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HATÁno zAT
személy_ és létesítménybiztos ítási intézkedés(terül et lezár ása)

alkalmazásának felülvizsgálatáról

Az

országgyűlési orség objektumvédelmi igazgatója á|ta| elrendelt személy- és
létesítménybiáosításiintézkedést érintően a 2019. szeptember 20-án a 3l099ll33-lll20l9.
ált. számon meghozott - 2019. október hónap 1. nap 00.00 őráúő| a szükséges ideig' de
legkésőbb 2019. december hónap 31. nap 24.00 óráig - terület |ezárásra vonatkozó
alapintézkedést, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXN. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 46. $
(5) bekezdésébenmeghatározottak szerint felülvizsgáltam és azt indokoltságára tekintettel
továbbra is

fenntartom"

INDoKoLÁS
Az országgyűlésről

szőlo 2012. évi XXXVI. tv. 133.$ (2) bekezdése alapján - f,rgyelemmel
(1)
bekezdés d) pont rendelkezésére _ az országház épületének biztonsága, az
az Rtv. 46.$
országgyúlés zavartalan működésének, az országgyűlési képviselők és védett személyek,
valamint külfrldi delegációk szabad mozgásának, közlekedésének biztosítása az
országgyulési orsé g kiemelt feladata.

Az elrendelt területzárás pontosan meghatározza,llol húzódnak a biáonsági zőna és a |ezárt
a terú|et, amely a gyülekezési jog
gyakorlására és egyéb nyilvános rendezvények megtartására rendelkezésre áll. E személy- és
létesítménybiaosításiintézkedésselbiztosítható a létesítménybebelépésrejogosult,
ellenőrzött személyek, és az országház épületének biztonsága, valamint az Országgyúlés

terület határai, így egyértelmtivéteszi, melyik az

zavartalan működése.

Az

intézkedésfelülvizsgálata kapcsán beszerzett iratok, információk, adatok a|apján
megállapítottam, hogy a jelen határozatommal érintett terület lezárásről sző|ő intézkedés
elrendelésérejogszerűen, 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.

Hatén ozatom

az alábbi

jo

gszabályokon alapul

:

- az országgtíilésrőI szóló 2012. évi XXXW' tÖrvény 1-3J. $ (2) belrezdés;
- a Rendőrségről szóló 1994. évi WXIV' rcrvény 46. s O bekezdés;
- az általános közigazgatósi rendtartásról szótó 2016. évi CL. törvény
bekpzdés, ] ]6. s @ bekezdés.
Budapest, 2019. december
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Késziilt:
Melléklet:
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eredeti példányban (2 lap)

Kapja:
Közzétéye'.
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