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Tisztelt Magyar Helsinki Bizottság! 

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdés alapján benyújtott közérdekű adatigénylésével 

összefüggésben az alábbiak szerint tájékoztatom. 

 

1.1. Alkalmazott-e a Rendőrség vagy a Készenléti Rendőrség a Rendőrségről szóló 1994. évi 

XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 46. § (1) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti személyi 

és létesítménybiztosítási intézkedést 2022. július 1-je óta a Budapest V. kerület Kossuth tér 

bármely szakaszán, és ha igen, milyen határozat alapján, milyen időtartamra, milyen okból és 

szempontokat mérlegelve és mely szakaszát zárta le? 

 

A megjelölt időszakban az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: 

Rendőrség) nem alkalmazott az Rtv. 46. § (1) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti személyvédelmi és 

létesítménybiztosítási intézkedést a Budapest V. kerület Kossuth tér területén.  

 

1.2. Jelenleg hatályban van-e bármilyen, az Rtv. 46. § (1) bekezdés a) vagy d) pontja alapján 

alkalmazott személyi és létesítménybiztosítási intézkedés a Budapest V. kerület Kossuth tér 

bármely szakaszán? 

 

A Budapest V. kerület Kossuth tér területét érintően nincs hatályban a Rendőrség valamely szerve 

által az Rtv. 46. § (1) bekezdés a) vagy d) pontja alapján elrendelt személyvédelmi és 

létesítménybiztosítási intézkedés. 

 

2.1. Alkalmazott-e a Rendőrség vagy a Készenléti Rendőrség az Rtv. 46. § (1) bekezdés a) vagy 

d) pontja szerinti személyi és létesítménybiztosítási intézkedést 2022. július 1-je óta a Budapest 

I. kerület Szent György tér bármely szakaszán, és ha igen, milyen határozat alapján, milyen 

időtartamra, milyen okból és szempontokat mérlegelve és mely szakaszát zárta le? 
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A megjelölt időszakban a Rendőrség szervei nem alkalmaztak az Rtv. 46. § (1) bekezdés a) vagy d) 

pontja szerinti személyvédelmi és létesítménybiztosítási intézkedést a Budapest I. Szent György tér 

területén. 

 

2.2. Jelenleg hatályban van-e bármilyen, az Rtv. 46. § (1) bekezdés a) vagy d) pontja alapján 

alkalmazott személyi és létesítménybiztosítási intézkedés a Budapest I. kerület Szent György 

tér bármely szakaszán? 

 

A Budapest I. kerület Szent György tér területén nincs hatályban a Rendőrség valamely szerve által 

az Rtv. 46. § (1) bekezdés a) vagy d) pontja alapján elrendelt személyvédelmi és 

létesítménybiztosítási intézkedés. 

 

3.1. Alkalmazott-e a Rendőrség vagy a Készenléti Rendőrség az Rtv. 46. § (1) bekezdés a) vagy 

d) pontja szerinti személyi és létesítménybiztosítási intézkedést 2022. július 1-je óta a Budapest 

I. kerület Színház utca bármely szakaszán, és ha igen, milyen határozat alapján, milyen 

időtartamra, milyen okból és szempontokat mérlegelve és mely szakaszát zárta le? 

 

A megjelölt időszakban a Rendőrség szervei nem alkalmaztak az Rtv. 46. § (1) bekezdés a) vagy d) 

pontja szerinti személyvédelmi és létesítménybiztosítási intézkedést a Budapest I. kerület Színház 

utcában.  

 

3.2. Jelenleg hatályban van-e bármilyen, az Rtv. 46. § (1) bekezdés a) vagy d) pontja alapján 

alkalmazott személyi és létesítménybiztosítási intézkedés a Budapest I. kerület Színház utca 

bármely szakaszán? 

 

A Budapest I. kerület Színház utcában a Rendőrség szervei nem alkalmaznak az Rtv. 46. § (1) 

bekezdés a) vagy d) pontja szerinti személyvédelmi és létesítménybiztosítási intézkedést.  

 

3.3. Az Rtv. 46. § (3) bekezdése alapján kiadott, a Karmelita kolostor miniszterelnök 

elhelyezését biztosító épületének, valamint az annak megközelítését és elhagyását biztosító 

kiszolgálólétesítmény területének őrzésvédelmi, beléptetési és parkolási rendjének 

szabályozásáról szóló 20/2021. (IX. 30.) ORFK utasítás (a továbbiakban: ORFK utasítás) 

szerint annak hatálya nem csak a Karmelita épületeire, hanem „az ezekhez tartozó bekerített 

területre” terjed ki. Kérjük, bocsássa rendelkezésre azt a dokumentumot, amely 

körülhatárolja, hogy a Karmelita épületein kívül pontosan mely területre terjed ki az utasítás 

hatálya? 

 

Az ORFK utasítás hatálya alá tartozó területet a védett személyek és a kijelölt létesítmények 

védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. melléklet 2. 

pont p) alpontja határozza meg a Rendőrség létesítményvédelmi feladatainak ellátása szempontjából. 

A Korm. rendelet hivatkozott 1. melléklet p) pontja létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt 

létesítmények és értékek között a miniszterelnök elhelyezését biztosító épület, valamint az annak 

megközelítését és elhagyását biztosító kiszolgálólétesítmény megfogalmazást alkalmazza, amely 

feladatot a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés g) pontja alapján a Készenléti Rendőrség szervezi és hajt 

végre. 

 

3.4. Kiterjed-e az ORFK utasítás hatálya bármely közterületre, így különösen a Budapest, I. 

kerület Színház utcai szakaszára? 

 

Az ORFK utasítás hatálya annak 1. pontja alapján a Karmelita kolostor Budapest I. kerület, Színház 

utca 1-11. szám alatti épületegyüttes két önálló épületébe – a Karmelita kolostor eredeti épületébe (a 

továbbiakban: „A” épület) és az ennek északi oldalán felépült új épületébe (a továbbiakban: „B” 

épület), valamint az ezekhez tartozó bekerített területre (a továbbiakban együtt: Karmelita kolostor) 
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- történő be- és kiléptetéssel, valamint a Karmelita kolostor megközelítését és elhagyását biztosító 

kiszolgálólétesítmény területére történő behajtás és parkolás ellenőrzésével összefüggő 

létesítménybiztosítási feladatok ellátására terjed ki. A megfogalmazásból látható, hogy az ORFK 

utasítás a hatályát nem egy adott földrajzi terület kijelölésével határozza meg, hanem az ellátott 

szakmai tevékenység oldaláról szabályoz. Ennek megfelelően az ORFK utasítás alapján végzett 

létesítménybiztosítási intézkedést végrehajtó rendőr az ezzel összefüggő tevékenységét elláthatja 

mind az épületben és annak kiszolgáló létesítményei területén, mind a védett létesítmény 

környezetében lévő közterületeken, amennyiben az a feladatainak okszerű ellátásához szükséges.   

 

3.5. Kérjük bocsássa rendelkezésre azokat az adatokat vagy dokumentumokat, amelyek 

alapján megállapítható, hogy pontosan mely területek (épületrészek vagy közterületek) 

minősülnek az ORFK utasítás szerint a Karmelita kolostor kiszolgálólétesítményei körébe? 

 

Az ORFK utasítás 1. pontja alapján annak hatálya a Karmelita kolostor épületegyüttesének két önálló 

épületébe, valamint az ezekhez tartozó bekerített területre történő be- és kiléptetéssel, valamint a 

Karmelita kolostor megközelítését és elhagyását biztosító kiszolgálólétesítmény területére történő 

behajtás és parkolás ellenőrzésével összefüggő létesítménybiztosítási feladatok ellátására terjed ki.  

 

A bekerített terület a Budapest I. kerület, belterület 6459. helyrajzi számú ingatlant foglalja magában.  

 

A Karmelita kolostor kiszolgálólétesítményei körébe tartoznak az épület, a behajtó utak és mindazon 

berendezések, amelyeket egészében vagy részben a Karmelita kolostor kivitelezése során azért 

alakítottak ki, hogy azok lehetővé tegyék a védett épület rendeltetésszerű és biztonságos működését, 

annak megközelítését és elhagyását.  

 

A Karmelita kolostort védő kiszolgálólétesítmények részét képező műszaki berendezések külső 

szemlélő számára is jól érzékelhetők, ezek a terület határán telepített úgynevezett süllyedő pollerek 

(automata emelkedő/ereszkedő oszlopok).  

 

 

Budapest, időbélyegző szerint 

 

 

 Tisztelettel: 
 

 

 

 dr. Gömbös Sándor r. dandártábornok 

 rendőrségi főtanácsos 

 hivatalvezető 
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