen azt az álláspontot képviseli, 
miszerint az Ön által szervezett rendezvény a Gytv. hatálya alá 
eső rendezvény, melyet a BRFK tudomásul vett és arra nem kell 
további engedélyt kérnie. 
Mellékelten megküldöm a 2017. február 16-án kelt BRFK levelet, 
melyben arról tájékoztattak, hogy az Ön rendezvénye nem 
tartozik a Gytv. hatálya alá és arra közterület-használati 
engedélyt kell kérnie. 
A BRFK levele alapján erről Önt tájékoztatták, sajnálatos módon 
az elmúlt közel 4 hónap alatt Ön nem kérelmezte a terület 
használatát, így azzal nem is rendelkezik. 



  
Fentiek alapján tájékoztatom, hogy az Ön által szervezett 
rendezvény nem rendelkezik semmilyen engedéllyel és 
amennyiben az mégis megtartásra kerül, úgy meg fogjuk tenni a 
szükséges lépéseket. 
  
Tisztelettel 
  
  
Wéber Tamás 
osztályvezető 
  
Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási Főosztály 
Közterületi és Környezetvédelmi Osztály 
1033 Bp., Laktanya u. 4. II. emelet 10. 
telefon: 4378-849 
fax: 4378-649 
e-mail: weber.tamas@obuda.hu 
  
  
  
From: Angelus Ivan - GMAIL [mailto:angelusivan@gmail.com]  
Sent: Monday, May 22, 2017 11:42 PM 
To: Lőrincz Edina <lorincz.edina@kulturkozpont.hu> 
Subject: Re: tájékozódás 
  
Kedves Edina! 
  
Nagyon köszönöm a tájékozódást és a tájékoztatást. 
  
Boldogan egyeztetünk, akivel lehet és kell, hiszen senkit nem 
akarunk zavarni. 
És persze nem akarjuk hogy mások zavarják a mi békés 
rendezvényünket. 
  
Területfoglalási engedélyt nem áll módunkban kérni, mert 



rendezvényünk a gyülekezési jog hatálya alá eső esemény, mint 
ilyen nem szorul engedélyre.  
A BRFK nem válaszolt a törvény által előírt 48 órás határidőn 
belül, ezáltal rendezvényünk bejelentését tudomásulvettnek 
tekintjük. Nem is köteles erre. 
  
Megköszönöm ha a Fő tér más tervezett - engedélyezett vagy 
tudomásulvett - eseményeit ismerő munkatársával egyeztethetem 
terveink részleteit. 
  
Köszönettel 
Angelus Iván 
  
  
2017.05.19. dátummal, 13:50 időpontban Lőrincz Edina 
<lorincz.edina@kulturkozpont.hu> írta: 
  

Kedves Iván! 
Amit sikerült kinyomoznom: 
az említett időpontokban a Fő téren már vannak programok, a 
gimnázium és az Esernyős szervezésében. 
A Kassák múzeum előtti részen, a kastély udvarán még nincs, 
és ha kérnek területfoglalási engedélyt a kerülettől, akkor 
megadják. 
Ha ebben kell segítség, egy kolléganőm, aki ezzel foglalkozik, 
elmondja, hogy mi a módja, ne kelljen fölösleges köröket futni. 
Ha nincs bevétele a programnak, akkor nem hiszem, hogy ez 
pénzbe kerülne, és a rendőrség felé csak bejelentési 
kötelezettség van, nekik már nem kell engedélyezniük. 
  
  
Üdvözlettel 
  
Lőrincz Edina 



ügyvezető igazgató 
  
Óbudai Kulturális Központ 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
1032 Budapest, San Marco u. 81. 
Tel/fax: 388-73-70, 388-23-73 
E-mail: kulturkozpont@kulturkozpont.hu 
Honlap: www.kulturkozpont.hu 
  
 
Levelezés a bírósággal 
 
Feladó: "Szutorcsik Eszter" <szutorcsike@obuda.birosag.hu> 
Tárgy: Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság válasza 
Dátum: 2017. május 16. 14:27:24 CEST 
Címzett: <angelusivan@gmail.com> 
 
Tisztelt dr. Angelus Iván! 
 
Az Ön által küldött új iratok alapján sincs lehetőségem arra, hogy a 
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság döntését kezdeményezzem az 
ügyben. A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságnak nincs jogi lehetősége az 
ilyen jellegű ügyekben történő döntéshozatalra. Ez igaz a gyülekezési jog 
hatálya alá tartozó rendezvényekre és az olyan rendezvényekre is, 
amelyek a rendőrség álláspontja szerint nem tartoznak az 1989. évi III. tv. 
hatálya alá. 
 
 
Budapest, 2017. május 16. 
 
             Tisztelettel: 
 
                                                             dr. Kovács József 
                                                                                                                       
                                              a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 
                                                                 elnöke 
 


