84/1990
84.
TÖRVÉNY
(1990. március 27.)
a gyülekezési jogról
A Csehszlovák Szocialista Köztársaság Szövetségi Gyűlése az alábbi törvényt alkotja:
Bevezető rendelkezések
1. §
(1) Az állampolgároknak joguk van a békés gyülekezéshez.
(2) Az állampolgárok e jog gyakorlása által érvényesítik a szólásszabadság jogát, élnek
más alkotmányos jogaikkal és szabadságaikkal, információkat és véleményt
cserélnek, nézeteik és álláspontjuk kifejezésével bekapcsolódnak a közügyek
gyakorlásába és egyéb társadalmi ügyek megoldásába.
(3) A jelen törvény szerinti gyűlésnek minősül az utcai felvonulás és a tüntetés is.
(4) A gyűléshez állami hatóság előzetes engedélye nem szükséges.
(5) Tilos a gyűlés a törvényhozás épületének vagy a testület ülésezési helyszínének
50 méteres körzetében.
2. §
Nem minősül a jelen törvény szerinti gyűlésnek:
a) az állami hatóságok tevékenységével kapcsolatos, más jogszabályok által
szabályozott összejövetel;
b) a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos összejövetel;
c) nem az (1) § (2) bek. szerinti célt szolgáló egyéb összejövetel.
A gyűlés meghirdetése
3. §
A gyűlést meghirdetheti 18 évesnél idősebb állampolgár vagy a Szlovák Köztársaság
területén székhellyel rendelkező jogi személy vagy a Szlovák Köztársaság területén
vállalkozással vagy szervezeti egységgel rendelkező külföldi jogi személy vagy
személyek csoportja (a továbbiakban: „szervező”).
4. §
(1) A gyűlést be kell jelenteni a községnek (16. §), ez alól kivételt képeznek:

a) a jogi személyek által a tagjaik vagy alkalmazottaik és a névre szólóan meghívott
vendégek számára szervezett zártkörű összejövetelek;
b) az egyházak vagy vallási közösségek által templomban vagy más imaházban
szervezett összejövetelek, körmenetek, zarándoklatok és a vallásgyakorlással
kapcsolatos egyéb felvonulások és találkozók;
c) a magánlakásban zajló összejövetelek;
d) névre szólóan meghívott résztvevőkkel, zárt térben megvalósuló összejövetel.
(2) A bejelentésköteles gyűlésre a község képviselőt küldhet, a szervező köteles
megfelelő feltételeket biztosítani a képviselő számára feladatai ellátásához,
elsősorban lehetővé kell számára tenni, hogy figyelemmel kísérje a gyűlés
lebonyolítását, és megtegye a gyűlés esetleges feloszlatásához szükséges
cselekményeket.
(3) A község a területén kijelölhet olyan helyszínt, ahol az (1) § (2) bek. szerinti célú
gyűlés bejelentési kötelezettség nélkül megtartható. Egyúttal meghatározhatja azt is,
ilyen gyűlés mikor nem tartható.
5. §
(1) A szervező a gyűlést írásban köteles a községnek bejelenteni oly módon, hogy a
község a bejelentést a gyűlés napja előtt legalább 5 nappal, legkorábban 6 hónappal
megkapja. Indokolt esetben a község a bejelentést rövidebb határidővel is
befogadhatja. Jogi személy nevében a bejelentést a jogi személy nevében eljárni
jogosult személy nyújtja be. A bejelentés munkanapokon nyolc és tizenöt óra között
személyesen is benyújtható, amelyhez a község biztosítja a feltételeket.
(2) A bejelentésben a szervező az alábbiakat köteles feltüntetni:
a) a gyűlés célja, napja és helye, valamint a kezdés időpontja; közterületen tartandó
gyűlés esetében a befejezés várható időpontja;
b) a gyűlés résztvevőinek várható létszáma;
c) a gyűlés törvényes lebonyolítása érdekében tervezett intézkedések, főként a gyűlés
lebonyolítására kijelölt rendezők létszáma és hogy milyen megkülönböztető jelzést
viselnek;
d) utcai felvonulás esetén az indulási helyszín, az útvonal és az érkezési helyszín;
e) a szervező utóneve, családi neve, személyi száma és lakcíme, jogi személy esetén a
szervezet neve és székhelye, valamint az adott ügyben a nevében eljárni jogosult
személy utóneve, családi neve és lakcíme;
f) a szervező nevében eljárni jogosult személy utóneve, családi neve és lakcíme;
(3) A szabadtéren, közterületnek nem minősülő helyszínen megrendezendő gyűlés
szervezője a bejelentéshez köteles csatolni az ingatlan tulajdonosának vagy
használójának hozzájárulását.
(4) A személyesen benyújtott bejelentést a község a bejelentési kötelezettség
teljesítése napjának és időpontjának feltüntetésével a szervezőnek írásban
visszaigazolja.
(5) Ha a szervező a (2) és (3) bekezdés szerinti adatokat nem tünteti fel, vagy azokat
hiányosan és pontatlanul tünteti fel, a személyes bejelentéskor a község a szervezőt
erre figyelmezteti, egyúttal felhívja a figyelmét arra, hogy a hiánypótlás elmaradása
esetén a bejelentés érvénytelennek minősül. A szervező a személyesen benyújtott

bejelentést a szükséges módon helyben kiegészítheti vagy módosíthatja. Más módon
történő bejelentés esetén a község a hiányosságokra írásos felszólításban
haladéktalanul figyelmezteti a szervezőt. A szervező bejelentési kötelezettsége akkor
minősül teljesítettnek, ha a hiánypótlásra a felszólításban foglalt határidőben kerül
sor.
(6) A bejelentésben foglalt adatok változásait vagy a bejelentett gyűlés lemondását a
szervező a községnek haladéktalanul köteles jelenteni.
6. §
A szervező jogai és kötelességei
(1) A szervezőnek joga van a gyűlés összehívásával kapcsolatos intézkedéseket
megtenni. Elsősorban joga van ahhoz, hogy a gyűlés bejelentett céljával összhangban
személyesen, írásban vagy más módon a gyűlésen való részvételre hívjon fel. A
szervezőnek jogában áll az is, hogy a felhívást megfelelő időben a helyi
hangosbeszélőn keresztül is kihirdessék. A községek és az állami hatóságok és
szervezetek lehetőségeik mértékében és a körülményeket figyelembe véve nyújtanak
segítséget a szervezőnek.
(2) A szervező (1) bekezdés szerinti joga megszűnik, ha az 5. § szerinti bejelentési
kötelezettségét nem teljesítette, vagy ha a gyűlést megtiltották.
(3) Ha megalapozottan feltételezhető, hogy a gyűlést megzavarják, a szervező a
községet vagy az illetékes rendőri szervet felkérheti a gyűlés biztosítására.
(4) A szervezőnek joga van ahhoz, hogy a gyűlés zavartalan lebonyolítása érdekében
a résztvevőknek személyesen vagy a rendezők segítségével utasításokat adjon.
(5) A szervező kötelességei közé tartozik, hogy
a) a gyűlés zavartalan lebonyolítása érdekében a község kérésére a községgel
együttműködjön, valamint teljesítse a külön jogszabályokban rögzített kötelességeit;
b) biztosítsa a szükséges számú, a feladatra alkalmas, nagykorú rendező jelenlétét;
c) a gyűlést úgy irányítsa, hogy az a bejelentésben feltüntetett céltól alapvetően ne
térjen el;
d) a rendezőknek kötelezően végrehajtandó utasításokat adjon;
e) mindent megtegyen a gyűlés békés jellegének megőrzéséért, és intézkedjen annak
érdekében, hogy azt senki ne zavarja meg;
f) a gyűlést befejezze.
(6) Ha a gyűlés megzavarása esetén a szervezőnek nem sikerül a rendet helyreállítani,
köteles a község vagy a rendőri szerv szükséges mértékű segítségét kérni. Ezt akkor
is megteheti, ha a gyűlés befejezése után a résztvevők nem hagyják el békésen a
helyszínt.
(7) Külön jogszabályi előírások szerint kell eljárni1), ha a gyűlés eredményeként
petíció indul.
(8) Az előző bekezdések rendelkezései megfelelőképpen alkalmazandók a 4. §
értelmében nem bejelentésköteles összejövetelekre is.

7. §
A gyűlés résztvevőinek kötelességei
(1) A gyűlés résztvevői kötelesek követni a szervező és a rendezők 6. § szerinti
utasításait, és kötelesek tartózkodni minden olyan cselekménytől, ami a gyűlés
rendes és békés lebonyolítását megzavarná.
(2) A gyűlés befejezését követően a résztvevők kötelesek a helyszínt békésen elhagyni.
A gyűlés feloszlatása esetén a résztvevők a gyűlés helyszínét haladéktalanul
kötelesek elhagyni. A helyszín elhagyásában őket semmi nem akadályozhatja.
(3) A gyűlés résztvevői nem tarthatnak maguknál lőfegyvert vagy robbanóanyagot.
Ugyancsak nem tarthatnak maguknál személyi sérülés okozására alkalmas egyéb
tárgyat sem, ha a körülmények vagy a résztvevők viselkedése arra utal, hogy ezeket
erőszak vagy fenyegetés alkalmazása érdekében fogják használni.
(4) A gyűlés résztvevője a személyazonosítást lehetetlenné tevő módon nem
takarhatja el arcát, ha vele szemben a rendőrség tagjai intézkednek, és a rendőr arca
felfedésére szólítja őt fel.
A község feladatai
8. §
(1)A község javasolhatja a szervezőnek, hogy a gyűlést a helyi körülményekre való
tekintettel vagy a közrend védelme érdekében más helyszínen vagy más időpontban
tartsák meg.
(2) A gyűlésre vonatkozó bejelentés kézhezvételét vagy a gyűlés megtiltásáról szóló
határozat kiadását követően a község köteles a rendőrséget haladéktalanul értesíteni
a gyűlésről, valamint arról is, ha a gyűlést megtiltotta.
9. §
Esti órákban tartott gyűlés esetén a község a szervezőt kötelezheti, hogy a gyűlést
olyan időpontban fejezze be, amellyel az elfogadhatónál nagyobb mértékben nem
zavarja az éjszakai nyugalmat.
10. §
(1) A bejelentést befogadó község a gyűlést megtiltja, ha annak bejelentett célja az
alábbiakra irányuló felhívás:
a) személyiségi, politikai vagy egyéb jogok tagadása vagy korlátozása nemzetiség,
nem, faj, származás, politikai vagy más vélemény, vallás és társadalmi helyzet miatt
vagy ilyen okokból történő gyűlölet és türelmetlenség szítása;
b) erőszakos vagy megbotránkozást keltő magatartás;
c) az alkotmány, az alkotmánytörvények, a törvények és a Szlovák Köztársaság
számára kötelező erejű és a Szlovák Köztársaság törvényeivel szemben elsőbbséget
élvező nemzetközi szerződések más módon történő megsértése.
(2) A község a gyűlést akkor is megtiltja, ha

a) arra olyan helyen kerülne sor, ahol a résztvevők egészsége súlyos veszélynek lenne
kitéve,
b) egy korábban kézbesített bejelentés alapján ugyanazon helyen és időben más
gyűlést tartanak, és a gyűlés időpontjának módosításáról a szervezők nem állapodtak
meg; ha nem eldönthető, mely bejelentést kézbesítették korábban, a szervezők
képviselőinek jelenlétében sorsolással kell dönteni,
c) ugyanazon helyen és időben az érvényes jogszabályok szerint már nyilvános
kulturális vagy sportrendezvény1a) megtartását engedélyezték.
(3) A község megtilthatja az olyan helyszínre szervezett gyűlést, ahol a forgalom és az
áruellátás szükséges korlátozása súlyosan sértené a lakossági érdekeket,
amennyiben a gyűlés más helyen különösebb nehézségek és a gyűlés bejelentett
céljának meghiúsulása nélkül megtartható lenne.
(4) A község a (2) és (3) bekezdés szerinti okokból a gyűlést nem tilthatja meg, ha a
szervező a község 8. § szerinti javaslatát elfogadja.
11. §
(1) A község haladéktalanul, legkésőbb azonban az érvényes bejelentés kézhezvételét
követő három napon belül dönt a gyűlés megtiltásáról (10. §) vagy befejezésének
időpontjáról (9. §).
(2) A község az írásos határozatot a kiadás napjától a gyűlés időpontjáig hivatalos
hirdetőtábláján kifüggeszti, és a határozatot hangosbeszélőn vagy más hasonló
módon kihirdeti; ha a gyűlés két vagy több község területén valósul meg, a körzeti
hivatal gondoskodik arról, hogy az általa kiadott határozatot minden érintett
községben kihirdessék. Ha a határozatot a hirdetőtáblán kifüggesztették, ez úgy
tekintendő, hogy a határozatot a szervezőnek kézbesítették. Ha a község az írásos
határozatot a hivatalos hirdetőtábláján az (1) bekezdés szerinti határidőn belül nem
függeszti ki, a szervező a gyűlést megtarthatja. A község az írásos határozatot
haladéktalanul eljuttatja a szervezőnek és közzéteszi a honlapján, ha azzal
rendelkezik.
(3) Ha a gyűlés megtiltását kimondó határozatot a közigazgatási bíróság
megsemmisíti, a szervezőnek joga van a gyűlést az eredeti bejelentés szerint vagy a
közigazgatási bíróság döntésének jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül
megtartani.
12. §
(1) Ha a gyűlést a tiltás ellenére megtartják, a község képviselője felszólítja a szervezőt
a gyűlés késedelem nélküli befejezésére. Ha a szervező nem teszi meg a megfelelő
intézkedéseket a résztvevők békés távozása érdekében, a község képviselője közli a
résztvevőkkel, hogy a gyűlést feloszlatták, és felszólítja őket a helyszín békés
elhagyására. A felszólítás során indokolni kell a gyűlés feloszlatását, és figyelmeztetni
kell a résztvevőket annak következményeire, ha a felszólításnak nem
engedelmeskednek; a felszólítást a résztvevők számára érthetően kell közölni úgy,
hogy az a gyűlés minden résztvevőjéhez eljusson.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti gyűlésen nincs jelen a község képviselője, a gyűlést az
(1) bekezdés szerinti módon a szolgálatot teljesítő rendőr is feloszlathatja.
(3) A 10. § (1)-(3) bek. szerinti tiltást indokló körülmények fennállása esetén az (1)
bekezdés szerinti módon fel kell oszlatni azt a gyűlést, amely az 5. § szerinti
bejelentés nélkül valósul meg. Ugyanez vonatkozik arra a gyűlésre is, amelyet nem
hívtak össze. A szervezők szabálysértési felelőssége akkor is fennáll, ha a gyűlést nem
oszlatták fel.
(4) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni akkor is, ha az esti órákban tartott
gyűlés a meghatározott befejezési időn túl is folytatódik (9. §).
(5) A bejelentett és nem megtiltott gyűlés az (1) bekezdésben foglaltak szerint
feloszlatható, ha az a bejelentésben feltüntetett céltól alapvetően eltér, azaz a gyűlés
folyamán felmerülnek a 10. § (1) bek. szerinti tiltás körülményei.
(6) Ha a (3) és (5) bek. szerinti gyűlésen a résztvevők bűncselekményeket követnek
el, és semmilyen más módon, még az egyes elkövetők elleni fellépéssel sem sikerül a
rendet helyreállítani, a község képviselője a gyűlést az (1) bekezdésben foglaltak
szerint feloszlathatja. Ha a község képviselője nincs jelen, ezt az illetékes rendőri
szerv parancsnoka vagy a parancsnoki feladatokat ellátó tagja is megteheti.
14. §
A gyülekezési joggal kapcsolatos szabálysértés
(1) 165 euróig terjedő bírság szabható ki arra, aki a gyűlést bejelentés nélkül hívja
össze vagy tartja meg, vagy a gyűlést annak ellenére megtartja, hogy azt megtiltották,
vagy a jelen törvény szerint rá mint szervezőre háruló egyéb kötelességét súlyosan
megsérti, ez alól kivételt képez a 6. § (5) bek. a) pontja szerinti kötelesség.
(2) Ugyanilyen bírsággal sújtható az is, aki
a) figyelmen kívül hagyja a gyűlés szervezőjének vagy kijelölt rendezőinek a rend
fenntartására irányuló intézkedéseit, vagy ezeket a személyeket a kötelességük
teljesítésében akadályozza;
b) jogosulatlanul nehezíti vagy akadályozza a gyűlésre való eljutást;
c) a gyűlés résztvevőjeként lőfegyvert vagy robbanóanyagot vagy személyi sérülés
okozására alkalmas egyéb tárgyat tart magánál, valamint a körülmények vagy a
résztvevők viselkedése arra utal, hogy ezeket erőszak vagy fenyegetés alkalmazása
érdekében fogják használni;
d) jogosulatlanul behatol a gyűlés helyszínére;
e) helytelen magatartásával akadályozza a résztvevőket abban, hogy megvalósítsák a
gyűlés célját;
f) akadályozza a résztvevőket abban, hogy békésen elhagyják a helyszínt;
g) a gyűlés résztvevőjeként arcát az azonosítását lehetetlenné tevő módon eltakarja,
ha vele szemben a rendőrség tagjai intézkednek, és a rendőr arca felfedésére szólítja
őt fel;
h) gyülekezési joga gyakorlásában mást jogosulatlanul és szándékosan akadályoz.
(3) Ezen túlmenően a szabálysértésre és az azzal kapcsolatos eljárásra a vonatkozó
általános jogszabályok érvényesek.3)

14a. §
Egyéb közigazgatási szabálysértések
(1) A község 663 euróig terjedő bírsággal sújtja azt a jogi személyt, amely szervezőként
a) a gyűlést bejelentés nélkül hívta össze vagy tartotta meg;
b) a gyűlést a tiltás ellenére megtartotta;
c) a feladatra alkalmas, nagykorú rendező jelenlétét a bejelentés szerinti számban
nem biztosította;
d) a gyűlést úgy irányította, hogy az alapvetően eltért a bejelentésben feltüntetett
céltól;
e) az esti órákban megtartott rendezvényt nem fejezte be a község által meghatározott
időpontban, s ezzel az elfogadhatónál nagyobb mértékben megzavarta az éjszakai
nyugalmat.
(2) A bírság kiszabása során a község elsősorban a jogellenes cselekmény
súlyosságát, módját, időtartamát és következményeit mérlegeli.
(3) A bírság kiszabására a közigazgatási eljárásról szóló általános jogszabály
vonatkozik.4)
(4) A bírságból befolyó összeg a község bevételét képezi.
Közös rendelkezések
15. §
Azokra az 1. § (2) bekezdése szerinti célú gyűlésekre, melyeket nem hívtak össze (5.
§), az 1. és 2. §, a 4. § (3) bek., a 7. §, a 12. § (3) és (6) bekezdései, valamint a 14. §
rendelkezései vonatkoznak.
16. §
Az e törvény 11. § szerinti eljárásokra a közigazgatási eljárási törvény4) 3. § (1)-(3)
bekezdései, valamint a 46. §, 47. § és 52. § rendelkezései vonatkoznak. Az eljárás
azon a napon indul meg, amely napon a község a bejelentést megkapta; az eljárásban
ügyfélként a szervező vesz részt.
17. §
Ha e törvényben a határidő napokban van megadva, egy nap időtartamon az attól az
eseménytől számított 24 órás időtartamot kell érteni, amely eseményhez a határidő
kötődik.
18. §
E törvény alkalmazásában közterületen közutakat (a kiszolgáló utak kivételével)5),
azaz tereket, sugárutakat és utcákat, valamint mindenki számára korlátozás nélkül
hozzáférhető egyéb szabadtéri területeket kell érteni.

18a. §
A közúthasználatot szabályozó külön törvény5) szerint kell eljárni abban az esetben,
ha a gyűlés jellege emelvény vagy más ideiglenes építmény közúton5) történő
felállítását vagy közúti járművön elhelyezett hangosítást tesz szükségessé.
19. §
A 11. § (1) bek., 12. § és a 20. § szerinti határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.
20. §
Ha a gyűlés túlterjed a község területén, a község jelen törvény szerinti hatáskörében
a körzeti hivatal jár el.

21. §
Hatályukat vesztő jogszabályok
Hatályát veszti:
1. az önkéntes szervezetekről és gyűléseikről szóló 68/1951. sz. törvény gyűléseket
érintő rendelkezései;
2. az önkéntes szervezetekről és gyűléseikről szóló 320/1951. sz. (348/1951. sz.)
belügyminisztériumi rendelet gyűléseket érintő rendelkezései;
3. a közrend fenntartására irányuló egyes átmeneti intézkedésekről szóló 126/1968.
sz. törvény 1. § és 3. §;
4. a Nemzetbiztonsági Testületről szóló 40/1974. sz. törvény 40. §.
22. §
A törvény hatályba lépése
A jelen törvény a kihirdetése napján lép hatályba.
Havel s. k.
Dubček s. k.
Čalfa s. k.

1) A petíciós jogról szóló 85/1990. sz. törvény.
1a) A nyilvános kulturális rendezvényekről szóló 96/1991. sz. SZNT-törvény. A
nyilvános testnevelési, sport- és turisztikai rendezvényekről szóló 315/1992. sz.
SZNT-törvény.
3) A nemzeti bizottságoknak a szocialista rend fenntartása során ellátott feladatairól
szóló 60/1961. sz. törvény. A közigazgatási eljárásról szóló 71/1967. sz. törvény
(közigazgatási rendtartás).
4) A 71/1967. sz. törvény.
5) A közúti közlekedésről szóló 135/1961. sz. törvény (közúti közlekedésről szóló
törvény). (Egységes szerkezetbe foglalt szövege 55/1984. sz. alatt.).

