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HATÁno ZAT
személy_ és létesítményb iztosítási intézked és (terüle t lezár ása)

alkalmazásának felülvizsgálatáról

Az országgyűlési orség objektumvédelmi Igazgatójaáltal

elrendelt személy- és létesítménybiáosítási intézkedéstérintően a 2019. december 18-án a 3l099l133-l5l20l9. ált. sziímon
meghozott - 2020. január hónap 1. nap 00.00 órátói a szükséges ideÍg, de legkésőbb 2020.
március 31. nap 24.00 óráig - terület |ezárásra vonatkozó alapintézkedést, a Rendőrségről
szőlő 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 46. $ (5) bekezdésében meghatározottak szerint felülvizsgáltam és azt indokoltságára tekintettel tovóbbra is

fenntartomHatározatom ellen aközigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény l09. $ (l) bekezdésébenfoglaltak szerinti jogorvoslatnak van helye.

INDoKoLÁs
Az országgyűlésről szőlő

2012. évi XXXVI. tv. l33.$ (2) bekezdése alapján - figyelemmel
az Rtv. 46.s (1) bekezdés d) pont rendelkezésére _ az Országház épiletének biaonsága, az
országgyúlészavartalan működésének, az országgyűlési képviselők és védett személyek, valamint külfrldi delegációk szabad mozgásának, közlekedésének biáosítása az Országgyűlési
Őrség kiemelt feladata.

Az elrendelt területzárás pontosan meghatározza, hol 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 megtartására rendelkezésre áll.

E személy- és létesítménybiztosításiintézkedésselbiztosítható a létesítménybebelépésrejogosult, ellenőrzött személyek, és az országház épületének biztonsága, valamint az Országgyulés zav arialan működése.

Azintézkedésfelülvizsgálata kapcsán beszerzett iratok, információk, adatok alapján megállapítottam, hogy a jelenhatározatommal érintett terület lezárásról szőlő intézkedéselrendelésére
jogszenien, szakmailag megalapozottan került sor, valamint hogy a terület |ezárása óta 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 országglűlésről szóló 20I2. évi XWW. törvény 133. s Q) belcezdés;
- a Rendőrségről szóló I994. éviWIV. törvény 46. s (5) bekezdés;
- az óltalános közigazgatási rendtartásról szóló 20]6. évi CL. tarvény 114. s (I) bekezdés, ]16' $ (4) bekezdés.
Budapest, 2020. február .{
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ogy. dandártábornok

eredeti példányban (2 lap)

- objektumvédelmi Igazgatóság
- www.ofszaggyulesiorseg.hu (elektronikus formában)
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