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SZEMÉLYVÉDELMI ÉS LÉTESÍTMÉNYBIZTOSÍTÁSI INTÉZKEDÉS 

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 46. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjai alapján 

2021. szeptember 10-én 06.00 órától a szükséges ideig, de legkésőbb 2021. szeptember 12-

én 22.00 óráig a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető úton a 4. számú út 

csomópontjától a Repülőtéri Hotel parkolójáig, a Cargo City bejáratáig, továbbá az „E” és „J” 

portákig vezető úton, emellett az „E” portától a 4. számú út csomópontjáig vezető 

útszakaszokon, továbbá az útpadkán a járművel történő megállást és a gyalogos közlekedést 

megtiltom. Az utak melletti földterületeket a 4. számú út csomópontjától az „E” portáig vezető 

út melletti 50 méter szélességben, míg a többi út tekintetében a teljes földterületre vonatkozóan 

lezárom. Fentieken túl elrendelem 2021. szeptember 12-én 06.00 órától a szükséges ideig, de 

legkésőbb 2021. szeptember 12-én 16.00 óráig a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi 

Repülőtér 2/A terminál induló szint járdáinak lezárását, valamint a kilátóterasz és az 

AEROPARK területére a látogatók belépését megtiltom. 

 

INDOKOLÁS 

 

2021. szeptember 12. napján Ferenc pápa, a katolikus egyház vezetője Magyarországra látogat, 

hogy részt vegyen a szeptember 5-12. között Budapesten megtartandó 52. Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszus záróeseményén és utazásához a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi 

Repülőteret veszi igénybe. 

 

A védett személy akadálytalan közlekedése, biztonságának szavatolása, az esetlegesen ellene 

irányuló támadás elhárítása érdekében szükséges a jelzett területre belépők fokozott 

ellenőrzése, a belépés és benntartózkodás lehetőségének korlátozása, illetve az ott tartózkodók 

távozásra kötelezése.  

 

A nemzetközileg védett személyek, köztük a diplomáciai képviselők ellen elkövetett 

bűncselekmények megelőzéséről és megbüntetéséről szóló, New Yorkban, az Egyesült 

Nemzetek Közgyűlése XXVIII. ülésszakán, az 1973. évi december hó 14. napján elfogadott 

egyezmény kihirdetéséről szóló, 1977. évi 22. törvényerejű rendelet 4. cikk a) pontjában foglalt 

kötelezettség teljesítése csak a fenti terület lezárásával és a forgalom korlátozásával 

biztosítható, ezért a rendelkező részben írtak szerint határoztam. 

 

 

Budapest, időbélyegző szerint 

 

 

Dr. Török Zoltán r. dandártábornok 

rendőrségi főtanácsos 

igazgató 
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