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Részben megváltoztatta a rendőrség döntését a Fővárosi Törvényszék az idei Budapest Pride 

felvonulás megtartásának feltételeit illetően 

 

A rendőrség – a közbiztonság, közrend, valamint mások jogainak és szabadságának védelmére 

hivatkozva – előírta, hogy a 2019. július 6-ára bejelentett felvonulást a szervezők három beléptetési 

pont felállításával, valamint valamennyi beléptetési ponton rendezői beléptetéssel kötelesek 

megtartani. A Fővárosi Törvényszék mai ítéletében kimondta, hogy a szervezőknek a rendőrségi 

határozatban megjelölt beléptetési pontok mellett valamennyi, a bejelentett útvonalhoz tartozó 

közterületen, útkereszteződésenként 1-1 beléptetési pont felállítására – rendezői beléptetés mellett – 

lehetőségük van, ezt meghaladóan, a határozat megsemmisítésére irányuló keresetet elutasította. 

  

Az ítélet szerint a rendőrség alappal jutott arra a következtetésre, hogy korlátozó határozat 

meghozatala szükséges. A törvényszék ugyanakkor a korlátozást a rendőrség által feltárt 

kockázathoz képest aránytalannak tartotta. Elfogadva, hogy a rendezvény résztvevőinek, valamint 

harmadik személyeknek a biztonsága – konfrontáció, tömegverekedés elkerülése érdekében – 

egyaránt azt indokolja, hogy ellenérzelmű személyek ne jussanak be a rendezvényre, indokolt 

beléptetési pontok felállítása, azok számát azonban nem tartotta szükségesnek három pontra 

korlátozni. Egyetértve azzal, hogy a beléptetés célja a résztvevők biztonsági szempontból történő 

megszűrése, és elfogadva, hogy a rendezvény helyszínére bejutott ellentüntetővel szembeni 

fellépés sokkal nehezebb, mint be sem engedni, a gyülekezési jog érvényesülését abban látta, ha a 

szervezők által felkínált kompromisszumos javaslatra figyelemmel határozza meg a beléptetési 

pontok körét, szem előtt tartva azt az igényt, hogy a menethez csatlakozni kívánók, vagy azt 

elhagyni szándékozók szabad mozgása is lehetőség szerint biztosított legyen. A bíróság arra a 

következtetésre jutott, hogy a statikai pontokon a rendőrség határozata szerint kijelölt három, 

rendezői közreműködéssel biztosított, beléptetési ponton kívül – a gyűlés céljának érvényesülése 

érdekében – az útvonalon található valamennyi útkereszteződésben indokolható a csatlakozás 

lehetősége. Ennek azonban feltétele, hogy a rendezők a beléptetést biztosítsák. A Fővárosi 

Törvényszék megítélése szerint e feltételekkel mind a gyülekezési jog érvényesülése, mind a 

biztonsági követelmények biztosíthatók. 


