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HATÁnoZAT
személy- és létesítménybiztosításiintézkedés(terület lezárása)
alkalmazásának felülvizs gálatáról

Az Országgyűlési Órség objektumvédelmi \gazgatőja által elrendelt személy- és létesítménybiztosítási intézkedést érintően a202I. szeptember 27-én a310991376-I|12021. ált. számon
meghozott - 202l. október hónap 1. nap 00.00 órátől- a szükséges ideig, de legkésőbb
2021. december 31. nap 24.00 őráig - teriilet lezárásra vonatkozó alapintézkedést' a Rendőrségről sző|ó |994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 46. $ (5) bekezdésébenmeghatározottak szerint felülvizsgáltam és azt indokoltságáratekintettel továbbra is

fenntartom.
Határozatom ellen aközigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 109. s (1) bekezdésébenfoglaltak szerinti jogorvoslatnak van helye.

INDOKOLAS
Az országgyűlésről sző|ő 2012. évi XXXVI' tv. l33'$ (2) bekezdése alapján - figyelemmel
az Rtv. 46.$ (l) bekezdés d) pont rendelkezésére _ az országház épiletének biaonsága, az
országgytilés zavartalan működésének, az országgyűlési képviselők és védett személyek, valamint külÍöldi delegációk szabad mozgásának, k<izlekedésének biztosítása az Országgyűlési
Őrség kiemelt feladata.

Az elrendelt területzárás pontosan meghatározza,hol húzódnak

a biztonsági zőna, illetve a le-

zárt terület 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 létesítménybebelépésrejogosult, ellenőrzött személyek' és az országhaz épnletének biztonsága, valamint az Országgyulés zav artalan működése.

Az

intézkedés felülvizsgálata kapcsán beszerzett iratok' információk' és adatok alapján megállapítottam' hogy a jelen határozatommal érintett terület lezárásrő| sző|ó intézkedés elrendelésérejogszerűen, 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.

Határozatom az alábbi jogszabályokon alapul:

- az orszógglűlésről szóló 2012. évi WXW. törvény /-í-3. $ (2) bekezdés;
- a Rendőrségről szóIó 1994' éviXXXIV. tarvény 46. ls O bekezdés;
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 20]6. évi CL. törvény 114. s (I) bekezdés, ] ]6. $ (4) bekezdés.
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eredeti példányban (2 lap)

- objektumvéde|mi lgazgatóság
- www.oÍszaggyulesiorseg.hu (elektronikus formában)
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