oRsZ^GGYÚr.,Ésl ŐnsÉc
PARANCSNOK
B
Iktatószám:

3

X

441 -47 -9 1

l 099 / 1 33

-I2l

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 5.
Fax: 44I -41 -98 e-mail : info@orszaggyulesiorsee.hu
20

1

9

.

áIt.

HATAROZAT
személy- és létesítm énybiztosítási intézked és (terül et |ezár ása)
a|ka|mazás ának felülvizs gálatáról

Az

országgyűlési orség objektumvédelmi igazgatőja áItal elrendelt személy- és
létesítménybiztosításiintézkedéstérintően a 2019. szeptember 20-án a 3I099lI33-Ill20I9.
ált. számon meghozott - 2019. október hónap 1. nap 00.00 őrátő| a szükséges ideig, de
legkésőbb 2019. december hónap 3l'. nap 24.00 őráig - terület lezárásra vonatkozó

alapintézkedést,a Rendőrségről szóló 1994. évi Xxxry. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 4ó' $
(5) bekezdésébenmeghatározottak szerint felülvizsgáltam és azt indokoltságára tekintettel
továbbra is

fenntartom.

INDOKOLAS
Az országgyilésről szőlő

2012. évi XXXVI. tv. 133.$ (2)bekezdése alapjan - figyelemmel
az Rtv. 46.$ (1) bekezdés d) pont rendelkezésére - az Országház épi|eténekbiztonsáEd, M
országgyúlés zavartalan működésének, az országgyúlési képviselők és védett személyek,
valamint ktilfrldi delegációk szabad mozgásának közlekedésének biztosítása az
országgyulési Őrség kiemelt feladata.

Az elrende|t teriletzárás pontosan meghatározza,hol húzódnak a biztonsági zőna és alezárt
terület határai, igy egyértelművé teszi, melyLk 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 Országfiáz épületének biztonsága, valamint az országgyúIés
zavarta|an működése.

Az

intézkedésfelülvizsgálata kapcsán beszerzett iratok, információk, adatok alapján
megállapítottam, hogy a jelen határozatommal érintett terület lezárásrőI szőIő intézkedés
elrendelésérejogszenien, szakmailag megalapozottan került Sor, valamint hogy a terület
lezárása óta eltelt időszakban az okot adó körülmények nem változtak, azok továbbra is
fennállnak, ezért az intézkedésfenntartása továbbra is indokolt.

Határozatom az alábbi jogszabályokon alapul:

- az országglűlésrőI szóló 20] 2. évi XXXW' törvény 13_í. $ (2) bekezdés;
- a Rendőrségről szóló ]994. évi XXXU. törvény 46. s (5) bekezdés;
- az általános kÖzigazgatási rendtartasról szóló 2016' évi CL. törvény ]14.
bekpzdés, 1]6. s Q) bekezdés.
Budapest, 2019. október
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