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(TERÜLET LEZÁRÁSA)
AzOrszággyűlésrol szőlő2012. évi XXXVI. törvény l33. $ (2) bekezdése alapján figyelemmel a

Rendórségről szóló 1994' évi XXXIV. törvény 46'
(Budapest, V. kerület Kossuth Lajos tér 1-3.) érintően

$ rendelkezéseire, elrendelem az Országházat

2019. április hónap 1. nap 00.00 órától a szükséges ideig, de legkésőbb
2019. júnÍushónap 30. nap 24.00 őráig
a Budapest,

V. kerület Kossuth Lajos tér 1-3. szám alatt az országházhoz, illetve az Országház
mély gar ázsához tarto ző
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ás át:

az országház lánckordonnal határolt területén, azaz az ép'Jlet északi szárnyátől a

lánckordon
vonalában, majd az északi szárny előtti zöld terület külső vonalában eú követően ismét a lánckordon
mentén, beleértve azországház IX-es kapuja előtti fólépcsőt is, majd a lánckordont követően az épúlet

déli szárny előtti zöld terület külső vonalában, illetve a Demokrácia tér lánckordonnal határolt
vonalában, továbbá a duna-parti oldalon az épület teljes szélességében,a déli- és az északi
trapézlépcső közötti területen a gyalogosforgalom számára megnyitott járda űttest felöli vonalában a
gránit kockák által határolt terület,

továbbá

az országház mélygarázs Ba|assi Bálint utcai lehajtója körüli terület, azaz _ a gyalogos- és kerékpáros
forgalom meghagyásával - a lehajtó déli oldala melletti gránitburkolat és a zöldterület találkozásának
vonalától a 2. villamos sínpárjáig (a villamosmegállóhoz tartozőjárdasziget kivételével), a lehajtóval
szemben a villamossín vonala, majd onnan alejárat északi oldala melletti zöld tertilet külső széléig
meghatározható terület,

továbbá

az országház mélygarázs ld. Antall József rakparti lehajtója körüli terület, azaz _ a gyalogosforgalom
meghagyásával - a lejárat melletti északi és déli járdaszakasz, illetve a rakparti úttest által határolt
útburkolat.

INDOKOLAS
Figyelemmel az állami hivatalok zavartalan míiködéséhez ftiződő össáársadalmi érdekre, illetve arra,
hogy a védett objektum biztonságának, zavartalan működésének, az országgyűlési képviselők és a
védett személyek szabad mozgásának, közlekedésének biaosítása a2012. évi XXXVI. törvény l25. $
(2) bekezdés b) és c) pontja alapján az országgyíilési orség kiemett feladata, illetve mivel a
diplomáciai kapcsolatokról Bécsben, l961. április l8-án aláírt nemzetközi szerződés kihirdetéséről
szóló, 1965. évl22. törvényerejű rendelet 26. és 29. cikkében foglalt kötelezettség teljesítése csak így
biáosítható, a rendelkező részben fogla|t intézkedés meghozatala indokolt.

Az

elrendelt teriletzárás pontosan meghatározza, ho| húzódik a biaonsági zőna és a lezárt terület
határa, így egyértelmíivéteszi, melyik az a terljlet, amely a gyülekezési jog gyakorlására és egyéb
ny i lván os rendezvények megtartására rende l ke zésre ál1'

A

területlezárás biányában nem lenne biáosítható a hazai védett szemé|yek, az országgyűlési
képviselők' a rendszeresen érkező diplomáciai küldöttségek, illetve külfrldi védett személyek szabad
mozgása.

Fentiek alapján a személy- és létesítménybiztosításiintézkedésselbiaosítható a létesítménybe
belépésrejogosult, ellenörzött személyek' és az országház épületének biáonsága, valamint az
országgyiilés zavartalan miiködése.
Budapest, 2019. március .'#
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