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HATAROZAT
személy_ és létesítménybiztosításiintezkedes (terület leán{sa)

alkalmazásának felülvizsgálatáról

Az

országgyűlési orség objektumvedelmi igazgató1a által elrendelt személy- és
létesítménybiáosításiintézkedéstérintően a 2019. március 28-án a 3l099ll33-3l20l9. ált.
számon meghozott - 2019. április hónap 1. nap 00.00 őrátő| a szükséges ideig, de
legkésőbb 2019. június hónap 30. nap 24.00 óráig - terület lezárásra vonatkozó
alapintézkedést,a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXN. törvény (a továbbiakban: Rfu.) 46. $
(5) bekezdésébenmeg$atározottak szerint felülvizsgáltam és azt indokoltságára tekintettel
továbbra is

fenntartom-

INDoKoLÁs
Az országgyílésről szőLő

2012. évi XXXVI. tv. 133.$ (2) bekezdése alapján - figyelemmel
az Rtv. 46.$ (1) bekezdés d) pont rendelkezésére - az Országhán épileténekbiztonsága, az
országgyúlés zavartalan működésének, az orczággyílésiképviselők és védett személyek,
valamint külfrldi delegációk szabad mozgásának, közlekedésének biztosítrísa az
országgyúl ési Órség kiemelt feladata.

Az elrendelt teriletzárás pontosan meghatározza, ho| húzódnak a biztonsági zőna és a lezárt
terület hatérai, igy egyértelművé teszi, melyik az a terület' amely a gyülekezési jog
gyakorlására és egyéb nyilvános rendezvények megtartására rendelkezésre áll. E személy- és
létesítménybiztosításiintézkedéssel biztosítható a létesítménybebelépésrejogosult,
ellenőrzött személyek' és az országház épületének biztonsága. valamint az országgyúlés
zavarlalan miiködése.

Az

intézkedésfelülvizsgálata kapcsán beszerzett iratok, információk, adatok alapján
megállapítottam, hogy a jelen határozatommal érintett terület lezárásről szőlő intézkedés
elrendelésére jogszenien, szakmailag megalapozottan került sor, valamint hogy a terület
lezárása óta eltelt időszakban az okot adó körülmények nem változtak, azok továbbra is
ferrnállnak, ezért az intézkedés fenntartása továbbra is indokolt.

Haüározatom az alrábbi jogszabályokon alapul:

- az OrsruggúlésrőI szoló 20l2. érri JffiffI. ttirvény JJí s p) bekez'des;
- a Rendőrségrőx szóló 1994. évi ]ffiIV. tówény 46. s O belredés;
- az áltofuárns lúzigazgatási rendtartasról sa1ló 20tr6. évi CL. tórvény II4.
belrezlés, l I 6. s @ belreztésBudepcs{ 201I április
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objektumvédelmi lgazgatóság
www.onzaggyulesiorseg.hu (elektronikus formában)
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