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HATÁno ZAT
személy- és létesítménybiztosításiintézkedés(terület lezárása)
alkalmazásának felülvizsgálatáról

Az országgyrilési Őrség objektumvédelmi lgazgatőja által elrendelt személy- és létesítménybiztosítási intézkedéstérintően a 2020. december 22-én a 31099/85-1512020. ált. számon
meghozott - 202l. január hónap 1. nap 00.00 őrátől a szükséges ideig, de legkésőbb 2021.
márcíus 31. nap 24.00 őráig - terület lezárásra vonatkozó alapintézkedést, a Rendőrségről
szőlő |994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 46. $ (5) bekezdésében meghatározot{ak szerint feltilvizsgáltam és azt indokoltságáratekintettel továbbra is

fenntartom.
Határozatom ellen akijzigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 109. $ (l) bekezdésébenfoglaltak szerinti jogorvoslatnak van helye.

INDoKot Ás
(2) bekezdése alapján _ figyelemmel
az Rtv. 46.$ (1) bekezdés d) pont rendelkezésére _ az Országház épi|eténekbiaonsáEd, dz
országgytilés zavartalan működésének, az országgytilési képviselők és védett személyek, valamint külföldi delegációk szabad mozgásának, közlekedésének biztosítása az országgyűlési
orség kiemelt feladata.

Az országgyűlésről szőlo 2012. évi XXXVI. tv. l33.$

Az elrendelt területzárás pontosan meghatározza,hol húzódnak

a biaonsági zőna, illetve a lezárt terulet határai, így egyértelművé teszi, melyik az a terület, amely a gyülekezési jog gyakorlására és egyéb nyilvános rendezvények megtartására rendelkezésre áll.

E személy- és létesítménybiztosításiintézkedéssel biztosítható a létesítménybebelépésrejo-

gosult, ellenőrzött személyek, és az Országház épnletének biztonsága, valamint az Országgyíjlés zav artalan működése.

Azintézkedés felülvizsgálata kapcsán beszerzett iratok, információk, és adatok alapján megállapítottam, hogy a jelen határozatommal érintett terület lezárásról szőlő intézkedés elrendelésérejogszenien, szakmailag megalapozottan került sor, valamint hogy a terület lezárása őta
eltelt időszakban az okot adó körülmények nem változtak, azok továbbra is fennállnak, ezért
az intézkedésfenntartása továbbra is indokolt.

Határ ozatom az a|ábbi

jo

gszabályokon alapul

- az orszógglűlésről szóló 2012. évi )MVI' törvény /J-r. Jf Q) bekezdés;
- a Rendőrségről szóló 1994. évi )MIV. törvény 46. s o bekezdés;
- az általános ldzigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tarvény 114' s Q) bekezdés, ]]6. $ (4) bekezdés.

Budapest,202l. február

rr07

"

^c{ŰLEs,

,S"

8

&'%

2-^---=

if$u*f,u*u Tibor ogr.vezérőrnary 1

q-XK*

Készült:
Melléklet:

l

eredeti példánybarr (2 lap)

Kapja:
Közzetéve:

_

objektumvédelmi Igazgatóság

- www.orszaggJrulesiorseg.hu

(elektronikus formában)

2

Ü,4il

