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Biztosítási Osztály

Szám: 01000-160/141-1/2022. rendb.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
egyeztető tárgyalásról

Készült: 2022. február 06-án 12.30 órakor a Budapesti Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve 
u. 4-6.) ,.B'’ épület III. emelet 356-os hivatali helyiségében.

Tárgy: Szűcs Attila által 2022. február 08-án 09.30 óra és 10.30 óra között Budapest I. kerület, 
Szent György térre bejelentett gyűlés

Jogalap: a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény (a továbbiakban: Gytv.), az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), a gyülekezési jogról 
szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésre irányuló bejelentés elintézésének és a gyűlés biztosításával 
kapcsolatos rendőrségi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 26/2018. (IX. 27.) BM 
rendelet (a továbbiakban: Vhr.)

Jelen vannak:

A gyülekezési hatóság képviseletében:
Major Krisztina r. alezredes

A gyűlés szervezője: 
Szűcs Attila

Szervező adatai:
Név:  

+36-30/592-91-97
e-mail: szucsattilal962@gmail.com

Major alezredes: Szűcs Attila személyazonossága megállapítást nyert.

Felhivom a figyelmét, hogy az Ákr. alapján Ön bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. Az eljárás 
során köteles jóhiszeműen eljárni és az eljárás többi résztvevőjével együttműködni, jogait 
rendeltetésszerűen gyakorolni. Magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztéséje-vagy a 
döntéshozatal indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vél 
rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.

Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. , 1557 Budapest, Pf.: 7 
Telefon : (+36-1-) 443-5297 / 32-901, FAX: (+36-1-) 443-5840 / 32-910
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Felhívom a figyelmét továbbá, hogy a Gytv. 8. § (3) bekezdése alapján a gyűlés szervezése és 
megtartása során jogait mindenki jóhiszeműen és rendeltetésszerűen gyakorolja.

Szűcs Attila: a fenti tájékoztatásokat és figyelmeztetéseket megértettem.

Major alezredes tájékoztatom, hogy az egyeztető tárgyalásra a Gytv. 11. § (2) bekezdése alapján 
kerül sor, amelyre a gyülekezési hatóság képviselője Önt. mint bejelentőt és a tervezett esemény 
szervezőjét rövid úton, a bejelentésben megjelölt telefonszámon idézte.
Tájékoztatom továbbá, hogy szabályszerű bejelentése 2022. február 06-án 08.35 órakor ügyfélkapun 
keresztül érkezett a Budapesti Rendőr-főkapitányságra, mint gyülekezési hatósághoz. A 
beadványában megjelölt esemény a Gytv. hatálya alá tartozó gyűlésnek minősül, a bejelentés 
hiánytalanul tartalmazza a Gytv. 10. §-ban meghatározott tartalmi követelményeket.

A gyülekezési hatóság képviselője Önt, mint bejelentőt 2022. február 06-án 09.51 órakor rövid 
úton idézte egyeztető tárgyalásra.

A tervezett gyűlés helyszínével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

A Budai Vár területe sorompóval lezárt, fizetős övezet. Oda behajtani és parkolni kizárólag díj 
ellenében lehetséges. Továbbá a Budapest I. kerület, Szent György tér még további sorompóval 
van lezárva, a Szent György térre járművel történő behajtás kizárólag a Várkapitányság által 
kiadott behajtási engedéllyel lehetséges.

Továbbá tájékoztatom arról, hogy a Budai Várba a hely adottságai miatt a KRESZ szabályok 
szerinti parkolás is korlátozott.

Szűcs Attila a fentiekre reagálva elmondom, hogy a fenti tájékoztatásokat megértettem és tudomásul 
vettem. Úgy szervezzük a gyűlést a Szent György térre, hogy a résztvevők kizárólag egyénileg, 
tömegközlekedési eszközökkel érkeznek fel a várba. Mindenki egyénileg, KRESZ szabályok szerint 
indul el gépkocsival Mogyoródról, bejön Budapestre és a város különböző pontjain, ahol tudnak 
KRESZ szabályok szerint leparkolnak, és gyalog egyénileg, vagy tömegközlekedési járművekre 
felszállva érkeznek meg a Budapest I. kerület, Szent György térre.
Az elmúlt napokban tájékozódtunk és úgy gondoljuk, hogy a Mamut parkolójában fogunk megállni 
és onnan tömegközlekedési eszközre, várbuszra szállunk, úgy érkezünk a helyszínre.

Major alezredes a rendezvénytartással összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom:

A gyűlés megtartása a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül, szükségtelen és aránytalan 
mértékben nem veszélyeztetheti, amely magánban foglalja a közlekedés rendjének sérelmét is.

A Gytv. 13. § (1) bekezdése alapján felhívom a figyelmét arra, hogy a gyülekezési hatóság a 
bejelentés beérkezésétől számított 48 órán belül a gyűlésnek a bejelentésben megjelölt helyszínen 
vagy időpontban való megtartását megtiltja, ha az egyeztetést követően rendelkezésre álló 
információk alapján megalapozottan feltehető, hogy a gyűlés a közbiztonságot vagy a közrendet 
közvetlenül, szükségtelen és aránytalan mértékben veszélyezteti, illetve mások jogainak és 
szabadságának szükségtelen mértékű és aránytalan sérelmével jár, és a közbiztonság, a közrend vagy 
mások jogainak és szabadságának védelme az (5) bekezdés szerinti enyhébb korlátozással nem 
biztosítható. / o ú ; v Ú S z
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A Gytv. 13. § (5) bekezdése alapján, ha a gyülekezési hatóság a gyűlés megtartását nem tiltja meg, 
de a közbiztonság, a közrend, vagy mások jogainak és szabadságának védelme miatt szükséges, a 
szervező számára határozatban előírja a gyűlés megtartásának feltételeit.

Szűcs Attila a fentiekre reagálva elmondom, hogy a fenti tájékoztatást megértettem és tudomásul 
vettem. Nem célunk a főváros közlekedésének ellehetetlenítése, petíciót szeretnénk átadni 
Köztársasági Elnök Úrnak. A gyűlés ezen a napon kizárólag erről fog szólni.

Major alezredes továbbá tájékoztatom arról, hogy a diplomáciai kapcsolatokról Bécsben, 1961. 
április 18-án aláírt nemzetközi szerződés kihirdetéséről szóló 1965. évi 22. törvényerejű rendeletben, 
illetve a nemzetközileg védett személyek, köztük a diplomáciai képviselők ellen elkövetett 
bűncselekmények megelőzéséről és megbüntetéséről szóló, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek 
Közgyűlése XXVIII. ülésszakán, az 1973. évi december hó 14. napján elfogadott egyezmény 
kihirdetéséről szóló 1977. évi 22. törvényerejű rendeletben foglalt kötelezettség teljesítése 
érdekében, a nemzetközileg védett vezető személyét, szabadságát és méltóságát, illetve a védett 
delegációk mozgását, közlekedését hazánknak biztosítania kell. A gyűlés a védett delegáció szabad 
mozgását, közlekedését nem akadályozhatja.
A nemzetközi szerződésben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében, a Rendőrségről szóló 1994. 
évi XXXIV. 46. § alapján személy- és létesítménybiztosítási intézkedések megtételére, ezzel 
összefüggésben területlezárásokra kerülhet sor.

Jelenleg a BRFK-nak nincs tudomása a bejelentésben szereplő útvonalat, helyszínt és időszakot 
érintő delegációs programról vagy mozgásról, amennyiben viszont a BRFK nemzetközileg védett 
személy részvételével történő delegációk várható programjáról vagy mozgásáról tudomást szerez, 
úgy arról a szervezőt haladéktalanul tájékoztatni fogja.
A védett vezetők és delegációk mozgása a gyűlés helyszínének átmeneti módosítását 
eredményezhetik, amely miatt további személyes egyeztetés válhat szükségessé.

Szűcs Attila: a fentiekre reagálva elmondom, hogy a tájékoztatásokat és figyelmeztetéseket 
megértettem, védett személy érkezése esetén az esetleges módosítások tekintetében a rendőrséggel 
együttműködök.

Major alezredes: felhívom a figyelmét arra, hogy a gyűlés a Sándor-palota és a Karmelita Kolostor 
rendeltetésszerű működését nem zavarhatja, az oda történő ki- és bejárást, illetve a delegációk 
esetleges mozgását nem akadályozhatja.

A Sándor-palota és a Karmelita kolostor veszélyeztetettségét a Készenléti Rendőrség parancsnoka 
rendszeresen felülvizsgálja, és annak függvényében változhat a rendezvény idején az aktuális 
személy- és létesítménybiztosítási intézkedés, melyek a police.hu oldalon megtekinthető.

Továbbá tájékoztatom arról, hogy a Budavári építkezések miatt a Színház utca teljes egészében, a 
Szent György tér egyes részei, mint építési terület lezárásra kerültek.

Önöknek kizárólag a lezárt területeken kívül van lehetőségük gyűlést tartani.

Szűcs Attila a fentiekre reagálva elmondom, hogy a Sándor-palota és a Karmelita kolostor 
működésével kapcsolatos tájékoztatásokat és figyelmeztetéseket megértettem. A SátüJcVr-palpta és a 
Karmelita kolostor rendeltetésszerű működését, az épületekbe történő és-xbejárágt nem 
akadályozzuk, valamint tudomásul vettem, hogy a Színház utca teljes egészében, illetve a Sfcent
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György tér egyes részei jelenlegi építkezések miatt lezárásra kerültek és a gyűlést a lezárt területeken 
kívül tudjuk megtartani.

Major alezredes a fentiekkel összefüggésben felhívom a figyelmét arra, hogy aki a Rendőrségről 
szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott személy- és létesítménybiztosítási intézkedés 
helyszínén a helyszín elhagyására vagy az ott tartózkodásra vonatkozó jogszerű utasításnak nem tesz 
eleget, szabálysértést követ el.

Szűcs Attila: a fentiekre reagálva elmondom, hogy a létesítménybiztosítási intézkedést tiszteletben 
tartjuk. A rendezőkkel figyelmet fordítok arra, hogy az intézkedéssel érintett területre a rendezvény 
résztvevői ne menjenek be. illetv e amennyiben szükséges erre a résztvevők figyelmét jól érthetően 
felhívom.

Major alezredes: a fenti tájékoztatást követően felkérem Szűcs Attila urat a tervezett gyűlés 
részleteinek ismertetésére.

Szűcs Attila: a fentiekre reagálva elmondom, hogy a gyűlést mindvégig békés jelleggel, a törvényes 
keretek között, az alábbiak szerint kívánjuk megtartani.

A gyűlés célja: „Petíció átadása a Köztársasági Elnöki Hivatal vezetőjének.”

A gyűlési a Budapest I. kerület. Szent György téren, a Sándor-palota főbejáratával szembeni füves 
területen kívánjuk megtartani.

A gyűlés résztvevőit 09.30 órától várjuk a gyűlés helyszínére a Budapest I. kerület, Szent György 
térre, a Sándor-palota főbejáratával szembeni füves területre. Ide egyénileg érkeznek a résztvevők, 
kb. 10 személygépkocsival érkezünk a mogyoródi táborhelyről, a többiek olyan résztvevők, akik nem 
mobilisak, nem tudnak kijönni Mogyoródra, de szeretnének résztvenni a gyűlésen. Ok az 
otthonaikból érkeznek gyalogosan, kerékpárokkal és egyéb közlekedési eszközökkel.

A gyűlés 09.55 órakor kezdődik, melynek során elhangzik egy beszéd, elmondjuk, hogy miért 
megyünk fel a Köztársasági Elnökhöz, mi van a petícióban, mit szeretnénk kérni tőle. A 
Köztársasági Elnöki Hivatallal írásban azt egyeztettük le, hogy 10.00 órakor 1 fő átveszi tőlünk 
a petíciót. Eddig azt beszéltük meg, hogy tőlünk 1 fő bemehet a Sándor-palotába és ott átveszik 
tőle a petíciót.
Mi azt szeretnénk, hogy inkább kint, közterületen, a sajtó jelenlétében vegyék át a petíciót. 
Ennek részleteit még egyeztetjük.

A petíció átadását követően az átadó nyilatkozik. Lezárjuk a gyűlést. Egyéb napirendi pont nem 
tervezett.

A gyűlés legkésőbb 10.30 órakor érvéget. A rendezvény befejezését egyértelműen és jól hallhatóan 
a résztvevők tudomására hozom és megkérek mindenki, hogy egyénileg hagyja el a gyűlés helyszínét, 
mely 10.45 óráig megtörténi. A helyszínt eredeti állapotába visszaállítjuk.

A gyűlésen várhatóan kb. 300 fő részvételére számítunk, szervezetszerű csatlakozásról nincs 
tudomásunk, és arra nem is számítunk.
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Major alezredes felhívom a figyelmüket, hogy a gyűlés szervezőjét, illetve a vezetőjét és a 
rendőrséget a gyűlés szervezése és megtartása során együttműködési kötelezettség terheli. (Gytv. 
8 .§).
Kérem nyilatkozzon arról, hogy az Ön által most jelentésre kerülő gyűléseknek ki lesz a vezetője.

Szűcs Attila: a gyűlést én fogom vezetni. A gyűlés szervezése és megtartása során a rendőrséggel 
együttműködők. A gyűlés szervezése során +36-30/592-91-97-es telefonszámon, illetve a 
szucsattilal962@gmail.com e-mail címen, a gyűlés megtartása során a gyűlés helyszínén, mint 
vezető személyesen, vagy a fenti telefonszámon kívánom tartani a kapcsolatot.
További kapcsolattartó: Temesi Csaba lesz kint a helyszínen. 06-30-854-69-23.

Major alezredes: a gyűlés rendezők általi biztosításával összefüggésben felhívom a figyelmét arra, 
hogy a gyűlés vezetőjének a gyűlés megtartása során, a gyűlés rendjének fenntartásához megfelelő 
számú, nagykorú rendező segítségét kell igénybe vennie.

A fentiekkel összefüggésben kérem, hogy az esetleges jogsértő cselekmények megelőzése érdekében 
a területre annyi rendező kerüljön felállításra, hogy a gyűléshez csatlakozó személyek és szervezetek 
magatartását, illetve a gyűlés helyszínére történő érkezést és távozást megfelelően koordinálni tudják. 
A szervezőktől független, a tervezett napirendtől eltérő rendezvénytartásra irányuló résztvevői 
magatartások esetén, a rendezők útján tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a rendezvény a 
szervező által meghatározott napirendi pontok szerint kerüljön megtartásra.

Az esetleges konfrontációk megelőzése és kezelése érdekében a rendezvény területét a rendezőkkel 
egyértelműen jelöljék ki. továbbá a rendezők úgy kerüljenek felállításra, hogy a résztvevők a gyűlés 
egyeztetett helyszíneitől és útvonalától ne térjenek el.

Továbbá a tervezett gyűléssel összefüggésben kiemelten felhívom a figyelmét a Gytv-ben foglalt, a 
gyűlés békés jellegét biztosító korlátozásokra:

A Gytv. 9. § ÍA gyűlés békés jellegét biztosító korlátozásoki

(1) Tilos a gyűlésen - ideértve az oda eljutást, illetve az onnan távozást is -
a) lőfegyvert, lőszert, robbanóanyagot, robbantószert, robbanóanyag vagy robbantószer felhasználására 
szolgáló készüléket, a 67/548/EGK tanácsi irányelv 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott veszélyes 
anyagot vagy ezek utánzatát magánál tartva,
b) az élet kioltására, személyi sérülés vagy súlyos anyagi kár okozására alkalmas dologgal, vagy
c) erőszakot közvetítő vagy megfélemlítő jellegű félkatonai vagy ahhoz hasonló ruházatot viselve

(2) Ha azt a tudomásul vett bejelentés nem tartalmazta, a résztvevők
a) nem viselhetnek védőfelszerelést, egyenruhát, vagy azzal összetéveszthető ruházatot.
b) továbbá arcukat nem takarhatják el.

Felhívom továbbá a figyelmét arra. hogy a gyűlés békés jellegét biztosító korlátozások megsértésével 
bűncselekmény valósul meg.

A 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (továbbiakban: Btk.) 217/B.§ alapján

(l)Aki a gyűlés gyülekezési jogról szóló törvény szerinti békés jellegét biztosító korlátozásait megsérti 
(Gytv. 9.§), ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.

Szűcs Attila: a fentieket megértettem és tudomásul vettem. A gyűlés 
összefüggésben sem a résztvevők, sem a rendezők védőfelszerei

mailto:szucsattilal962@gmail.com
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összetéveszthető ruházatot nem fognak viselni, illet\>e arcukul jogszabálysértő módon nem takarják 
el, de a járványhelyzetre tekintettel a résztvevők viselhetnek zajat és orrot eltakaró maszkot fog 
viselni.

A rendezőkkel figyelmet fordítunk a gyűlés békés jellegének megőrzésére, a gyűléshez csatlakozó 
személyekre, azok magatartására, és arra, hogy a korlátozásokat senki ne sértse meg.

Tekintettel arra, hogy 300 fő részvételére számítunk. 5 fő rendezőt fogunk kijelölni, ők láthatósági 
mellényt fognak viselni.

Major alezredes: a gyűlés megtartásával összefüggésben felhívom a figyelmét arra, aki a 
gyülekezési hatóság által tudomásul vett bejelentésben megjelölttől eltérő helyszínre, útvonalra vagy 
időpontra szervezi a rendezvényt, vagy a résztvevőket a bejelentésben megjelölt helyszíntől, 
útvonaltól vagy időponttól való eltérésre hívja fel szabálysértést követ el. (Szabs. 189.§.) 
Amennyiben a rendezvénytartás sőrém (a közös véleménynyilvánító jelleget megőrizve) a résztvevők 
csoportosan vagy szervezetten eltérnek a rendezvény egy eztetett helyszínétől, úgy a BRFK mind a 
szervező esetében, mind a csoportot irányító személy esetében megvizsgálja az esetleges jogsértő 
cselekmény miatti felelősségét.

Szűcs Attila a fentiekre reagálva elmondom, hogy a gyűlés egyeztetett helyszíneitől, útvonalától és 
időpontjaitól a gyűlés megtartása során nem térünk el. erre a résztvevők figyelmét is felhívom.

Major alezredes: felhívom a figyelmét arra, ha a gyűlés résztvevőinek magatartása a gyűlés 
törvényességét veszélyezteti - ideértve különösen a gyűlés békés jellegének elvesztését, a békés 
jellegét biztosító korlátozások megsértését, mások jogainak vagy szabadságának sérelmét is és a 
rend másként nem állítható helyre, a gyűlés vezetőjeként a gyűlést fel kell oszlatnia.
Ha fenti kötelezettségének, mint vezető nem tesz eleget, a gyűlést a rendőrség feloszlatja.
A rendőrség a gyűlést akkor is feloszlatja, ha azt a tudomásul vett bejelentésben megjelölt helyszíntől, 
útvonaltól, időponttól, vagy időtartamtól eltérően úgy tartják meg. hogy a gyűlés megtiltásának lett 
volna helye. (Gytv. 17. §., 18.§.)

Szűcs Attila a fenti tájékoztatásokat megértettem és tudomásul vettem, a gyűlést mindvégig békésen, 
a törvényes keretek között, az egyeztetett feltételek alapján fogjuk megtartani.

Major alezredes felhívom a figyelmét, hogy a Gytv . 20. §-ában foglalt kártérítési felelősségre, 
illetve a Gytv. III. fejezetében foglaltakra kiemelten arra, hogy „amennyiben a résztvevők 
magatartása a gyűlés törvényességét veszélyezteti - ideértve különösen a gyűlés békés 
jellegének elvesztését, a békés jellegét biztosító korlátozások megsértését, mások jogainak vagy 
szabadságának sérelmét is, -és a rend másként nem állítható helyre, a gy űlés vezetője a gyűlést 
feloszlatja.”

Szűcs Attila a fentiekre reagálva közlöm, hogy a fentieket tudomásul veszem.

Major alezredes tájékoztatom, hogy a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42. § alapján, 
a rendőrség a rendezvény helyszínén - biztosítási feladatai ellátása során - a jogszabályban

a 
a

meghatározott esetekben kép- és hangfelvételt készíthet. Amennyiben a 
kép- és hangfelvétel készítéshez szükséges technikai eszközök kerülne!^ elhel^ézésr 
rendőrség képviselője a helyszínen tájékoztatást fog adni.

színen
arról



7

Tájékoztatom, hogy a rendezvény felhívására a bejelentés tudomásul vétele után (48 óra) kerülhet 
sor. Felhívom a figyelmet, hogy a felhívásra a szabálysértésekről és szabálysértési eljárásáról és 
szabálysértési rendszerről szóló 2012. évi II. tv. (továbbiakban: Szabs.tv.) 189.§. (3a) bekezdés e) 
pontja szerint „aki a gyűlés szervezőjeként a nyilvános felhívásban nevét nem tünteti fel 
szabálysértést követ el. ” Kérem, nyilatkozzon, a rendezvényt hol hirdeti meg.

Kérem nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a gyűlést milyen módon és formában kívánja 
meghirdetni.

Szűcs Attila: a fentiekre reagálva elmondom, hogy a gyűlést különböző közösségi oldalakon, de 
elsősorban a Hungary Freedom Convoy 2022 OFFICIAL nyilvános FB csoport oldalán fogjuk 
meghirdetni nyilvános eseményként. Szervezőként a nevemet feltüntetem, illetve a felhívásban a 
gyűlés megtatásának feltételeiről részletes tájékoztatást fogunk adni.

Major alezredes: tájékoztatom, hogy a bejelentés időpontjától a BRFK a törvényes határidőn (48 
órán) belül elbírálja a bejelentést. A tudomásul vételről a gyülekezési hatóság alakszerű határozatot 
nem hoz, ebben az esetben a gyűlést a törvényes határidő lejártát követően tudomásul vettnek kell 
tekinteni. Minden más esetben a hatóság a törvényes határidőn belül határozat formájában dönt, 
melyet amelyet haladéktalanul írásban közöl a szervezővel, és azt közhírré teszi 
(http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/gyulekezesi-hatarozatok/aktualis).
Ezzel összefüggésben kérem nyilatkozzon arról, hogy ügyfélkapuval rendelkezik-e, illetve az 
esetleges írásbeli döntést milyen módon és hova kéri kézbesíteni.

Szűcs Attila: a fentieket megértettem és tudomásul vettem. A gyűlés megtartására vonatkozó, a 
gyülekezési hatóság írásbeli döntéseit ügyfélkapun keresztül kérem kézbesíteni.

Jegyzőkönyv lezárva: 2022. február 06-án-13óra 10 perckor
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Major Krisztina r. alezredes
a gyülekezési hatóság képviseletébeh^'^ ^

Szűcs Attila
a gyűlés szervezője és vezetője

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem:

Szűcs Attila

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/gyulekezesi-hatarozatok/aktualis

