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HATAROZAT
személy- és létesítménybiztosításiintézkedés(terület |ezárása)
alkalmazásának felülvizsgálatáról

Az

országgyűlési Őrség objektumvédelmi igazgatőja által elrendelt személy- és

létesítménybiztosításiintézkedéstérintően a 2019' június 24-én a 3I099lI33-7l20I9. ált.
számon meghozott - 2019. július hónap 1. nap 00.00 őrátói a szükséges ideig' de legkésőbb
2019. szeptember hrÓnap 30. nap 24.00 óráig - terület lezárásravonatkozó alapíntézkedést,a
Rendőrségről szóló 1994. évi XXXN. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 46. $ (5) bekezdésében
mefltatározottak szerint felülvizsgá|tam és azt indokoltságára tekintettel tollábbra is

fenntartom.

INDoKoLÁs
Az országgytilésről

szőIő 2012. évi XXXVI' tv. 133.$ (2)bekezdése alapján

-

figyelemmel

az Rtv. 46.$ (1) bekezdés d) pont rendelkezésére _ az országház épiletének biztonsáEa, aZ
országgyulés zavartalan működésének, az országgyúlési képviselők és védett személyek,
valamint külfrldi delegációk szabad mozgásának, közlekedésének biztosítása aZ

or szággyu|ési ors ég kiemelt feladata.

Az elrendelt teriletzárás

pontosan meghatározza, ho| húzódnak a biztonsági zőna és a lezárt
terület határai, így egyértelművé teszi, melyik az a terület, amely a gyülekezési jog
gyakorlására és egyéb nyilvános rendezvények megtartásara rendelkezésre áll. E személy- és
létesítménybiztosításiintézkedésselbiztosítható a létesítménybebelépésre jogosult,
ellenőrzött személyek, és az országház épületénekbiztonsága, valamint az országgyúIés
zavartalan működése.

Az

intézkedésfelülvizsgálata kapcsán beszerzett iratok, információk' adatok alapján
megállapítottam, hogy a jelen határozatommal érintett terület lezárásről szőlő intézkedés
elrendelésérejogszeníen, szakmailag megalapozottan került sor, valamint hogy a terület
lezárása óta eltelt időszakban az okot adó körülmények nem váItoztak, azok továbbra is
fennállnak, ezért az intézkedésfenntartása továbbra is indokolt.

Határozatom az alábbi jogszabályokon alapul:

- az orszógglűlésről szóló 20] 2. évi XXWL törvény 1-'-3. $ (2) bekezdés;
- a RendőrségrőI szóló 1994. évi XXXU. törvény 46. s (5) bekezdés;
- az általónos kozigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL' tt)rvény ]14.
bekezdés, I 16. s (4) bekezdés.
Budapest, 2019. augusztus
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