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HATÁno ZAT
személy_ és létesítménybiztosításiintézkedés(terület lezárása)
aIkalmazásának felülvizs gálatáról

Az országgyűlési orség objektumvédelmi Igazgatőja által elrendelt személy- és létesítménybiztosítási intézkedést érintően a2020. június 25-én a31099185-712020' ált. számon meghozott-2020. július hónap 1. nap 00.00 őrátő| a szükséges Ídeig, de legkésőbb 2020. szept_
ember 30. nap 24.00 őráig - terület lezárásra vonatkozó alapintézkedést' a Rendőrségről szolo 1994. évi XXXN. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 46. s (5) bekezdésében meghatározottak
szerint felülvizsgáltam és azt indokol tságára tekintettel továbbr a is

fenntartom.
Határozatom ellen aközigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény l09. $ (1) bekezdésébenfoglaltak szerinti jogorvoslatnak van helye.

INDOKOLAS
Az országgyűlésről szőlő 2012. évi XXXVI. tv' l33.s (2) bekezdése alapján - figyelemmel
az Rtv. 46.$ (l) bekezdés d) pont rendelkezésére - az Országház épiletének biztonsága, aZ
országgyulés zavarLalan működésének, az orczággyűlési képviselők és védett személyek, valamint külfrldi delegációk szabad mozgásának közlekedésének biztosítása az országgyűlési
Órség kiemelt feladata.

Az elrendelt területzárás pontosan meghatátozza, 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 ál1.
E személy- és létesítménybiztosításiintézkedésselbiztosítható a létesítménybebelépésrejogosult, ellenőrzött személyek, és az országház épnletének biztonsága, valamint az Országgyulés zav artalan működése.

Az

intézkedés felülvizsgálata kapcsán beszerzett iratok' információk, adatok alapján megállapítottam, hogy a jelenhatározatommal érintett terület lezárásről szőlő intézkedéselrendelésére
jogszerűen, 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.

Határ ozatom az alábbi

jo

gszabályokon alapul

:

- az orszógglűlésről szóló 2012. évi XWW. törvény 13J' s Q) bekezdés;
- a Rendőrségről szóló 1994. évi WIV. törvény 46. i o bekezdés;
- az óltalónos közigazgatasi rendtartásról szóló 20]6. évi CL. tÓrvény 1]4. s (1) bekezdés, ] ]6' $ (4) bekezdés.
Budapest, 2020. szeptember
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