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Tisztelt Magyar Helsinki Bizottság!

A Terrorelhárítási Központhoz (a továbbiakban: TEK) 2022. augusztus 11-én, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1)
bekezdése alapján benyújtott,  „Közérdekű adatigénylés – Személyi és létesítménybiztonsági
intézkedések  //  2022.  július-augusztus”  tárgyú  megkeresésében  foglalt  kérdések
vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatom.

„1.1. Alkalmazott-e a TEK a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (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
a) milyen határozat alapján,
b) milyen időtartamra,
c) milyen okból és szempontokat mérlegelve,
d) mely szakaszát zárta le?

1.2. Jelenleg hatályban van-e bármilyen, a Rtv. 46. § (1) bekezdés a) vagy d) pontja alapján
alkalmazott személyi- és létesítménybiztosítási intézkedés a Budapest, V. kerület, Kossuth tér
bármely szakaszán?”

A TEK 2022. július 1-je óta nem alkalmazott  – a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvény (a továbbiakban: Rtv.) 46. § (1) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti – személyvédelmi
és létesítménybiztosítási intézkedést, illetve jelenleg nincs hatályban a TEK által alkalmazott
személyvédelmi  és  létesítménybiztosítási  intézkedés  a  Budapest,  V.  kerület  Kossuth  tér
vonatkozásában.

„2.1. Alkalmazott-e a TEK a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (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
a) milyen határozat alapján,
b) milyen időtartamra,
c) milyen okból és szempontokat mérlegelve,
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d) mely szakaszát zárta le?

2.2. Jelenleg hatályban van-e bármilyen, a Rtv. 46. § (1) bekezdés a) vagy d) pontja alapján
alkalmazott személyi- és létesítménybiztosítási intézkedés a Budapest, I. kerület, Szent György
tér bármely szakaszán?”

A TEK 2022. július 1-je óta nem alkalmazott – az Rtv. 46. § (1) bekezdés a) vagy d) pontja
szerinti  –  személyvédelmi  és  létesítménybiztosítási  intézkedést,  illetve  jelenleg  nincs
hatályban  a  TEK  által  alkalmazott  személyvédelmi  és  létesítménybiztosítási  intézkedés  a
Budapest, I. kerület, Szent György tér vonatkozásában.

„3.1. Alkalmazott-e a TEK a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (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
a) milyen határozat alapján,
b) milyen időtartamra,
c) milyen okból és szempontokat mérlegelve,
d) mely szakaszát zárta le?

3.2. Jelenleg hatályban van-e bármilyen, a Rtv. 46. § (1) bekezdés a) vagy d) pontja alapján
alkalmazott személyi- és létesítménybiztosítási intézkedés a Budapest, I. kerület, Színház utca
bármely szakaszán?”

A TEK 2022. július 1-je óta nem alkalmazott – az Rtv. 46. § (1) bekezdés a) vagy d) pontja
szerinti  –  személyvédelmi  és  létesítménybiztosítási  intézkedést,  illetve  jelenleg  nincs
hatályban  a  TEK  által  alkalmazott  személyvédelmi  és  létesítménybiztosítási  intézkedés  a
Budapest, I. kerület, Színház utca vonatkozásában.

Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:

dr. Pekó János r. alezredes
mb. igazgató

Készült: 1 példányban (1 pld./2 lap)
Kapja: 1 pld. Irattár + Címzett elektronikus úton
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