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BEVEZETÉS
Az összeállítás – a megrendelő igénye alapján – 34 európai és 5 Európán kívüli ország kapcsán
tekinti át a parlamentek védelmével, a tüntetések szabályozásával különös tekintettel a
parlamenti épület előtti gyülekezési jog korlátozásával, és a parlamenti őrség, teremőrség
szerepével kapcsolatos kérdéseket. Az európai országok vizsgálata kiterjed (Magyarország
kivételével) az Európai Unió tagállamaira1, öt tagjelölt- és két potenciális tagjelölt országra2,
valamint az öt Európán kívüli országra, melyek között az Amerikai Egyesült Államok,
Ausztrália, Izrael, Kanada és Új-Zéland szerepel.
Az anyag forrásául a vizsgált országok alkotmányai, jogszabályai, valamint a parlamentek
honlapján található információk és látogatói tájékoztatók szolgáltak. A kutatás a téma bizalmas
jellege miatt a nyilvánosan, illetve angol nyelven elérhető információkra korlátozódott, a közölt
információk ezért esetenként hiányosak. Felhasználtuk továbbá az ECPRD (European Centre
for Parliamentary Research and Documentation) levelezőlistájára feltett kérdéseinkre a
társintézmények (parlamenti kutatószolgálatok) által adott válaszokat is, és a parlamentek
védelme kapcsán az „ECPRD 2014” forráshivatkozást használtuk. Amennyiben frissebb
információ nem állt rendelkezésre, felhasználtuk a Parlamenti Őrségről (2012), és a Parlamenti
terembiztosi szolgálatról (2013) szóló korábbi háttéranyagainkban közölteket is.
Az egyes témaköröket a következő szempont szerint ismertettük.
A parlamentek védelme:
 Szeparáltság: A parlament épülete körül van-e védelmi zóna, és ha van, akkor hogyan lett
meghatározva? Átlagemberek, járókelők vagy gépjárművek milyen feltételekkel és hogyan
közelíthetik meg az épületet? A képviselők és a hivatal gépjárművei hol és hogyan
parkolhatnak?
 Beléptetés: A parlament épületébe (épületeibe) belépő személyeknek milyen személyi és
technikai ellenőrzéseken kell átesniük? Kik mentesülnek az átvizsgálás alól? Ezeket az
átvizsgálásokat milyen szervezet és hol végzi?
Tüntetések szabályozása: Az országok alkotmányából kiindulva a szabad gyülekezés jogának
szabályozását tekintettük át, különös tekintettel a parlamentek környékére szervezett tüntetések
rendjét, az ahhoz kapcsolódó speciális rendelkezések feltételrendszerét.
A parlamenti őrség és a teremőrség feladatai: A parlamenti őrség, teremőrség kérdésénél
áttekintettük az egyes országok nemzeti parlamentjei milyen szervezeti keretek között, milyen
személyi állománnyal garantálják az épületeik, a bennük tartózkodó személyek és a munka –
elsősorban az ülések – védelmét, biztonságát (rendészeti jogkör).
Az egyes országok gyakorlatának bemutatása ezen kérdésekre adott válaszok mentén történt,
de előfordul olyan eset is, amikor válasz híján nincs hiteles információnk.

Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország,
Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia
2
Tagjelölt országok: Albánia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Szerbia, Törökország
Potenciális tagjelölt országok: Bosznia-Hercegovina, Koszovó
1
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EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió parlamentje: Európai Parlament
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 751 fő
Az Európai Parlament munkahelyei Strasbourgban, Luxembourgban és Brüsszelben
találhatóak. A Parlament gyakorlatilag két helyen ülésezik, Strasbourgban és Brüsszelben. A
plenáris üléseket tekintve évente tizenkétszer négy napig Strasbourgban tartják. Az európai
parlamenti képviselők elsődleges irodája Brüsszelben működik, míg a parlamenti titkárság egy
része Luxembourgban dolgozik. A következőkben a brüsszeli és a strasbourgi parlamenteket
ismertetjük.
Szeparáltság
Brüsszel A brüsszeli központ a Luxemburg téren található négy részből álló (Paul-Henri Spaak,
Altiero Spinelli, Willy Brandt és Antall József ) épületegyüttes. A parlament körül nincs külön
kerítés, és biztonsági zóna sem.
A 2016. március 22.-i terrortámadást követően 3-as szintű készültségi szint van érvényben a
városban, amit az OCAM (Kockázati szint megállapításáért felelős egység) állapított meg.
Ennek köszönhetően a brüsszeli közlekedési lehetőségek valamennyi formájánál eltérő
biztonsági vizsgálatokat vezettek be.
Strasbourg Itt a parlament az Európa városnegyedében a modern Louise Weiss épületében
ülésezik. Itt sincs biztonsági zóna, de Brüsszelhez hasonlóan megerősített rendőrségi egységek
felelősek a biztonságért.
Beléptetés
Brüsszel A parlamentbe való bejutáshoz nincs szükség előzetes bejelentkezésre egyéni
látogatás esetén, és a honlapon megadott időpontokban a Paul-Henri Spaak épület látogatói
bejáraton keresztül lehet belépni. Csoportos látogatás esetén (min. 20 fő) hónapokkal korábban
előzetesen be kell jelentkezni. Minden látogatónak igazolnia kell személyazonosságát (útlevél,
személyi igazolvány, jogosítvány), ezt követően egy fémdetektoros kapun kell áthaladni. A
csomagokat is átvilágítják.
Strasbourgban a parlament épülete a plenáris ülések ideje alatt és azon kívül is ingyenesen
megtekinthető. Az idegenvezetéssel kísért látogatásokat legalább 10 és legfeljebb 50 fő számára
szerveznek. A plenáris ülések ideje alatt egyéni látogatóink a korlátozott számban rendelkezésre
álló ülőhelyekről figyelhetik az ülést. A látogatócsoportok nagy száma miatt 2-3 hónappal a
tervezett látogatás előtt egy formanyomtatvány kitöltésével jelentkezni kell.
A beléptéset követően a látogatókat személyazonosító okmány alapján (személyi igazolvány,
útlevél vagy jogosítvány) azonosítanak, majd fémdetektoros kapun kell áthaladni.
Csomagvizsgálat is van.
A képviselők és parlamenti dolgozók beléptetéséről a Házszabály 1. fejezetének 11. cikke
rendelkezik. Eszerint a quaestorok felelnek a belépőkártyák kiállításáért, mindazok számára,
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akik szerepelnek az átláthatósági nyilvántartásban, vagy akik az abban nyilvántartott
szervezetek képviselői vagy alkalmazottai; a nyilvántartásba vétel azonban nem jogosít fel
automatikusan az ilyen belépőkártyára.
Valamint e belépőkártyák kiállíthatók: azon személyek részére, akik rendszeresen be kívánnak
lépni a Parlament épületeibe, azonban nem tartoznak az átláthatósági nyilvántartás
létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá; továbbá a képviselők helyi asszisztensei részére,
valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága tagjainak
asszisztensei részére.
Tüntetések szabályozása
Brüsszel A belga Alaptörvény 26. paragrafusa szerint Brüsszelben a gyülekezési jog az
alapvető szabadságjogok egyike, de szabadtéri rendezvények esetén rendőri engedély
szükséges. A brüsszeli épületegyüttes környékén szervezett tüntetéseket a fenti szabály szerint
előzetes engedélyeztetni kell.
A Strasbourgi parlament épület környékén szervezett tüntetések speciális szabályzásáról nincs
elérhető információnk.
Parlamenti őrség, teremőrség
Mindkét helyszínen egyforma a parlamenti őrség és teremőrség jelenléte. Habár a Házszabály
nem rendelkezik a parlamenti őrségről, a parlamenti titkárságon belül létezik a Biztonsági
Igazgatóság (DG SAFE), mint önálló szervezeti egység. 24 órás szolgálatban felelősek a
parlamenti munka, a parlamentekben dolgozó személyek és vagyontárgyak és információk
biztonságáért.
Az Európai Parlament üléstermében a biztonságot a Conference/ülésszolgálati/üléstermi
terembiztosok biztosítják, a mindenkori levezető elnök rendelkezése alapján.
A terembiztosi szolgálatot az első Európai Parlamenti választásokat követően hozták létre.
Korábban a terembiztosokat a nemzeti parlamentek adták, mint a képviselőikkel együtt járó
intézményt.
Ma az eredeti terembiztosi szolgálat két részlegre oszlik: postázó/levélkézbesítő és
ülésszolgálati/üléstermi terembiztosok. Mindkét részleg az Általános Infrastrukturális és
Logisztikai Igazgatóság és a Logisztikai Igazgatóság részét képezi. 60 üléstermi/ülésszolgálati
terembiztos van, akik a következőkért felelnek:
 Passzív biztonság az ülésteremben és a tárgyalótermekben a plenáris ülés és a parlamenti
szervek ülése alatt, a levezető elnök felügyelete mellett. Ezeknek a helyszíneknek a külső
biztosítását az Európai Parlamenti Biztonsági Szolgálat látja el.
 Az ülésterembe való belépés és a nem nyilvános ülésekre való belépés ellenőrzése.
 Az üléstermi galériákon a rend fenntartása.3
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Forrás: Parlamenti terembiztosi szolgálat, 2013. Képviselői Információs Szolgálat háttéranyaga
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ORSZÁGTANULMÁNYOK – EU-TAGÁLLAMOK
AUSZTRIA
Az osztrák parlament: Parlament
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Nationalrat – 183 fő
Felsőház: Bundesrat – 61 fő
Szeparáltság
A parlament épülete körül nincs külön biztonsági zóna. Az 1993. évi Közbiztonságról szóló
törvény 27. paragrafusa (SPG) szerint a közterek, és a parlament környékének biztonságáért a
rendőrség felel.
Különleges alkalmak esetén, például állami vezető látogatásakor a parlament körüli gépkocsiforgalmat korlátozzák. Ezen intézkedések végrehajtásáért a nemzetbiztonsági szolgálat felel,
együttműködve a parlamenti adminisztrációval.
Beléptetés
A parlament épületébe öt személyi bejáraton lehet bejutni, ebből három rendelkezik
elektronikus beléptetési rendszerrel, azaz személyi és biometrikus azonosításra alkalmas
berendezéssel. Ezt a három kaput csak az állandó elektronikus belépővel rendelkező belépők
használhatják.
A látogatók/turisták alapvetőleg a Látogatóközpont bejáratánál fémdetektoros kapun keresztül
juthatnak be az épületbe, és csomagjaiknak szkenneres átvilágításon kell átesniük.
Mindazon látogatóknak, akik állandó belépővel nem rendelkeznek, belépési engedélyhez kell
folyamodniuk. Ennek feltétele személyi igazolványuk letétbe helyezése. Kivételt képeznek a
szervezett parlamenti látogatások résztvevői.
Újságírók névre szóló sajtó bérlet bemutatását követően léphetnek be az épületbe. A
tömegmédia szereplői közül mindazok, akik napi szinten tájékoztatási feladatokat látnak el,
mentesülnek a biztonsági vizsgálatok alól.
Plenáris ülésnapokon további két kaput nyitnak meg a karzatlátogatók számára. Ők a
látogatókhoz hasonló biztonsági átvizsgáláson esnek át.
A postai küldemények átvizsgálása a parlament egyik melléképületében történik. A leveleket
röntgenes átvizsgálásnak vetik alá.
A látogatók átvizsgálása biztonsági őrök közreműködésével történik, akiknek egy része külső
biztonsági cég alkalmazottja. A postai küldeményeket a postai részleg alkalmazottai vizsgálják
át.4
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ECPRD 2014
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Forrás: Épület alaprajz
A tüntetések szabályozása
Az Alaptörvény 12. paragrafusa rendelkezik a szabad gyülekezés jogáról (Staatsgrundgesetz,
StGG).
A gyülekezésről szóló törvény 7. paragrafusa kimondja ugyanakkor, hogy plenáris ülés ideje
alatt, az épület 300 méteres körzetében tilos bárminemű gyülekezés. Ezt a különleges területet
Bannmeile”-nek hívják.
A parlamenti őrség és a teremőrség
Az alsóház törvényi szintű Házszabálya (14. paragrafus) úgy fogalmaz, hogy a házelnök
joghatósággal, kvázi tulajdonosi hatáskörrel bír a parlament épületei felett, belső rendjének
meghatározása is az ő feladata a Házbizottsággal (tagjai a házelnök, a két alelnök és a
frakcióvezetők) való egyeztetést követően. Rendészeti jogkörében eljárva felléphet a jogsértést
elkövetőkkel szemben, fegyveres szervek képviselői pedig csak a külön engedélyével, illetve
törvényben meghatározott esetekben léphetnek a parlament épületeibe.
Különleges az ülésterem biztonságának kérdése: a plenáris ülésen a rendet zavaró képviselő
vagy karzatlátogató ellen a házelnök biztonsági őrök segítségét is igénybe veheti. A biztonsági
őrök többsége a parlament hivatalának alkalmazásában áll, a Biztonsági ügyek főosztályán
dolgozik. Kérheti azonban a házelnök a rendőrség segítségét is, azaz hivatásos rendőrök is
láthatnak el biztonsági feladatokat a Házban.
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A parlamenti házirend felhatalmazza a biztonsági őröket, hogy bárkit kivezessenek a parlament
épületeiből, akinek viselkedése a Házszabály vagy más parlamenti szabályzat előírásaiba
ütközik. A meghatározott időre történő kitiltást a házelnök rendelheti el, valamint szükség
esetén a rendőrséghez is fordulhat.
A látogatók átvizsgálása beléptetéskor szintén a biztonsági őrök közreműködésével történik,
akiknek egy része külső biztonsági cég alkalmazottja.
A biztonsági őrök a parlament épületein belül is bármikor kérhetik a parlamenti belépőt, illetve
kérdezhetik az illető tartózkodásának célját. 5
BELGIUM
A belga parlament: Parlement fédéral / Federaal Parlement / Föderales Parlament
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Chambre des Représentants – 150 fő
Felsőház: Sénat / Senaat / Senat – 60 fő
Szeparáltság
A parlament (alsó- és felsőház) épülete körül úgynevezett semleges zónát alakítottak ki. A
gyalogos és közúti közlekedést a semleges zónában alapesetben semmilyen jogszabály nem
korlátozza.

5

Rules and Regulations for the Parliament Buildings (2006)
https://www.parlament.gv.at/ZUSD/RECHT/HO2006_ENG_GESAMT.pdf
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Beléptetés
A parlamentbe való belépéskor minden belépőnek elektronikus ellenőrzésen kell átesnie.
Alapvetően kétféle belépő van forgalomban: állandó, mely névvel és fotóval van ellátva, és
ideiglenes. Az állandó belépőn szerepel továbbá, hogy az illető mely részleg dolgozója. A
látogatóknak személyi igazolványukkal kell magukat igazolniuk a belépéskor. A belépő
kártyákat a parlament közszolgálati osztálya állítja ki, az épületbe való bejutásért és a biztonsági
rendszerért pedig a belső biztonsági szolgálat felel.
Aktív nagyköveteknek, állami vezetőknek nem kell az elektromos kapun áthaladniuk, mivel ők
mindig képviselő vagy parlamenti dolgozó társaságában lépnek az épületbe.
Az épület bizonyos területeire csak az arra jogosultak léphetnek be, ezt a jogosultságot a kártya
jelzi. 6
A tüntetések szabályozása
Az Alaptörvény 26. paragrafusa rendelkezik a gyülekezés jogáról, amely szerint békés
szándékú, fegyvermentes gyülekezés hatósági engedély nélkül rendezhető. Ez a kikötés nem
vonatkozik a szabadtéri gyülekezésekre.
1954. márciusi 2-án elfogadott (módosított, de máig hatályban lévő) törvény 3. paragrafusa
szerint a parlament épülete körüli semleges zónában a csoportos gyülekezés és az egyéni
demonstráció tiltott. Kivételt képeznek a Brüsszel polgármestere által engedélyezett nyilvános
ünnepségek és ceremóniák.
Tüntetések idején ezt a zónát kordonokkal körbeveszik, és az oda való bejutást
megakadályozzák.
A parlamenti őrség és a teremőrség
A parlament külső biztonságáért (fegyveres) Katonai Rendőrség és a nem-fegyveres biztonsági
szolgálat felel. Az előbbi feladatot a belga hadsereg egy tábornoka felel, mint katonai
parancsnok. Megbízatását a Képviselőház és a Szenátus elnökének beleegyezésével nyeri el. A
parancsnok alárendeltségében működő biztonsági őrség tagjai között vannak katonák, rendőrök
– őket a Védelmi Minisztérium bocsájtja a parlament rendelkezésére – valamint a két Ház által
szerződtetett őrök is.
A biztonsági szolgálat tagjainak kinevezését a Ház két kamarájának hivatala együttesen erősíti
meg, a biztonsági költségeket is közösen állják.
A parancsnok rendszeresen jelentést tesz a két házelnöknek a biztonsági szolgálat működéséről,
de beszámoltathatja a parlament Biztonsági bizottsága is.
A biztonsági őrség fegyveres tagjai szolgálatot adnak az épületek bejáratainál és járőröznek a
belső nyilvános terekben. Ellenőrzik az épületek közvetlen környékét és szükség esetén
személyi védelmet is nyújtanak. Nyilvános programokon, külföldi delegációk programjai során
is gondoskodnak a biztonságról. Ha egy bizottság kihelyezett ülést tart, a parlament biztonsági
szolgálata kíséretet biztosít számára.
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Az őrség feladata az épületekbe érkezők beléptetése, biztonsági átvizsgálása is.
A biztonsági őrök bárkit kivezettethetnek a parlament épületeiből, aki viselkedésével zavarja
az ott folyó munkát, illetve megszegi az ott érvényes szabályokat.
A belga alsó- és felsőházban van terembiztosi szolgálat, amely azért felelős, hogy segítséget
nyújtson a képviselőknek, és korlátozott esetekben az ülésterem rendjéért is felelnek.
Rendészeti jogkörük nincs. 7
BULGÁRIA
A bolgár parlament: Narodno sabranie
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 240 fő
Szeparáltság
A bolgár parlament épülete Szófia központjában található, nincs külön biztonsági zóna
körülötte.
Beléptetés
A képviselők és hivatali dolgozók beléptetési rendjéről nincs információnk.
A látogatók számára van lehetőség a bejutásra, de előzetesen be kell jelentkezni a Hivatali
titkárságon. 14 éves gyerekek csak szülői felügyelt mellett léphetnek az épületbe. A beléptetést
követően ellenőrzik az illető személyazonosságát.
Tüntetések szabályozása
Az Alkotmány 43. szakasza szerint mindenkinek joga van a szabad, fegyvermentes
gyülekezéshez. Ennek korlátozó intézkedései nem ismertek.
A parlamenti őrség és a teremőrség
A 2014. évi Házszabály nem rendelkezik a képviselőházat érintő biztonsági szabályokról.
A hivatal szervezeti ábrája szerint az adminisztrációs részlegen belül működik a „házvezetési
és leltári osztály”, de nincs konkrét információ a terembiztosokról.

Forrás: Parlamenti Őrség, 2012. Parlamenti terembiztosi szolgálat, 2013. Képviselői Információs Szolgálat
háttéranyagai
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CIPRUS
A ciprusi parlament: Vouli Antiprosopon
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 80 (jelenleg: 56) fő
Szeparáltság
A parlament épülete körül biztonsági zóna van kialakítva. Körben magas acél kerítés található
kivéve a bejáratot, a terület bekamerázott és 24 órás rendőri járőrszolgálat működik.
A védelmi zóna környezetében a parkolás csak külön engedéllyel lehetséges.
Beléptetés
A parlament épületébe való beléptetést a hivatal egy részlege végzi. A kapuknál a belépő
személyeknek igazolniuk kell személyazonosságukat. A postai küldeményeket egy külön
helyiségben vizsgálják át. Minden biztonsági átvizsgálást a hivatal szervezetéhez tartozó
részleg végez.8
Tüntetések szabályozása
A ciprus Alkotmány 21. paragrafusa deklarálja a békés gyülekezés szabadságjogát. A parlament
esetén demonstráció csak a biztonsági zónán kívül tartható, rendőri felügyelet mellett.
A parlamenti őrség és a teremőrség
A parlament intézményének méltóságát, s ennek megfelelően a rend fenntartását a házelnök
kötelessége biztosítani, ebben a rendőrség erőire támaszkodhat.
A parlament épületének biztonságát a rendőrség garantálja, maga a parlament nem rendelkezik
saját, külön fegyveres őrséggel. A parlamentben szolgálatot ellátó rendőrök parancsnoka is a
rendőrség hierarchiájába tartozik, nem áll a házelnökkel függőségi viszonyban. 9
CSEH KÖZTÁRSASÁG
A cseh parlament: Parlament
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Poslanecka Snemovna – 200 fő
Felsőház: Senat – 81 fő
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Szeparáltság
A cseh képviselőház épülete körül nincs védelmi zóna.
Beléptetés
Minden látogatónak a parlamentbe való belépése előtt személyi igazolványával igazolnia kell
magát. Ekkor kapnak egy speciális kitűzőt (név és fotó nélkülit); és az épületben csak egy ott
dolgozó, illetve képviselő vagy annak asszisztense kíséretében közlekedhetnek. Csoportos
látogatók csak előzetes bejelentkezés és névsoros lista leadása után léphetnek az épületbe, mely
listán személyi igazolvány- vagy útlevélszámuk is szerepel. Ők nem kapnak kitűzőt. Minden
belépőnek biztonsági átvizsgáláson kell átesnie, mely biztonsági kaput (reptereken használatos
testszkenner) és röntgensugaras csomagátvilágítást jelent. A biztonsági átvilágítást rendőr
végzi.
A parlamentbe érkező postai küldemények szintén röntgensugaras átvilágításon esnek át a
postázó helységben.10
Tüntetések szabályozása
Az Alkotmány első fejezetének 3. cikke rendelkezik a sarkalatos törvények rendjéről. Ezek
közül az Alapvető Jogok Kartájának 19. cikke garantálja a békés gyülekezés jogát.
A gyülekezésről szóló 1990. évi 84. számú törvény szerint a parlament épületeinek 100 méteres
körzetében tilos a gyülekezés.
A parlamenti őrség és a teremőrség
Alsóház
A cseh rendőrségen belül létrehozták a Magas Rangú Állami Hivatalok Biztonságának
Igazgatóságát, ennek feladata a biztonság garantálása többek között a parlamentek épületeiben
is. A rendőrség kötelékébe tartozó parlamenti őrségről a Házszabály 12. részében is tesz
említést.
A parlamenti őrség jogkörét a Cseh Köztársaság rendőrségéről szóló 2008. évi 273. számú
törvény határozza meg. Eszerint jogosult
 a parlament épületébe érkezőktől megtudni belépési szándékuk okát;
 ellenőrizni a személyazonosságukat;
 átvizsgálni a be-, illetve kilépőket és csomagjaikat;
 elvenni a belépőktől fegyvernek minősülő tárgyakat az épületben tartózkodásuk
időtartamára;
 megállítani a parlamenthez érkezni, illetve onnan távozni kívánó gépkocsikat.
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Felsőház
A Szenátus 1999. évi Házszabálya úgy fogalmaz, hogy a parlamenti őrség feladata a rend és a
biztonság garantálása a Szenátus épületeiben, illetve bárhol, ahol a Szenátus a munkáját végzi.
Az őrség feladata azoknak a személyeknek a kivezettetése is az ülésteremből, akik
viselkedésükkel zavarják az ott folyó munkát. Akárcsak a Képviselőházban, a szenátusi őrség
sem egy önálló testület abban az értelemben, hogy a Belügyminisztériummal kötött
megállapodás értelmében tagjait a rendőrség biztosítja, így a szolgálatot ellátók jogkörét és
kötelezettségeit a rendőrségről szóló törvény szabályozza.
Egyik kamarában sincs terembiztosi szolgálat.
DÁNIA
A dán parlament: Folketinget
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 179 fő
Szeparáltság
A dán parlament épülete ((Christiansborg kastély) a Castle Szigeten található. A legutóbbi
felújítás során egy védelmi zónát alakítottak ki körülötte, amely gyakorlatilag terméskövekből,
cölöpökből áll. Mindez a gyalogos és kerékpáros közlekedést nem korlátozza, de gépjármű
forgalom nincs.
Beléptetés
Az épület alaprajza szerint egy látogatói bejáraton keresztül juthatnak be a látogatók. A
látogatói bejáratnál szkennerek kell áthaladniuk, itt a biztonsági átvilágítást egy úgynevezett
biztonsági egység végzi.
Az összes postai és csomag-küldemény átvilágítása egy külső épületben történik.
Háromféle belépési engedély adnak ki: parlamenti belépőt, egyszerűsített belépési engedélyt és
vendégkártyát.
A különböző belépési engedélyekkel járó jogosultságokról nincs információnk. Látogatót csak
az hozhat az épületbe, akinek úgynevezett parlamenti belépője van. 11
Tüntetések szabályozása
A dán Alaptörvény 79. cikke szerint az állampolgárok fegyvertelenül szabadon
összegyűlhetnek, és a rendőrségnek joga van ezeken jelen lenni. Szabadtéri gyűlések tartását
be lehet tiltani, ha a köznyugalom háborításának fennáll a veszélye.
A parlament környékén, tipikusan az épület előtti nagy téren rendszeresen tartanak
demonstrációkat.
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A parlamenti őrség és a teremőrség
A parlament hivatalának szervezetei keretei között működő biztonsági szolgálat személyzete
látja el a rendvédelmi feladatokat a Ház épületeiben. Feladataik közé tartozik a vendégek,
turisták csomagjainak, a Házba érkező küldeményeknek a biztonsági átvizsgálása, valamint a
házelnök személyi védelme utazásai során. A biztonsági szolgálat 24 órás őrséget is ad, tagjai
alapfokú elsősegély-nyújtási, tűzoltási és robbanóanyag-felismerési ismeretekkel is
rendelkeznek.
Az őrök fegyverrel nincsenek felszerelve, de önvédelmi ismeretekkel rendelkeznek. Szükség
esetén jogosultak a Ház épületein belül bárkit elfogni. A házszabály értelmében a házelnök a
plenáris ülésen jelen levő közönség sorai közül bárkit, indokolt esetben az egész
nézőközönséget kiutasíthatja az ülésteremből, utasításának végrehajtására a biztonsági
szolgálat tagjai állnak rendelkezésre.
A rendőrség fegyveres tagjai szükség esetén segítséget nyújtanak a rend és a biztonság
garantálásában a biztonsági szolgálatnak. A szolgálat napi kapcsolatban áll a koppenhágai
rendőrséggel, tűzoltósággal és a dán nemzetbiztonsági szolgálatokkal.
A Ház biztonságát érintő érdemi döntésekben minden esetben maga a képviselőtestület mondja
ki a végső szót.12
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
A brit parlament: Parliament
Kamaráinak száma: kettő
Alsóház: House of Commons – 650 fő
Felsőház: House of Lords – 803 fő
Szeparáltság
A brit parlament Westminsterben a 8 hektáros elterülő épület- és parkkomplexumban található.
Az aktuális megközelíthetőségéről térképes tájékoztatót lehet letölteni.
A parlamenti területhez tartozik a Temze folyó egy szakasza is. A folyón a parlamenti terület
folyóparti szakaszától legalább 70 méterre szabad csak a legtöbb vízi járművel tartózkodni. A
teljes parlamenti területet magas kerítés veszi körül, és csak néhány ponton lehet bejutni,
szigorú ellenőrzés mellett.
A rendőrségi reformról és a társadalmi felelősségről szóló 2011. évi törvény 142. szakasza
szerint a parlamenti tér egy része ellenőrzött. Konkrétan a központi kertről és a járdákról van
szó, amelyet az egykori 1949. évi Parlamenti térről szóló törvény rendelt el.
A House of Commons földalatti mélygarázsába behajtó autók parkolás előtt biztonsági
átvizsgáláson esnek át.13
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Beléptetés
A parlament területére csak akkor léphet be látogató, ha átesett egy szigorú biztonsági
ellenőrzésen, és viseli az erről szóló igazolást. Az igazoláson a látogató fényképe is szerepel,
amit az ellenőrzéskor készítenek. A csomagok, táskák röntgenes átvilágítása és a reptereken
használatos testszkenner is kötelező eleme a biztonsági ellenőrzésnek. A beléptetésről szóló
információk (tiltott eszközök listája, táskaméret) a parlament honlapján is részletesen
megtalálható.
A képviselők és a ház dolgozói fényképes, személyazonosságot igazoló belépővel
rendelkeznek, és nem kell a látogatók számára előírt biztonsági kapus átvilágításon átesniük.
A parlamenti posta biztonsági átvilágítása egy parlamenti területen kívüli területen történik.
A nagykövetek, főbiztosok és más parlamentek képviselői belépéskor mentesítve vannak az
átvizsgálás alól.
Tüntetések szabályozása
Az 1998. évi Emberi Jogok törvényének (Human Rights Act) 11. cikke biztosítja a szabad
gyülekezés jogát.
A már említett 2011. évi törvény 143. szakasza részletezi, hogy az ellenőrzött területen tilos a
hangos bemondó, kézi hangerősítő használata, sátor vagy bármilyen alvási/ott-tartózkodási célt
szolgáló létesítmény felállítása. Ezek bármelyike esetén a rendőrnek vagy felhatalmazott
személynek joga van felszólítania az illetőt, tevékenységének befejezésére.
Az 1986. évi, legutóbb 2004-ben módosított közrendről szóló törvény részletesen ismerteti a
demonstrációk, felvonulások tartásának szabályait.
A parlamenti őrség és a teremőrség
A brit parlament rendjét és biztonságát garantáló tisztségek és testületek rendszerét a
hagyomány és a korszerűség egymás mellett élése jellemzi.
A parlamenti épületek külső biztonságáért mindkét Ház esetén már 1839 óta a londoni
rendőrség (Metropolitan Police) speciális 500 fős részlege (Security Command) felel. A
következő feladatokat látja el:
 24 órában járőrözik a parlament épületeiben és közvetlen környékükön;
 ellenőrzi a belépési engedélyeket;
 átvizsgálja a látogatókat, hivatali munkatársakat és a gépjárműveket;
 részt vesz a parlament épületén belül zajló ünnepélyes események biztosításában;
 működteti a belső, zártláncú videó hálózatot, a riasztórendszert;
 bűnmegelőzési tanácsadást végez a képviselők és a munkatársak körében;
 azonnal reagál a biztonságot veszélyeztető eseményekre.
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Különleges egységük terror-elhárítási feladatot, nyomozást végez minden bejelentett
bűncselekmény esetén.14
A parlament belső biztonságának rendszere az alsó- és felsőházban különböző.
Az alsóházban a középkori (1415) eredetű Serjeant at Arms (fegyveres ajtónállómester)
tisztség viselője felelős a biztonság és a rend fenntartásáért. Jellegzetes ünnepi öltözetének
kiegészítője a kard; a hagyomány szerint ő lehetett az egyetlen fegyveres személy a parlament
épületén belül. Hatásköre kiterjed az ülésterem mellett a nyilvánosság számára nyitva álló
üléstermi karzatra, a bizottsági helyiségekre és az alsóház egyéb nyilvános tereire.
A Serjeant et Arms viszi a házelnök jogarát, amikor a plenáris ülések kezdetekor a házelnök
bevonul az ülésterembe. Maga (vagy helyettese) is helyet foglal és vigyáz az ülés rendjére,
szükség esetén, az elnök utasítására gondoskodik a rendzavarók (képviselők vagy
karzatlátogatók) kivezettetéséről.15 2016. február 1-jétől Kamal El-Hajji tölti be ezt a tisztséget.
A Serjeant at Arms a Biztonsági és rendvédelmi osztályt vezeti, amely a hivatalban a Plenáris
és Bizottsági Igazgatóság része. Az osztály 56 fős személyzetének jelentős része a biztonsági
kérdések és feladatkörök összehangolásáért felel, de alkalmaznak néhány kapuőrt és a
Beléptetési iroda, valamint a postai küldemények átvizsgálása is az osztály alárendeltségében
működik. A biztonsági tevékenységek elvégzését többnyire kiszervezték és a rendőrséggel,
valamint további személy- és vagyonvédelemre szakosodott cégek alkalmazottaival
végeztetnek el.
A rendőrséggel való kapcsolattartás a Serjeant at Arms alárendeltségében működő biztonsági
tanácsadó feladata, s ő hivatott tájékoztatást, felvilágosítást nyújtani a parlament két házának
tagjaiból álló Biztonsági bizottság számára is.
Az alsóházban van terembiztosi szolgálat. Különböző beosztású és jogosultsági körrel
rendelkező személyzet élén a vezető terembiztos (Serjeant at Arms) áll.
Az ajtónállók parlament és bizottságok biztonságáért felelnek, ellenőrzik a karzat látogatóit,
belső e-maileket és üzeneteket továbbítanak a képviselőknek az ülésteremben, a parlamenti
folyosón a kártyákat nézik, kísérik a VIP vendégeket, felelősek a karzatjegyeket kibocsátó
Beléptetési Iroda (Admission Order Office) rendjéért.
A felsőházban, vagy Lordok Házában a Black Rod-é (a „fekete pálca szertartásmestere”) felel
a biztonságért és rendért. Nevét hivatali pálcájáról – ébenfekete bot, rajta arany oroszlánnal –
kapta. A tisztséget a 14. században hozták létre, eredetileg mint a Térdszalagrend
szertartásmestere; a parlamenti megbízatását 1522 óta látja el. A tisztséget egy hivatali
tisztviselő tölti be, aki a főtitkár alárendeltje, de kinevezését egy királyi udvari tisztségviselőtől,
a felsőház felett felügyeletet gyakorló Lord Great Chamberlain-től (főkamarás) kapja, aki
mellett titkári teendőket is ellát.

A terrorizmus elleni és biztonsági intézkedésedről szóló 2015. évi törvény a Különleges Bevándorlási
Fellebbviteli Bizottság eljárásrendjét részletezi a terrorcselekményben érintett személyekre vonatkozóan.
15
http://www.parliament.uk/about/mps-and-lords/principal/serjeant/
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Itt is van terembiztosi szolgálat, amely a Black Rod Hivatala alá tartoznak. Az ajtónállók
feladatai közé tartozik a rendfenntartás és biztonsági feladatok ellátása.16
ÉSZTORSZÁG
Az észt parlament: Riigikogu
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 101 fő
Szeparáltság
Az épület körül nincs kijelölt biztonsági zóna. A gyalogos forgalom nincs korlátozva, járművek
azonban nem parkolhatnak a közelben. A parlamenttel szemközti téren csak parkolási
engedéllyel rendelkezők parkolhatnak, mely engedélyt a hivatal állítja ki. A parlament körüli
biztonsági intézkedésekért a belügyminiszter felel, mérlegelve az éppen aktuális biztonsági
kockázatokat.
Beléptetés
Az észt parlament épületében elektronikus beléptetési rendszer működik. A parlamentben
dolgozók elektronikus belépőkártyát viselnek, melyen nevük és fényképük szerepel. Az egyes
helyiségek között e kártya segítségével tudnak közlekedni.
A ház dolgozóinak lehetőségük van vendégeket (látogatókat) hívni a parlament épületébe. A
vendég érkezéséről a rendőrség biztonsági szolgálatát előzetesen értesíteni kell. A látogatónak
személyi igazolványával vagy más igazolvánnyal kell magát igazolnia. A beléptető rendőr
regisztrálja a belépést, és csak ez után kap a vendég belépésre jogosító kártyát. A parlament
épületébe belépő személynek át kell haladnia az elektromos kapun, csomagjai pedig
röntgensugaras átvilágításon esnek át. A vendégért az épületben tartózkodás ideje alatt az őt
meghívó parlamenti dolgozó felel. Távozáskor a vendégnek le kell adnia az egyszeri belépésre
jogosító kártyát.
Csoportos látogatás (7 személy feletti) esetén egy előzetes névsort kell leadni a biztonsági
szolgálat részére. A listán fel kell tüntetni a látogatás pontos idejét és helyét, továbbá meg kell
jelölni az esemény szervezőjét és a kontaktszemélyt is. Csoportos látogatás esetén a látogatók
hagyományos (nem elektronikus) kártyát kapnak. Távozáskor ezt a kártyát vissza kell adni. A
személy- és csomagellenőrzés az egyéni látogatókhoz hasonlóan folyik.17
Tüntetések szabályozása
Az észt Alaptörvény 47. szakasza szerint az összegyülekezés joga alapvető emberi jog. Ez csak
törvényben meghatározott esetekben és eljárásokkal összhangban korlátozható;
nemzetbiztonsági, közrendi, a közerkölcsi, a közlekedés biztonsága, valamint az ilyen
gyűléseken résztvevők biztonsága érdekében, illetve fertőző betegségek terjedésének
megakadályozása céljából.

Forrás: Parlamenti Őrség, 2012. Parlamenti terembiztosi szolgálat, 2013. Képviselői Információs Szolgálat
háttéranyagai
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A tüntetések, demonstrációk tartása a parlament előtti téren nincs korlátozva.
A parlamenti őrség és a teremőrség
A parlamentnek nincs külön biztonsági szerve, az épület biztonsági védelmét is a rendőrség
látja el. A parlament épületeibe való belépés szabályait a Ház főtitkára készíti el.
A plenáris ülések rendjének biztosítása a házelnök feladata, de az ülésterem bejáratánál
rendőrök teljesítenek szolgálatot.
Nincs külön terembiztosi szolgálat.
FINNORSZÁG
A finn parlament: Eduskunta / Riksdagen
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 200 fő
Szeparáltság
A Helsinki központjában található parlament (Edsukunta) könnyen megközelíthető. Jelenlegi
felújítását előreláthatólag 2017-re fejezik be.
A parlament biztonságáról szóló 2008. május 30-i 364. számú jogszabály rendelkezik a
parlament épülete körüli biztonsági zóna előírásairól. A jogszabály kitér a parlament és az azt
kiszolgáló épületek biztonsági előírásaira egyaránt. A jogszabály hatálya kiterjed mindenkire,
aki a biztonsági zónába érkezik, vagy már ott van, kivéve a képviselőket. A biztonsági rendőrök
feladatait és hatáskörét más jogszabály tartalmazza.
A járókelőkre és a közlekedési eszközökre a védelmi zónán kívül a közlekedés szabályai
vonatkoznak. A belső udvarba való behajtáshoz (ami a védelmi zónán belül van) külön behajtási
engedély szükséges.
Beléptetés
A biztonsági ellenőrzés fémdetektoros kapun keresztül, a csomagok átvilágítása pedig más
technológiájú detektorral történik. A csomagok ellenőrzése nem csak technika eszközökkel
lehetséges (lehet pl. kézi átvizsgálás). A biztonsági zónán belül bármikor ellenőrzés alá lehet
venni egy csomagot, ha az gyanúsnak tűnik. Hasonló szabályok vonatkoznak a biztonsági zónán
belül lévő gyanús személyre is. Amennyiben felmerül a gyanú, hogy a belépőnél tiltott dolog
található, úgy személyi és tárgyi motozásnak kell őt alávetni. A motozást azonos nemű
biztonsági rendőrnek kell elvégezni.
A képviselők, azok asszisztensei, a frakciók alkalmazottai és a parlament munkatársai
mentesülnek a biztonsági ellenőrzés alól. Mentesülnek továbbá a nagykövetek, államfők és más
magas rangú személyek. Mindenki másnak biztonsági ellenőrzésen kell átesnie.
A turisták/látogatók számára is kötelező a biztonsági ellenőrzés. Őket a Látogatóközpontnál
fogadják.
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A biztonsági zónába érkező jármű fémdetektoros vagy más technikai átvizsgáláson esik át.
Amennyiben felmerül a gyanú, hogy tiltott dolgot is szállít, úgy egyéb eszközök is igénybe
vehetők az átvizsgáláshoz.
A postai küldemények biztonsági átvilágítása más helyszínen folyik.
A biztonsági átvilágítás feladatköre a parlamenti biztonsági osztályhoz tartozik. 18
Tüntetések szabályozása
Az 1999. évi finn Alkotmány 13. cikke deklarálja a szabad gyülekezés jogát.
Az 1999. évi gyülekezési törvény szerint engedélyezett a szabadtéri találkozók és
demonstrációk szervezése. A parlament körüli biztonsági zónában tartandó tüntetéseknél
nincsen speciális kikötés.
A parlamenti őrség és a teremőrség
A parlament külső biztonsági szolgálatáért a finn rendőrség felel. Hatáskörüket és működésüket
a rendőrségről szóló 1995. évi 493. törvény szabályozza.
A finn parlamenten belül a Biztonsági Részleg vigyáz a biztonságra, és a rend fenntartására a
plenáris ülés termében és a karzatokon. A Biztonsági Részleg felelős a parlamenti biztonsági
rendszer egészének működéséért és fejlesztéséért.
A parlamentben alkalmazott terembiztosok nem látnak el rendészeti feladatokat.19
FRANCIAORSZÁG
A francia parlament: Parlement
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Assemblée nationale – 577 fő
Felsőház: Sénat – 348 fő
Szeparáltság
A Szenátusnak a Luxembourg Palota ad otthont, míg a Nemzetgyűlés képviselői a Bourbon
Palotában gyűlnek össze.
Az épületek körül nincs védelmi zóna. A gyalogos- és a gépjárműforgalom sincs korlátozva. A
Nemzetgyűlés épületét körülvevő kerítés viszont állandó felügyelet alatt van, melyet biztonsági
kamerák hálózata és a köztársasági őrezred járőrözése biztosít.
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háttéranyagai
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Beléptetés
A parlamenti képviselőkön, azok munkatársain és a köztisztviselőkön kívül minden belépő
személynek igazolnia kell személyazonosságát. Mindenkinek a parlamentbe való belépését
megelőzően regisztráltatnia kell magát, így belépéskor neve már szerepel egy aznap érvényes
belépői listán. Ezt a listát a Nemzetgyűlés biztonsági szolgálata kezeli. A belépő személyeket
fémdetektoros kapun át vizsgálják meg, csomagjaikat röntgensugaras átvilágító-készüléken
keresztül engedik csak be.
A biztonsági átvizsgálásban résztvevő dolgozók a Nemzetgyűlés munkavállalói, akik között
vannak köztisztviselők, biztonsági őrök és alkalmazottak. A biztonsági ellenőrzés az épület
minden egyes bejáratánál rendszerszerűen és hasonlóképen történik.20
Tüntetések szabályozása
A francia Alkotmány preambuluma (1958) szerint a gyülekezési jog az alapvető
szabadságjogok egyike, de a közrend megóvása érdekében a tüntetéseket előzetesen be kell
jelenteni. Nincs külön szabályozás a Nemzetgyűlés épülete előtt tartandó eseményekre.
Az 1935. október 23-i törvény szerint a demonstráció szervezőinek 3 nappal korábban be kell
jelenteniük az eseményt az illetékes prefektúrának, vagy a városházának nevük és
elérhetőségeik megadásával együtt. Előfordulhat, hogy a hatóság az előzetes óvintézkedések
hiányára hivatkozva nem engedélyezi az eseményt.
A parlamenti őrség és a teremőrség
Alsóház
Általánosságban a házelnök kötelessége a Nemzetgyűlésben a személy- és vagyonvédelem,
valamint az intézmény zavartalan működésének biztosítása. E kötelezettségének eleinte a Ház
saját biztonsági szolgálatának révén tett eleget, az utóbbi időben azonban hivatásos tűzoltók,
rendőrök és katonák is megjelentek a biztonsági személyzet tagjai között, elvben azonban
mindannyian a házelnök parancsnoksága alatt végzik munkájukat.
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Az alsóház épületeit és munkáját érintő biztonsági kérdésekben a mindennapokban a Questura
főtitkára21 és a képviselőházi katonai parancsnok játszik irányító szerepet egymással
együttműködésben és állandó, szoros kapcsolatban. E katonai parancsnok a házelnök
utasítására nyeri el kinevezését, s a későbbiekben is a házelnök tanácsadója biztonsági
kérdésekben.
A parlament valamely épületébe belépők, a parlament területére behajtó gépjárművek, érkező
küldemények biztonsági átvizsgálását, a látogatók kitűzőkkel való ellátását, a belső terek
állandó kamerás figyelését a Ház saját alkalmazottai (köztisztviselők, biztonsági őrök és
szerződéses dolgozók) végzik.
A bejáratoknál dolgozó, a belépő személyek átvizsgálását végző biztonsági alkalmazottak
létszáma nagyjából 50 fő. A 24 órás őrséget és figyelő szolgálatot nyújtó dolgozók legalább 15
éves fegyveres szolgálatot követően leszereltekből állnak.
A parlamenti épületek környékének biztonságáért a köztársasági őrezred hivatásos munkatársai
felelnek a képviselőházi katonai parancsnok irányítása alatt. Feladatuk az egyes parlamenti
épületek közötti közterületek biztonságának védelme is. Szükség esetén segítséget nyújtanak a
Ház saját biztonsági szolgálatának akár az épületeken belül is.
Külön – körülbelül 25 fős – tűzoltó és katasztrófavédelmi egység is állandó szolgálatot ad a
Nemzetgyűlés területén saját parancsnoka irányítása alatt.
Három rendőr is kinevezést kap a házelnöktől, akiknek feladata a folyamatos kapcsolattartás a
rendőrséggel, s így a Ház biztonságát érintő információk időben a házelnök rendelkezésére
állnak. Ők gondoskodnak arról is, hogy az ülésteremben jelen levő látogatók ne zavarják az
ülést.
A Nemzetgyűlésen van terembiztosi szolgálat, akik biztosítják az ülések biztonságát, ellenőrzik
a bejáratokat, szükség esetén megszervezik a terem kiürítését és elsősegélyt is nyújtanak. 22
Felsőház
A Szenátus házszabálya előírja, hogy a házelnök felelős a Ház belső és külső biztonságának
felügyeletéért. Ennek érdekében jogosult meghatározni, mekkora létszámú biztonsági
személyzetet tart szükségesnek, s ennek a személyzetnek ő a felettese.
A biztonsági őrség jogosult az ülésteremből eltávolítani mindazokat a karzatlátogatókat, akik
az ülésen zajló munkát zavarják
Terembiztosi szolgálatról nincs információnk.

A Nemzetgyűlés hivatalának munkáját két főtitkár irányítja: a Nemzetgyűlési és elnöki főtitkár és a Questura
főtitkára, utóbbi alá tartoznak a működéshez szükséges háttértevékenységek (vagyonkezelés- és gazdálkodás,
üzemeltetés, pénzügyek, stb.).
22
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háttéranyagai
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GÖRÖGORSZÁG
A görög parlament: Vouli Ton Ellinon
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 300 fő
Szeparáltság
A görög parlament Athén Syntagma terén található egykori Királyi Palotában székel. A
parlament épülete és annak környéke fallal van körülvéve, a bejárati kapuknál őrbódék vannak,
ahol görög Elnöki Gárda tagjai ellenőrzik a parlamentbe belépni szándékozókat.
Beléptetés
A ház biztonsági szolgálata felel a látogatók és a csomagok ellenőrzéséért. Mindkét ellenőrzés
a bejáratoknál történik. A látogatóknak belépéskor igazolniuk kell magukat, és egy
fémdetektoros kapun kell áthaladniuk. Csomagjaikat röntgensugaras átvilágításnak vetik alá.
A képviselők és a házban dolgozók ellenőrzéséről nincs információnk.23
Tüntetések szabályozása
A görög Alkotmány 11. szakasza deklarálja a gyülekezés szabadságának jogát, ha békés
szándékú és fegyvermentes eseményről van szó. Szabadtéri találkozókat a rendőrség betilthat,
ha a közrend megsértésének veszélye fennáll, míg konkrét helyszíneken akkor, ha súlyos
károkat okozhat a társadalmi-gazdasági életben, amit törvény szabályoz.
A Házszabály szerint Parlament Biztonsági Ügynökség és az Attikai Rendőr-főkapitányság
speciális biztonsági tervet és rendőrségi memorandumot dolgozott ki, többek között a parlament
épülete ellen irányuló támadások kezelésére, amelyek akár (parlament előtti) a Syntagma téren
zajló demonstráció keretében is előfordulhatnak.
A parlamenti őrség és a teremőrség
A parlamentben működő rendőri és biztonsági szolgálat mind a külső, épületet érintő, és a belső,
parlamenti ülésekre vonatkozó rendvédelmi jogköröket gyakorolja. A hivatali szervezetben
kizárólag a házelnök alárendeltségében működnek. Ő nevezi ki a Parlament Biztonsági és
Rendőrség tagjait, akik közül a parlamenti testőrség kizárólag az ő parancsait teljesíti. Ha bárki
bármilyen büntetendő tettet követ el a parlamentben azonnal elfogják, és az elnök utasítására
az illetékes hatósághoz küldik.
A görög parlamentben van terembiztosi szolgálat, amely felelős az ülésterem rendjéért és
segítséget biztosít a képviselőknek. Felelősek az ülésterembe történő beléptetésért, ellátják a
szükséges dokumentumokkal a képviselőket.24
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HOLLANDIA
A holland parlament: Staten-Generaal
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Tweede Kamer der Staten-Generaal – 150 fő
Felsőház: Eerste Kamer der Staten-Generaal – 75 fő
Szeparáltság
A holland alsóház Hága központjában, a Binnerhofon található. Itt található a kormány több
épülete is, a felsőház, a Lovagok palotája. A térnek van védelmi övezete, amelyet Hága város
általános közigazgatási szabályai definiáltak.
Biztonsági kapun keresztül lehet csak behajtani, mely kapu elektronikus kártyával vagy a
biztonsági őr kezdeményezésére nyílik.
Beléptetés
A képviselőház épületébe csak belépési engedéllyel rendelkező személy léphet. Mindenkinek
be kell mutatnia a személyi igazolványát. A csomagok csak biztonsági átvilágítás után
kerülhetnek beljebb. A biztonsági ellenőrzést a ház biztonsági szolgálata végzi.
25

Binnerhof épületei látogathatóak, belépti díjas szervezett túrák keretében. A ProDemos
Információs Központon lehet bejelentkezni, és a turisták csak biztonsági ellenőrzést követően
juthatnak be.
Tüntetések szabályozása
A szabad gyülekezés jogát a holland Alkotmány 9. szakasza deklarálja.
Az 1988. évi gyülekezési törvény részletesen szabályozza a demonstrációk kérdését. A
Parlamentről szóló törvény speciális feltételeket elő, de angol nyelvű források híján nincs
konkrét információnk ezekről.
A parlamenti őrség és a teremőrség
A Binnerhof terét és az épületek külső biztonságáért a holland rendőrség felel.
A belső biztonsági és rendészeti feladatokért külön szervezet felel. Az alsóház hivatalának
Ügyviteli és Információ Menedzsment egységén belül külön Biztonsági osztály működik. Az
itt dolgozók fegyvertelen szolgálatot látnak el. Feladataik közé tartozik a parlament épületébe
érkezők és csomagjaik átvizsgálása, de a parlament épületeiben mindenhol jelen lehetnek,
továbbá zártláncú hálózaton állandóan szemmel tartják az épületek belső tereit és külső
környékét. Az osztály szoros kapcsolatot ápol a rendőrséggel.
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A biztonsági kérdések jogilag a házelnök felelősségi körébe tartoznak, de ő a főtitkárhoz
delegálta ezt a feladatot.
Az alsóházban működik a terembiztosi szolgálat, de nincsen rendészeti jogkörük.26
HORVÁTORSZÁG
A horvát parlament: Hrvatski Sabor
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 151 fő
Szeparáltság
A horvát parlament épülete körül nincs külön biztonsági zóna. A gyalogos forgalom nem
akadályozott, a térkövezett részen parkolni is lehet.
Beléptetés
A Parlament munkáját érintő nyilvános hozzáférésről szóló 2005. évi szabályzat szerint
maximum 50 fős csoportok szervezett látogatását engedélyezik az épületben. A csoportok
látogatási szándékukat legalább 5 nappal korábban le kell jutassák a látogatóközpont részére,
egy nap maximum 3 csoportot fogadnak. Biztonsági okokra hivatkozva adott esetben
elutasíthatják a látogatási szándékot.27
A parlament honlapján nincs külön információ a turisták beléptetéséről (átvilágítás, kártya),
csupán az díjmentességét és a látogatások idejét tették közzé.
Tüntetések szabályozása
A horvát Alkotmány 42-43. szakasza a gyülekezés jogát az alapvető emberi jogok egyikeként
deklarálja, amennyiben békés szándékú. A gyülekezési törvény 11. szakasza részletezi, hogy
helyszín tekintetében a parlament épületének 10 méteres körzetében tilos a demonstráció.
A parlamenti őrség és a teremőrség
A horvát parlament önálló Parlamenti Biztonsági Szolgálattal rendelkezik.
A horvát parlament házelnökének határozata, a horvát Országgyűlés belső rendjéről szóló
rendelet, valamint a horvát kormánynak az egyes személyek, tárgyak és területek kémelhárítási
védelmére és biztonságára irányuló műveletek létrehozásáról szóló rendelete értelmében az
Szolgálat illetékessége a parlament területére terjed ki. Nem klasszikus terembiztosi szolgálat.
Az alkalmazottainak kötelezettségei és munkaköri leírása között szerepelnek a következők;
 személyek, tárgyak, az Országgyűlés által használt létesítmények, valamint a parlament
épületébe belépő és ott tartózkodó személyek védelméhez és biztonságához kapcsolódó
tevékenységek ellátása;
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 rendfenntartás a parlament épületében;
 személyazonosítás, valamint a parlament épületébe bevitt vagy belépő tárgyak, személyek,
járművek szemrevételezése;
 a parlament épületébe belépő alkalmazottak és bevitt tárgyak ellenőrzése, az Országgyűlés
házelnökének különleges aktusának rendelkezései szerint;
 az Országgyűlés mellé akkreditált újságírók ellenőrzése és átvizsgálása, tájékoztatás a
vonatkozó tanúsítványok viselésére irányuló kötelezettségről;
 rutinjellegű és különleges védelmi tevékenységek ellátása, különösen a plenáris ülések és a
különböző munkacsoportok üléseinek időtartama alatt;
 belépő látogatók nyilvántartása és azonosítók (kitűzők) kiállítása;
A Parlamenti Biztonsági Szolgálat 45 munkavállalót alkalmaz, tevékenységével kapcsolatban
pedig a horvát Országgyűlés titkára felé tartozik elszámolással.28
ÍRORSZÁG
Az ír parlament: Oireachtas
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Dáil Éireann – 158 fő
Felsőház: Seanad Éireann / Senate – 60 (jelenleg 49) fő
Szeparáltság
A parlament honlapja szerint a Leinster Ház ad helyet a kétkamarás ír parlamentnek
(Oireachtas). Az épület körül nincs külön biztonsági zóna.
Beléptetés
Az egész évben ingyenes látogatói belépéshez személyigazolvány szükséges. Az épületbe való
bejutás egy kapun keresztül történik (Kildare St Gate), ahol biztonsági célból röntgensugaras
átvilágító-készüléken kell áthaladniuk.
Tüntetések szabályozása
Az ír Alkotmány 40. cikke tartalmazza az állampolgárok békés és fegyvertelen gyülekezésének
jogát. Ezen kívül Törvény rendelkezhet gyülekezés előzetes betiltásáról vagy ellenőrzéséről,
amennyiben az a béke megzavarására alkalmas, a közrendet sérti vagy veszélyezteti, vagy ha
azt az Oireachtas közelében tartják.
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Forrás: Parlamenti terembiztosi szolgálat, 2013. Képviselői Információs Szolgálat háttéranyaga
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A parlamenti őrség és a teremőrség
Az 1959. évi Oireachtas Ház Hivatalának személyzetéről szóló törvény és módosításai a
Parlament működésének alapjait szabályozzák. Az ír parlamentben a Ház Főfelügyelősége
felelős a rend és a munka zavartalanságának biztosításáért. A Főfelügyelőség a hivatal része,
alkalmazottjainak a rendőrség és a honvédség is segítséget nyújt.
Az ír országgyűlés házaiban van terembiztosi szolgálat, azaz olyan belső (nem fegyveres)
szolgálat, amely többek között az alábbi biztonsági feladatokat látja el:
 beléptetés és ellenőrzés a biztonsági zóna peremén, a beléptető pultoknál és a komplexum
körüli biztonsági posztokon;
 fémkereső berendezés kezelése szükség esetén;
 röntgenes csomagellenőrző berendezés kezelése szükség esetén;
 az elektronikus és fényképes beléptető rendszer biztonsági felügyelete;
 recepciós feladatok ellátása az ír parlament házainak területén különböző helyszíneken;
 belépők kiállítása a beszállítók részére;
 beszállítók belépésének biztonsági felügyelete;
 a nyilvános területek biztonsági felügyelete;
 nyilvános karzatok biztonsági felügyelete a plenáris és bizottsági ülések alatt;
 járműves be- és kilépés, parkolás biztonsági felügyelete;
A parlamenti terembiztosi szolgálat feladata a rend és biztonság fenntartása a termekben és a
komplexum egészében. A terembiztosi szolgálatot a rendőrség támogatja a biztonsági
fenyegetések szintjének eszkalálódása, valamint erőszakos cselekmények esetén. A parlamenti
terembiztosok támogatást nyújtanak a teremben tartózkodó képviselők számára a plenáris ülés
alatt, valamint ellátják a beléptetéssel kapcsolatos feladatokat. A parlamenti terembiztosok
ceremoniális események alatt segítséget nyújtanak protokolláris ügyekben (pl. állami,
diplomáciai látogatások) és nyilvános látogatásokat vezetnek.
A biztonsági kamerák, illetve a különböző biztonsági eszközök működtetését ugyanakkor a
rendőrség kötelékébe tartozók látják el.29

Forrás: Parlamenti Őrség, 2012. Parlamenti terembiztosi szolgálat, 2013. Képviselői Információs Szolgálat
háttéranyagai
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LENGYELORSZÁG
A lengyel parlament: Zgromadzenie Narodowe
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Sejm – 460 fő
Felsőház: Senat – 100 fő
Szeparáltság
A lengyel parlament épületei körül nincs védelmi zóna kialakítva. Az épületek kerítéssel
sincsenek körülvéve, ami számos esetben vezetett már biztonsági problémához. Többször is
indult kezdeményezés az épületek körbekerítésére, de a sajtó és a nyilvánosság tiltakozása miatt
mindezidáig kudarcba fulladt. A gyalogosok minden akadály nélkül megközelíthetik az
épületeket.
2014-től a tér különböző pontjainál 3 sorompó és egy szemafor van, amelyeket a Parlamenti
Őrség tagjai őriznek. A téren vagy a környéken zajló tüntetések, felvonulások idején a Sejm
vagy Senate épületét mobilkerítéssel veszik körbe. Az fém kerítés elemeket a rendőrség állítja
fel az Őrség kérésére annak érdekében, hogy a tömeget kizárja az épületek zónájából.
Személygépjárművel csak külön engedéllyel rendelkezők (Parlamenti őrség adja ki)
közelíthetik meg az épületeket. Behajtási engedélye a képviselőknek, néhány hivatali
dolgozónak és a kormány képviselőinek van. A földfelszín alatt van egy kisebb kapacitású
parkoló, amit a képviselők használhatnak. A behajtási engedéllyel rendelkező autók az épületek
előtt parkolhatnak. A hivatali dolgozók számára két parkolási övezet van kijelölve a parlamenti
épületek közelében.
Beléptetés
A képviselőkön kívül mindenkinek, aki belép a parlament épületébe, biztonsági átvilágításon
kell átesnie, csomagjaiknak pedig szkenneres átvizsgáláson. A hivatal dolgozóinak belépési
engedélye tartalmazza nevüket, fényképüket és jogosultságaikat. A látogatóknak belépéskor
személyi igazolványukkal kell magukat igazolniuk.
Minden csomagot és egyéb postai küldeményt egy külön épületbe érkeztetnek, ahol
röntgensugaras átvizsgáláson esnek át, és csak a biztonsági pecsét elhelyezése után juttatják el
a címzetthez.
A parlamentbe belépők beléptetéséért, a belépési engedélyek kiadásáért (állandó, ideiglenes,
napi) egyaránt a parlamenti őrség felel. Az őrség a képviselőket és szenátorokat arcról kell,
hogy ismerje, így tőlük nem is kéri a parlamenti belépőjüket.
A Kormányvédelmi Iroda felel a parlament belső biztonságáért, ezért munkatársainak az
épületen belül bárkit joguk van megállítani és igazoltatni. 30
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Tüntetések szabályozása
A lengyel Alkotmány 57., 59 és 233. szakasza a gyülekezés szabadságáról és korlátozásairól
rendelkezik. Eszerint állampolgárok és személyek szabadságjoga nem korlátozható fajra,
nemre, nyelvre, vallásra, származásra, vagyonra vonatkozóan. A törvény ugyanakkor kitér arra,
hogy statárium, rendkívüli állapot idején sem lehet a személyek szabadságát és méltóságát
megsérteni.
Az Gyülekezési törvény 2012.évi módosításában (1990) számos szigorítást vezettek be; például
nem vehet részt tüntetéseken az, akinél fegyver, pirotechnikai, robbanó, vagy egyéb veszélyes
anyag van.
A Sejm és Senate épületei körüli téren kívül engedélyezett a demonstrációk szervezése. A
törvény szerint a tüntetésekhez a városháza által kiadott engedély szükséges, amelyben az
esemény részletes útvonalát és helyét meg kell adnia szervezőknek. Ezen túl a Parlamenti
őrséget előzetesen tájékoztatni kell, hogy esetlegesen felkészülhessenek.
A parlamenti őrség és a teremőrség
Egy 2001-ben hozott törvényben állították fel a Marsall Őrségét, mint a Ház mindkét
kamarájának biztonságáért és rendjéért felelős egyenruhás testületet. Feladatuk:
 a parlament épületeinek és berendezéseinek, valamint
 az épületekben tartózkodó személyek védelme, illetve
 annak a helyszínnek a védelme, ahol a parlament valamelyik kamarája ülést tart;
 a belépési engedélyek ellenőrzése belépéskor;
 végrehajtani a házelnökök biztonságvédelmi utasításait;
 az épületek tűzvédelmi, szükség esetén tűzszerészeti átvizsgálása és az épületek biztonságát
fenyegető esetleges veszélyek elhárítása;
Az Őrség az alsóház elnökének alárendeltségében, az általa hozott rendelkezések alapján végzi
munkáját. Közvetlen felettesük az alsóház hivatalának főtitkára, az Őrség vezetőjét és annak
helyettesét is ő nevezi ki. Tevékenységük ugyanakkor kiterjed a felsőház épületeire is, ottani
munkájukat a két házelnök közötti megállapodás értelmében látják el.
Mivel az Őrség fegyveres testület, az egyenruha és a jelvények meghatározása a
Belügyminisztérium hatáskörébe tartozik, egyéb tekintetben azonban függetlenek a
minisztériumtól.
A lengyel parlamentben van terembiztosi szolgálat, amelyet az Őrség egy csoportja alkot.31

Forrás: Parlamenti Őrség, 2012. Parlamenti terembiztosi szolgálat, 2013. Képviselői Információs Szolgálat
háttéranyagai
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LETTORSZÁG
A lett parlament: Saeima
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 100 fő
Szeparáltság
A lett parlament épülete körül biztonsági zónát alakítottak ki, de ennek részleteiről nincs
információnk. 32
Beléptetés
A parlament honlapján található brossúra szerint a Saeima főépületét bárki, ingyen látogathatja
egyénileg vagy csoportosan. Hétfőtől csütörtökig a csoportok taglétszáma nem haladhatja meg
a 30, pénteken az 50 főt. A látogatás időpontját legalább egy héttel korábban jelezni kell a
Parlamenti
Kancellária
Protokoll
Osztályának
telefonon
vagy
e-mailben
(ekskursijas@saeima.lv).
Akár egyéni vagy csoportos beléptetéshez 2 nappal korábban meg kell adni a belépők nevét, és
személyigazolvány számát. A látogatók a személyazonosság igazolást követően biztonsági
ellenőrzésen esnek át, tilos lőfegyver, robbanékony, gyúlékony, vagy hegyes anyagok viselete.
Ezen kívül öltözködési (sport, strandöltözet nem engedett) és általános illemszabályokat is
előírnak részükre.
Tüntetések szabályozása
A parlament körül szervezett szabadtéri eseményekről és tüntetésekről a találkozókról,
felvonulásokról és őrjáratról szóló 2003. évi törvény rendelkezik. A megrendezéshez szükséges
kérelmet legkorábban 4 hónappal, és legkésőbb 10 munkanappal előtte be kell adni. Ezt
követően az illetékes önkormányzat a Biztonsági Rendőrséggel folytatott egyeztetést követően
engedélyezheti az eseményt. Általában engedélyezni szokták a parlament környékén tartandó
tüntetéseket, de az épület 50 méteres körzetén belül tilos bármilyen rendezvényt tartani.
A parlamenti őrség és a teremőrség
Nincs külön biztonsági szerve a lett parlamentnek, a Ház biztonságának garantálásáról a
Nemzeti fegyveres erőkről szóló 19999. évi törvény (módosítás 2014) rendelkezik. Eszerint a
Különleges Műveleti Erők feladata – többek között – a képviselők, a Ház vezetősége és a
parlament épületeinek védelme.
Nincs terembiztosi szolgálat.
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LITVÁNIA
A litván parlament: Seimas
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 141 fő
Szeparáltság
A litván parlament épülete körül nincs védelmi zóna kialakítva. A gyalogos és a közúti
forgalom az épület körüli utcákban nincs korlátozva.
Beléptetés
A képviselők és a ház dolgozói belépéskor elektronikus kártyával igazolják magukat, ami
egyben belépési engedélyként is funkcionál. Mindenki másnak eseti belépési engedélyre van
szüksége. Minden belépőnek át kell haladnia egy detektoros kapun, a csomagokat pedig
röntgensugaras átvilágításnak vetik alá.
A biztonsági beléptetést az országgyűlés biztonsági részlege végzi.33
Tüntetések szabályozása
Az Alkotmány 36. szakasza garantálja a békés, fegyvermentes gyülekezés szabadságjogát.
Az 1993. évi 2008-ban módosított összejövetelekről szóló törvény (No I-317) engedélyezi a
szabadtéri események, petíciók szervezését a parlament (Seimas) környékén is azzal a
kikötéssel, hogy ezek nem tarthatók az épület 70 méteres körzetén belül (6. pont).
Ha a demonstráción résztvevők száma 15 fő alatti, akkor nem kell külön engedélyeztetni, de
értesíteni kell az önkormányzat illetékeseit. Ezen felüli létszám esetén 5 nappal az esemény
előtt írásos kérelmet kell benyújtani, amely részletesen tartalmazza a rendezvény nevét, célját,
pontos kezdési és befejezési időpontját, helyét és az érintett útvonalat, a tervezett résztvevői
létszámot, rendőri felügyelet igényét, a szervezők elérhetőségét. Az önkormányzat a rendőrség
képviselőinek bevonásával dönt az engedélyezésről.
A parlamenti őrség és a teremőrség
A Belügyminisztérium VIP Biztonsági osztálya, mint kormányszerv felelős a parlament
biztonságának garantálásáért. Vezetője is a belügyminiszter beosztottja, ő nevezi ki, illetve
menti fel.
Az osztály a Különleges személyek védelméről szóló törvényben foglaltak alapján végzi
munkáját, feladata a parlament mellett más magas rangú állami szervek épületeinek védelme
is.
Az osztály feladatai közé tartozik a belépőkártyák kibocsátása, a belépők regisztrációja, a
látogatók biztonsági ellenőrzése, valamint a Seimas épületeinek és környezetük biztonságának
fenntartása.
33
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A litván parlamentben (Seimas) nincs terembiztosi szolgálat.
A Főosztály feladata a plenáris ülés tekintetében (a 2015-ben módosított Házszabály 21. cikk)
az ülésről kitiltott, a terem elhagyását megtagadó képviselő eltávolítása az ülésteremből.
LUXEMBURG
A luxemburgi parlament: Chambre des Députés
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 60 fő
Szeparáltság
A parlament épülete körül nincs védelmi zóna. A járókelők szabadon megközelíthetik a
parlament épületét. A környező utcákban a személygépjármű-forgalom nincs korlátozva.
Beléptetés
A parlamenti látogatóknak belépés előtt regisztráltatniuk kell magukat, majd röntgensugaras
átvilágításon kell átesniük. Azon csomagok, amelyek nem képviselőnek vagy hivatali
dolgozónak vannak címezve, szintén röntgensugaras átvilágításon esnek át.
A biztonsági beléptetést egy magáncég végzi, a hivatal egy munkatársa közreműködésével. A
parlament épületébe egy bejárat van.
Alapvetően kétféle belépési jogosultsággal bíró belépési engedély van. A képviselőknek, a
hivatal dolgozóinak, a kormány tisztviselőinek, a bizottsági ülések meghívott vendégeinek és a
külföldi diplomatáknak nem kell regisztráltatniuk magukat. A látogatóknak (egyéni, csoportos),
a hivatali dolgozók ismerőseinek, a különböző szolgáltatásokat végző szerződéses cégek
dolgozóinak (takarítás, konyha stb.) regisztráltatniuk kell magukat belépés előtt. 34
Tüntetések szabályozása
Az Alkotmány 25. cikke biztosítja a békés és fegyvertelen gyülekezés jogát, és általában véve
az események szervezését nem kötik előzetes engedélyeztetéshez, kivételt képeznek viszont a
szabadtéri politikai, vallási gyűlések, amelyekről rendőrségi szabályzatok rendelkeznek.
A parlament környékén tartandó gyülekezéshez minden esetben a város polgármesterének
engedélyére van szükség.
A parlamenti őrség és a teremőrség
A képviselők és a helyiségek biztonságáért egy külső biztonsági szolgálat, a BRIKKS
Luxemburg felel.
A luxemburgi parlamentben van terembiztosi szolgálat. A terembiztosok felelősek többek
között a rend fenntartásáért az ülésteremben és kornyékén és a parlamentben tartott speciális

34

ECPRD 2014.

31

rendezvények alkalmával. A plenáris ülések során rendet tartanak a karzatokon (a
karzatlátogatóknak csendben kell maradniuk és tartózkodniuk kell a tetszésnyilvánítástól). 35
MÁLTA
A máltai parlament: Il-Kamra Tad-Deputati
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 70 fő
Szeparáltság
A Vallettában található új Parlament épület (épült 2011-2015, átadás 2015. V.4. ) körül nincs
kialakított biztonsági zóna, szabad a gyalogos és biciklis forgalom.
Beléptetés
Az épület legnagyobb része biztonsági okokból elzárt terület, csupán a földszinten található
állandó kiállítás látogatható.
A beléptetésről nincs információnk.
Tüntetések szabályozása
Az Alkotmány 11. szakasza deklarálja a szabad és fegyvermentes gyülekezés jogát. Szabadtéri
rendezvények esetén a rendőrség jelen lehet, és akár be is tilthatja azt, ha bármilyen okból
biztonsági kockázatot jelent. Területi korlátozásról nincs információnk.
A parlamenti őrség és a teremőrség
A 2015-ben módosított Házszabály rendelkezik a Serjeant at Arms, az ajtónálló tisztségéről. A
168. szakasz szerint jogosult a rend fenntartására, illetéktelenül avagy belépési engedély
(kártya) nélkül parlamentben tartózkodók vagy a helytelenül viselkedő képviselők (63. szakasz)
kivezettetésére.
Külön parlamenti őrségről vagy terembiztosi szolgálatról nincs információnk.
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NÉMETORSZÁG
A német parlament: Parlament
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Deutscher Bundestag – 631 fő
Felsőház: Bundesrat – 69 fő
Szeparáltság
Az Alsó és Felsőház épületei körül védelmi zóna van, mely jogi környezetét a szövetségi
alkotmányos intézmények biztonsági zónájáról szóló 2008.évi BGBl. I S. 2366 számú törvény
(Gesetz über die befriedeten Gebiete für Verfassungsorgane des Bundes) állapítja meg.
Alapesetben a gyalogosok és a járművek a parlamentet körülvevő kerítésig mehetnek csak.
Demonstrációk idején különleges korlátozások lépnek hatályba.
A Reichstag épülete esetén további biztonsági intézkedések vannak érvényben a járókelők és
közlekedési eszközök számára is.
Beléptetés
A parlamentben dolgozóknak, illetve a házi belépővel rendelkezőknek a portás által végzett
személyazonossági és biztonsági vizsgálaton kell átesniük.
Minden további belépőre ettől szigorúbb előírások vonatkoznak, fém vagy kézi detektoros
átvilágítás is van. Ezen túl bármilyen kísérő tárgyat, táskát, és a postai küldeményeket is
kézbesítés előtt röntgenes átvilágításnak vetik alá.
A biztonsági beléptetést a hivatal szervezetéhez tartozó részleg és egy külső cég együttműködve
végzi.
A képviselők és a hivatali dolgozók számára egy mélygarázs áll rendelkezésére, amelyhez
vezető út szigorúan védett.36
A Bundestag és Bundesrat honlapja szerint a látogatóknak/turistáknak személyazonossági
vizsgálaton kell átesniük, és adataikra az előzetes bejelentkezésnél is rákérdeznek.
Tüntetések szabályozása
A Szövetségi Köztársaság Alkotmányának 8. szakasza deklarálja a békés, fegyvermentes
gyülekezés jogának szabadságát. Az ettől eltérő rendelkezéseket adott törvény teszi lehetővé.
Az összegyülekezésről szóló 1978. évi 2008-ban módosított törvény mindezt részletezi.
A parlament épületei körül és a kormányzati negyedben egy adott körzetben az
összegyülekezés, és demonstráció tartása megengedett, de be kell jelenteni, és a parlament
elnökének előzetes jóváhagyására van szükséges.
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A parlamenti őrség és a teremőrség
Németország alaptörvényének 40. szakasza leszögezi, hogy az Alsóházban a Házelnök
gyakorolja a rendfenntartó hatalmat az alsóház épületében, s jóváhagyása nélkül nem lehet a
parlament épületeiben házkutatást vagy lefoglalást foganatosítani. A rendfenntartó és a védelmi
feladatokat ténylegesen a Ház Biztonsági osztálya látja el.
Az Alsóház Házszabálya szerint a biztonsági feladatok végzésében a Ház rendőri segítséget is
igénybe vesz külön parancsnok irányítása alatt. A rendőrparancsnok felettese is a házelnök.
A Felsőház Házszabálya nem rendelkezik saját biztonsági személyzetről, a rendfenntartó,
védelmi feladatokat a szövetségi rendőrség látja el. A rendőrökre csak a rendőrségi törvény
előírásai vonatkoznak, speciális felsőházi rendelkezés rájuk vonatkozóan nincs.
A beléptetést a Ház hivatalának saját munkatársai végzik, s jogukban áll megtagadni bárki
belépését a parlament épületébe, sőt az illető nevét és személyes adatait is megőrizhetik.
Az alsóház elnökével ellentétben a felsőházi elnöknek nincs szerepe a Ház biztonsági
kérdéseiben, csak tulajdonosi jogokat gyakorol.
A Felsőházban működő terembiztosi szolgálat személyzetének nincs rendfenntartási jogköre.
OLASZORSZÁG
Az olasz parlament: Il Parlamento
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Camera dei Deputati – 630 fő
Felsőház: Senato della Repubblica – 322 fő
Szeparáltság
A parlament alsóháza a Montecitorio épületében található, amely a nagyközönség számára csak
korlátozott időben (nyitott kapuk napja) látogatható. Az épület körül nincs biztonsági zóna, a
tér főleg gyalogos járdákból, járdaszigetekből, terekből áll. A gyalogosoknak kijelölt területen,
tereken gépkocsiforgalom csak delegációk áthaladása esetén lehetséges.
A képviselők az épület körül kialakított kisterületű parkolási övezetben parkolhatnak, vagy a
közelben lévő parkolóházakban, melyekkel a képviselőház hivatalának külön szerződése van.
A munkatársak parkolási lehetőségeiről nincs információnk.
Ezzel ellentétben a felsőház a Palazzo Madama épületében székel, és körülötte védelmi zónát
jelöltek ki a helyi és nemzeti hatóságokkal együttműködve. Személyautók csak a felsőház
biztonsági szolgálata által kiállított engedéllyel hajthatnak be.
Az épület körül védett parkolási övezet van kialakítva, ahol csak a szenátorok és a magas rangú
hivatali tisztviselők parkolhatnak.
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Beléptetés
Alsóház: Az épületbe belépő személyek és azok csomagjai elektronikus illetve röntgensugaras
átvilágításon esnek át. A beléptetési rendszert belső jogszabályok szabályozzák, különböző
színű belépési engedélyek, kártyák szolgálják a különböző jogosultsággal bíró látogatók
beléptetését.
A fényképpel ellátott kitűzőt a ház biztonsági részlege bocsátja ki. Állandó belépési engedélyt
igényelhetnek a kormánytagok, minisztériumok, érdekképviseletek, parlamenti frakciók,
politikai pártok, parlamenti újságíró szervezetek és a házzal szerződésben álló szolgáltató
vállalkozások az alkalmazottaik számára.
Felsőház: Az épületbe belépők fémdetektoros kapun át léphetnek csak be, csomagjaik
röntgensugaras átvilágítás alá esnek. A biztonsági beléptetést a nemzeti rendőrség alakulatai
végzik. 37
Tüntetések szabályozása
Az olasz Alkotmány 17. cikke rendelkezik a békés szándékú, fegyvermentes gyülekezés
szabadságáról.
Az épület előtti főtéren a gyülekezés és demonstrációk tartása tilos, ennek jogi alapjáról nincs
információnk.
A parlamenti őrség és a teremőrség
A parlament függetlenségéből következően egyetlen külső állami szerv sem járhat el a Ház
épületein belül saját hatáskörében, minden eljáráshoz a házelnök engedélye szükséges. Ez a
különleges jogi védelem illeti meg azt a helyszínt is, ahol a parlament két Háza esetleg együttes
ülést tart.
Alsóház Az itt működő parlamenti őrségét 2001 márciusában állították fel. A Házszabály 62.
paragrafusa előírja, hogy az őrség a házelnök – mint a parlamenti munka zavartalanságáért
felelős személy – irányítása alatt áll, és hivatásos rendőrökből áll. Személyvédelmi és más,
hagyományos rendfenntartói szolgálatot látnak el a Ház épületein belül, egyedül a terrorelhárítási feladatok állnak kívül a hatásköreiken. Az őrség tagjai csak a házelnök utasítására
léphetnek az ülésterembe plenáris, illetve bizottsági ülések idején.
Felsőház A felsőház biztonságának garantálása hasonló szervezeti keretek között működik,
mint az alsóházban. A védelmi, rendfenntartó feladatokat a nemzeti rendőrség alakulatai
végzik. A más szervektől való parlamenti függetlenség itt is hangsúlyosan megjelenik a
Házszabályban, így külső biztonsági erők sem avatkozhatnak be házelnöki engedély nélkül a
parlamenten belül zajló eseményekbe.
A biztonságért felelős rendőri személyzet feladata az ülést zavaró karzatlátogatók eltávolítása
is az ülésteremből.
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Terembiztosi szolgálat
Az alsóházban működő terembiztosi szolgálat, a személyek, helyiségek és adatok biztonságáért
felelős Biztonsági Főosztályhoz tartozik. A terembiztosok a Házelnök irányítása alatt felelősek
a plenáris ülés idején a rend fenntartásáért, és számos további feladatot is ellátnak.38
PORTUGÁLIA
A portugál parlament: Assembleia da Republica
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 230 fő
Szeparáltság
A parlament épülete körül biztonsági kerítés húzódik, de a kerítésen belüli mozgás a járókelők
számára nincs tiltva vagy korlátozva. A kerítésen belüli terület a parlamenthez tartozik. Csak
különleges esetekben korlátozzák az ezen a területen való civil mozgást.
Gépkocsi-forgalom a kerítésen belül csak különleges esetben (pl. delegációk) engedélyezett,
illetve a földalatti parkoló is ezen keresztül közelíthető meg, egy kijelölt sávban.
Beléptetés
Csak előzetes akkreditációval rendelkező személyek léphetnek a parlament épületébe, akiknek
belépéskor fémdetektoros kapun kell áthaladniuk, csomagjaikat röntgensugaras átvizsgálásnak
kell alávetniük. Az átvilágítást a rendőrség és kisegítő személyzet végzi, a parlament
bejáratainál.
Egyéni látogató csak a bejáratnál kiállított kitűzővel és kísérővel (képviselő vagy egy hivatali
kísérő) mozoghat az épületben.
Csoportos látogatók esetén a regisztráció nem kötelező, viszont kísérő személy szükséges. A
csoport tagjainak névsoros listája általában elvárás, de lehetnek kivételek. Karzatlátogatás csak
a biztonsági személyzet egy-két tagjának kíséretében lehetséges. Iskolai csoportoknál a felnőtt
kísérők felelősek az egész csoportért.39
Tüntetések szabályozása
A portugál Alkotmány 45. cikke biztosítja a szabad és békés összegyülekezés jogát.
Az 1974. évi 406. számú törvényerejű rendelet szintén kimondja a demonstrációk és
gyülekezések szervezésének szabadságát, ugyanakkor előzetes hatósági engedélyhez kötötték.
Az esemény előtt legalább két nappal be kell nyújtani egy kérelmet, és az illetékesek
megtagadhatják azt, ha bármilyen kockázatot vélnek felfedezni, vagy jogsértés következhet be.
A parlament épülettől 100 méteren túl engedélyezett az összegyülekezés.
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A parlamenti őrség és a teremőrség
Az Országgyűlés osztályainak és szolgálatainak szervezetéről és működéséről szóló 2003. évi
28. számú (VII.30.) törvény (LOFAR, 28. §) előírja, hogy a Nemzeti Köztársasági Gárda és a
Közbiztonsági Rendőrség egy-egy különítménye köteles állandó jelleggel gondoskodni a
Parlament biztonságának fenntartásáról. A Biztonsági Szolgálat, az Országgyűlés
létesítményeinek, tulajdonának, osztályainak, szolgálatainak, valamint az ott feladatot ellátó
vagy tartózkodó személyek védelmét, biztonságát, felügyeletét és ellenőrzését ellátó szervezeti
egység. Feladatuk arról is gondoskodni, hogy csak parlamenti engedéllyel rendelkező autók
parkoljanak a parlament parkolóiban.
A Biztonsági szolgálat a Házszabály szerint Házelnök alárendeltségében végzi munkáját. A
felügyeleti feladataik ellátása során – és osztályukon vagy szolgálatukon belül betöltött
szerepük sérelme nélkül – a segédszemélyzet tagjai kötelesek együttműködni a Biztonsági
Szolgálattal.
A Biztonsági szolgálat élén egy vezető és helyettese állnak, személyi állományát többféle
jogosultsággal rendelkező csoportok adják; Nemzeti Köztársaság Őrezred katonái, rendőrség
dolgozói, beléptetést végző munkatársak, asszisztensek, biztonsági őrök.
A katonák elsősorban a parlamenti épületek környezetének védelmét biztosítják, beleértve a
parlament parkjaiba történő belépés ellenőrzését, s állandó készültségben állnak, azaz bármikor
bevethetők, ha a biztonságot veszélyeztető esemény történik.
A rendőrség tagjai a hivatal munkatársaival együttműködve látják el a beléptetési és a
kiléptetési feladatokat, a személyek és a csomagok átvilágítását, biztosítják a rendet az
ülésteremben helyet foglaló hallgatóság körében, s a házelnök rendeletére eltávolítják a
teremből az ülést zavaró vendégeket. Rendőri feladat a parkoló autók esetleges biztonsági
átvizsgálása is.40
Terembiztosi szolgálat
A parlamenti alkalmazottakra vonatkozó szabályzat 2011. évi 23. számú (V.20.) törvény
értelmében különleges parlamenti munkakörök léteznek, amelyen belül a parlamenti működési
asszisztensi és felügyelő pozícióit betöltő személyek látnak el egyfajta terembiztosi szolgálatot.
Részt vesznek a parlament épületébe történő be- és kiléptetéssel összefüggő feladatok
ellátásában, de rendészeti jogkörük nincsen.
ROMÁNIA
A román parlament: Parlamentul României
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Camera Deputatilor – 412 fő
Felsőház: Senatul – 176 fő
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Szeparáltság
A kolosszális, Pentagon után a világ második legnagyobb parlament épülete a Spirea dombon
található Bukarest központjában. Körülötte védelmi zóna van kialakítva. A látogatók a
parlament udvarába csak egy kijelölt sávot használva léphetnek be. A képviselők és a hivatal
személygépjárművei a biztonsági szolgálat által kijelölt területen parkolhatnak, amelynek
feltétele behajtási engedély megléte.

Parlament elhelyezkedése, Bukarest térkép
Beléptetés
A parlament épületébe csak elektronikus detektoros kapun áthaladva lehet bejutni. Az ott
dolgozóknak névvel és fényképpel ellátott állandó belépőjük van. A képviselőkre is hasonló
szabály vonatkozik. Az ideiglenes belépővel rendelkező személyeket név és fotó alapján
azonosítja az elektronikai rendszer.
A látogatóknak érvényes útlevélre, vagy személyi igazolványra van szüksége a bejutáshoz.
Nagyobb csoport tervezett látogatását ajánlott előre bejelenteni a parlament honlapján megadott
elérhetőségek egyikén. A látogatók fémdetektoros kapun keresztül kell átsétálniuk. 41
Tüntetések szabályozása
Az Alkotmány 39. cikke rendelkezik a békés összegyülekezés jogáról. Nincs különösebb
rendelkezés a parlament épülete körüli területre vonatkozóan, de közvetlen az épület előtt téren
történő demonstrációk esetén engedélyeztetni kell az eseményt.
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A parlamenti őrség és a teremőrség
Az Óvó és Védő Szolgálat Románia kiemelt nemzetbiztonsági védelemért felelős katonai
szervezete. A parlamentbe delegált tagjai felelnek az épület külső és belső biztonságáért.
Többek között ők üzemeltetik a beléptetési rendszert.
A Képviselőházban nem működik terembiztosi szolgálat.
SPANYOLORSZÁG
A spanyol parlament: Las Cortes Generales
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Congreso de los Diputados – 350 fő
Felsőház: Senado – 266 fő
Alsóház
Szeparáltság
Az alsóház a Palacio de las Cortes épületében ülésezik Madrid központjában. A felsőház a de
la Marina Palotában található, nem messze a királyi palotától. Mindkét épületet az állami
rendőrség által kialakított védelmi övezet veszi körbe.
A spanyol Alkotmány 66. cikke deklarálja az épületek sérthetetlenségét. Mindez maga után
vonja bizonyos tevékenységek súlyos jogkövetkezményét a Büntető törvénykönyv szerint.
A gyalogosok mozgása és a járműforgalom nincs korlátozva, parkolni azonban nem lehet az
épületek körül.
Beléptetés
A képviselőkön és a hivatal dolgozóin kívül minden belépőnek át kell esnie a fémdetektoros
vizsgálaton. Előbbieknek elég az állandó belépőjüket felmutatni.
Alapvetően kétféle jogosultsággal rendelkező belépő kártya van. A parlament köztisztviselő, a
képviselők, a kormány tisztviselői, a frakciók mellett dolgozó szakértők állandó belépővel
rendelkeznek. A szerződéses munkaviszonnyal rendelkezők, a parlamenttel szerződéses
viszonyban álló cégek alkalmazottai (pl. takarítás, konyha), sofőrök, nyelvtanárok pedig
ideiglenes belépővel rendelkeznek.42
A szervezett, csoportos (max. 25 fő) vagy egyéni alsóházi látogatások ingyenesek a hét adott
napjain, és előzetesen is lehet regisztrálni. A beléptetéshez személyi igazolvány szükséges, és
biztonsági ellenőrzésen is át kell esniük.
A biztonsági ellenőrzést a rendőrség kihelyezett részlege végzi, együttműködve a bejáratoknál
dolgozó beléptető munkatársakkal.
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A szenátus épületének látogatása esetén hasonló szabályok vannak érvényben.
Tüntetések szabályozása
A spanyol Alkotmány 21. szakasza deklarálja az alapvető emberi jogok egyikeként a
fegyvermentes gyülekezés szabadságát, de a hatóság a köztéri eseményeket beszüntetheti, ha
közrendet sértőnek véli, vagy személyi és vagyoni károkat okozhat.
Az 1983/9. Organikus törvény a gyülekezési jogáról szóló szabályokat részletezi; eszerint nem
kell előzetes hatósági engedélyt kérni egy esemény szervezésekor, hacsak nem közlekedést
érintő helyre tervezik. Ez esetben minimum 10 maximum 30 nappal előtte írásban engedélyt
kell kérni az illetékes kormányzati hatóságtól.
A parlament előtti demonstrációkról a Büntető Törvénykönyv 494 szakasza szabályozza.
Eszerint ha valaki demonstrációt vezet, buzdít vagy bármiféle hasonló rendezvényt szervez az
alsó- vagy felsőház épülete előtt, akkor 6 hónaptól 1 évig terjedő szabadságvesztés, vagy 12 és
24 hónapnyi pénzbírság ítéletével számolhat.
A parlamenti őrség és a teremőrség
Az Alkotmány 72. szakasza szerint a két Házelnök feladata a rend biztosítása a parlament
épületeiben.
Az alsóház (2004) Házszabályának 107. szakasza szerint a Házelnök saját biztonsági őrségén
keresztül gyakorolja ezt a jogát. Az őrség tagjai ülésterem karzatán helyet foglaló, rendzavaró
látogatókat kivezethetik.
A felsőház Házszabálya (38-39. szakasz) szerint ugyanezek a szabályok, a házelnök hivatott a
Ház biztonságát szolgáló, rendjét védő utasítások kiadására és biztonsági személyzet végzi el
az ezzel járó feladatokat.
A spanyol parlament két házában közös terembiztosi szolgálat van. Jogállásukat, szervezetüket
és feladatukat a parlament 2006. évi Személyzeti Rendelete szabályozza, amely a ház
alkalmazottaira együttesen vonatkozik.
A terembiztosok (ujieres) feladatkörét a rendelet 8. szakaszának 7. pontja ismerteti; a
parlamenten belüli helyiségek figyelemmel kísérése, ellenőrzése, felügyelete; a belső mozgások
ellenőrzése, a látogatók útbaigazítása és kísérése. Segítségnyújtás a Házak különböző
testületeinek ülésein, különös tekintettel az ünnepélyes alkalmakra; dokumentumok és egyebek
célba juttatása és elosztása és további segítő tevékenység elvégzése. 43
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40

SVÉDORSZÁG
A svéd parlament: Riksdagen
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 349 fő
Szeparáltság
A
parlament
épülete
Helgeandsholmen
található
Stockholm
központjában.
Tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető, egyik oldalán természetes határként a Stall
kanális folyik. Külön biztonsági zóna nincs körülötte.

A parlament alaprajza
A. főbejárat: Riksgatan 1,
B. Riksdatan 3 – Látogatói bejárat
C. Riksplan, Norrbro 1B, D. Riksplan, Norrbro 1
Beléptetés
A látogatóknak szóló honlapon elérhető tájékoztató szerint a belépőknek érvényes személyi
igazolványt, és ha van meghívó illetve idézés, azt is magukkal kell hozniuk. Az igazoltatást
követően egy elektronikus ellenőrző rendszeren haladnak át. 2016 júniusáig fokozott biztonsági
okokból új szisztéma lépet életbe.
A látogatóknak a táskákat és kinti ruházatot egy speciális 10 svéd koronával működő, zárható
szekrényben kell hagyniuk.
Csoportok látogatása esetén 10-30 fős létszámkorlát van érvényben. Ebben az esetben előre be
kell jelentkezniük.
41

A képviselők és a házban dolgozók beléptetéséről nincs információnk.44
Tüntetések szabályozása
Az Alkotmány 2. fejezetének 1. cikke alapvető emberi jogként deklarálja a gyülekezés jogát.
A kormány megnevezhet bizonyos földrajzi területeket, ahol nemzetbiztonsági okokból nem
lehet tüntetni. Ezeket részletesebben nem találtuk meg.
A parlamenti őrség és a teremőrség
Mint más parlamentekben, a svéd Házban is az elnök felelős végső soron a rend és a védelem
biztosításáért, a tényleges mindennapi rendvédelem azonban egy erre szakosodott hivatali szerv
feladata.
A parlament hivatalának öt igazgatóságán belül a Szolgáltatások osztályához tartozik a
Biztonsági részleg. Az osztály:
 felel a parlament épületeiben tartózkodók biztonságáért;
 belépéskor elvégzi a biztonsági átvilágítást;
 ellátja jelvénnyel és belépőkártyával az érkező vendégeket;
 kamerákon keresztül állandóan figyeli a Ház nyilvános tereit és közvetlen környezetét;
 gondoskodik a tűzvédelmi szabályok betartásáról;
 végzi a házelnök, az alelnökök és a képviselőcsoportok vezetőinek biztonságos utaztatását;
 biztosítja a biztonságos iratkezeléshez szükséges technikai feltételeket.
A házelnök utasítására az ülésterem karzatának kamerás figyelését külső cég végzi, s biztonsági
őröket, szakembereket is „kölcsönöz” a Ház külső cégtől, amennyiben saját személyzete egy
program biztonságának garantálásához nem elegendő.
Alapesetben a biztonsági személyzet nincs felfegyverezve, de indokolt esetben lehetőségük van
a fegyverviselésre.
A parlament épületeinek külső környékén már a rendőrség felel a biztonságért, de indokolt
esetben a Biztonsági osztály is kérheti a segítségüket, a két szervezet között az együttműködés
egyébként is szoros.
A legmagasabb rangú állami tisztviselőknek, így a házelnöknek is a Svéd Biztonsági Szolgálat
biztosít személyi védelmet.45
Külön terembiztosi szolgálat nincs a svéd parlamentben.
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42

SZLOVÁKIA
A szlovák parlament: Narodna rada Slovenskej republiky
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 150 fő
Szeparáltság
A szlovák fővárosban található parlament épülete körül nincs védelmi zóna definiálva, viszont
a parlament közelében a parkolás tiltott. Az épület körüli gyalogos forgalom nincs korlátozva.
Beléptetés
A parlament épületeibe elektronikus beléptető rendszeren keresztül lehet belépni, ez személyés csomagátvizsgálást jelent. A köztársasági elnök, a kormány tagjai és más közjogi méltóságok
(a Legfelsőbb Bíróság elnöke, az Állami Számvevőszék elnöke, magas rangú katonatisztek,
titkosszolgálatok vezetői) mentesülnek az átvilágítás alól.
Az átvizsgálást egy különleges rendőri egység végzi, minden parlamenti bejáratnál.
A képviselőknek és a parlamenti dolgozóknak speciális belépőjük van. A szerződéses dolgozók
határozott idejű érvényességgel bíró belépőt kapnak.46
A honlapon megadott látogatói információk szerint csak előzetes bejelentkezést követően lehet
bejutni az épületbe.
Tüntetések szabályozása
Az Alkotmány 28. cikke deklarálja a szabad gyülekezés jogát.
Az 1990. évi gyülekezésről szóló törvény értelmében az épület 50 méteres körzetében tilos a
találkozók szervezése. Tüntetések idején kordonokat húznak az épület köré, és a bekerített
területet speciális rendőri szakaszok védik.
A parlamenti őrség és a teremőrség
A parlament biztonságának garantálása nem különül el más fontos állami intézmények
védelmétől, mindezt a rendőrség különleges szervei látják el a Belügyminisztérium irányítása
alatt. E rendvédelmi tevékenység szabályait a rendőrségi törvény tartalmazza. A rendőrség
állományának tagjai végzik a beléptetés biztonsági részét is.
Az 1996. évi Házszabály szerint a főtitkárnak alárendelten működik a Biztonsági osztály, amely
a biztonsági őröket alkalmazza (szervezeti ábra).
A szlovák parlamentben van terembiztosi szolgálat, elsősorban a parlamenti folyósón, a
kapuknál és a bejáratoknál lévő rendért, rend fenntartásáért felelősek, illetve az ülésterem
védelméért és biztonságáért.
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SZLOVÉNIA
A szlovén parlament: Slovenski parlament
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Drzavni Zbor – 90 fő
Felsőház: Drzavni Svet – 40 fő
Szeparáltság
Az épület körül nincs védelmi zóna, a gyalogos és a közúti közlekedés nem korlátozott, a terület
bekamerázott. A felvonulási terület és az azt körbevevő pázsit technikailag van védve.
Beléptetés
A parlament látogatóinak belépés előtt regisztráltatniuk kell magukat a recepciónál, ahol
személyazonosságuk igazolása után megkapják a belépési engedélyt. Ezután egy fémdetektoros
kapunk kell áthaladniuk, csomagjaikat pedig röntgensugaras vizsgálatnak vetik alá. Az
országgyűlés dolgozói fényképpel ellátott állandó belépővel rendelkeznek, és külön
„személyzeti” bejáraton léphetnek be az épületbe.
A Házszabály rendelkezéseinek megfelelően a következő személyeknek nem kell a
fémdetektoros kapun átmennie: képviselők, szenátorok, mindkét kamara főtitkára, mindkét
kamara munkatársai, a köztársasági elnök, a miniszterelnök és miniszterei, az alkotmánybíróság
elnöke, a legfelsőbb bíróság elnöke, a számvevőszék elnöke, az emberi jogok ombudsmanja,
nemzetközi delegációk tagjai, nagykövetek és külföldi országok magas rangú képviselői. Az
épületbe bekerülő csomagok minden esetben röntgensugaras átvilágítás alá esnek. A biztonsági
beléptetés technikai feltételeiért (felvételek, adminisztráció) a parlament „Recepciós
szolgálata” felel. A lebonyolításért, tehát a biztonsági átvilágításért, csomagellenőrzésért a
rendőrség biztonsági és védelmi részlege felel. 47
Tüntetések szabályozása
A gyülekezési jog itt is adott, de őrzött épületeknél bizonyos távolsághoz kötik az események
megtartását. Ezt a rendőrség határozza meg a veszélyeztetettség függvényében.
A parlamenti őrség és a teremőrség
A szlovén parlament nem rendelkezik saját biztonsági személyzettel, az épületekbe belépők
átvilágításért, a csomagok ellenőrzésért és általában a belső biztonság garantálásáért a
rendőrség kihelyezett részlege felel. E rendőri személyzet kötelezettségeit a rendőrségről szóló
törvény tartalmazza, de munkájukra vonatkozóan a Ház Szervezeti és Működési Szabályzata és
egyéb rendelkezések is tartalmaznak előírásokat. Előírják számukra a Ház hivatalának
munkatársaival való együttműködés szabályait is.
Nincs terembiztosi szolgálat. 48
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ORSZÁGTANULMÁNYOK – EU TAGJELÖLT ÁLLAMOK
ALBÁNIA
Az albán parlament: Kuvendi i Shqipërisë
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 140 fő
Szeparáltság, Beléptetés
A parlament honlapján angolul nem elérhetőek az információk. A Tirana központjában található
épület környéke a forgalom elől nincs elzárva.
Tüntetések szabályozása
Az 1998. évi 2012-ben módosított Alkotmány 47. szakaszában deklarálja a szóban forgó
szabadságjogot.
A 2001. évi 8773. számú gyülekezésről szóló törvény értelmében mindenkinek joga
fegyvermentes és békés szándékú demonstrációk szervezésére és részvételére. Az 5. cikk
szerint köztéren, vagy nyilvános közlekedést érintő helyen történő esemény esetén legkésőbb 3
nappal előtte írásban be kell jelenteni a népbiztossági rendőrségnek. Számtalan részletre kitérő
szabályozás nem szól a parlamentnél szervezett tüntetésekről.
A parlamenti őrség és a teremőrség
A 2004. évi (azóta többször módosított, és a legújabb verzió csak albánul érhető el) Házszabály
külön tárgyalja a VII. fejezetben a Hivatal szolgáltatásait. Ezek között szerepel a 122.
paragrafusban a ház külső és belső védelméért felelős Biztonsági Szolgálat. A Szlovén
Köztársaság Rendőrségéhez tartozó szolgálat tagjai a parlamenten kívül fegyvert viselnek, míg
a házon belüli csoport fegyvermentes.
Egyenruhát viselnek, és speciális felszerelésük van.
A plenáris üléseken csak a Házelnök engedélyével és utasítására léphetnek akcióba, míg az
üléseken kívül a hivatal által meghatározott szabályok betartásával.
A klasszikus értelemben vett terembiztosi szolgálat nem létezik, a technikai, adminisztrációs és
egyéb feladatokat ellátó személyzetnek nincs rendészeti jogköre.
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MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG
A macedón parlament: Sobranie
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 123 fő
Szeparáltság, Beléptetés:
A macedón parlament épülete körül nincs biztonsági zóna.
A beléptetésről, és látogatási lehetőségről nincs információnk.
Tüntetések szabályozása
A macedón Alkotmány 21. cikke az alapvető emberi szabadságjogok között említi a békés
gyülekezés jogát. Korlátozó rendelkezésekről nincs információnk.
A parlamenti őrség és a teremőrség
A Házszabály 236. rendelkezése szerint a parlamenti épület biztonságának fenntartásáért egy
speciális csoport gondoskodik. A házon belül fegyverviselési jog nem engedélyezett, kivéve a
rendészeti jogkörrel felhatalmazott személyeket.
Terembiztosi szolgálat nincs.
MONTENEGRÓ
A montenegrói parlament: Skupstina
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 81 fő
Szeparáltság
A montenegrói parlament körül nincs biztonsági zóna, gyalogos és gépjárműforgalom zajlik az
épület előtti főúton.
Beléptetés
A parlament honlapja szerint látogatható az épület akár egyénileg akár csoportosan, de előzetes
bejelentkezéshez (legkorábban 2 nappal előtte) kötik, amit a megadott elérhetőségek egyikén
kell megtenni.
A képviselők és parlamenti dolgozók beléptetéséről nincs információnk.
Tüntetések szabályozása
Az Alkotmány 52 cikke a békés gyülekezés jogát deklarálja, de a megszervezését előzetes
hatósági engedélyhez köti.
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A gyülekezésről szóló 2005. évi 31. törvény részletes szabályozása szerint nem lehet
tüntetéseket, gyülekezést tartani többek között kórházak, óvodák, iskolák közelében, vagy
nemzeti parkok, műemlékek, közlekedést fenntartva közutak mentén.
Eszerint nem tiltott a parlament környékén történő demonstráció szervezése, de a rendőrség
bírálja el a bejelentett rendezvények személyi, vagyoni és egyéb lehetséges kárának kockázat
és megtagadhatja az engedélyezést.
A parlamenti őrség és a teremőrség
A 2013. évi Házszabály nem tesz említést a parlament biztonságáról.
SZERBIA
A szerb parlament: Narodna skupstina
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 250 fő
Szeparáltság
A parlament épülete Belgrádban a Bulevar út mentén található, tömegközlekedéssel könnyen
megközelíthető. A körülötte kialakított térköves részen gyalogos forgalom engedélyezett.
Beléptetés
Látogatók fogadását minden hónap első vasárnapján szervezett keretek között bonyolítják le.
A beléptetés rendszeréről nem kaptunk tájékoztatást.
Tüntetések szabályozása
A szerb Alkotmány 43. cikke kimondja a gyülekezés szabadságának jogát csupán egy előzetes
hatósági bejelentést szükséges tenni. Ugyanakkor közrend, személyi és vagyoni biztonság
megsértésének veszélye esetén megtagadhatják az engedélyt.
A 2003-as Emberi, Kisebbségi és Polgári Szabadságjogok Kartájának 31. szakasza is ugyanezt
erősíti meg.
Az 1992. évi és 2005-ben módosított Gyülekezési törvény részletesen ismerteti az
engedélyeztetés, szervezés és lebonyolítás szabályait. A 2. szakasz értelmében a Szerb
Köztársaság Nemzeti Parlamentjének épülete körül tilos az ülési időszak alatt vagy előtt
bármilyen demonstráció tartása.
A parlamenti őrség és a teremőrség
A 2010. évi Házszabály 20. fejezetének 293. része a Parlamentben működő Főtitkársághoz
tartozó Szolgáltatások szervezeti egységet ismerteti. Eszerint a Belügyminisztériumhoz tartozó
Biztonsági Szolgálat felelős a belső rend fenntartásáért. A Szolgálat munkájáról a közrendről
szóló határozat rendelkezik, és ez szabályozza az épületen belüli fegyverviselési engedély
jogosultságát is.
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TÖRÖKORSZÁG
A török parlament: Türkiye Büyük Millet Meclisi (T.B.M.M)
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 550 fő
Szeparáltság
A török Nemzeti Országgyűlés Ankarában található épületegyüttese körül speciális biztonsági
zónát alakítottak ki.
Beléptetés
Az egyes épületekbe több kapun át lehet bejutni, a beléptetés és a személyi-,
ellenőrzés rendszeréről nincs információnk.

biztonsági

A Hivatal Sajtó- és Kommunikációs Osztályának Idegenforgalmi és Marketing részlege felel a
turisták és látogatók fogadásáért. Náluk kötelező bejelentkezni és adott időpontra szóló
látogatáshoz kísérő személyzetet biztosítanak. A látogatás feltételeiről az egyeztetés során lehet
tájékozódni.
Tüntetések szabályozása
A török Alkotmány 2. fejezetének 34. cikke deklarálja a gyülekezési szabadság jogát, a
tüntetések és felvonulások szervezését előzetes engedélyeztetés nélkül. A parlament épületei
körül tartandó gyülekezések tiltásáról nincs információnk.
A parlamenti őrség és a teremőrség
A török parlamenti Házszabály (1973) 14. fejezete külön tárgyalja (164-166.§) az épület külső
és belső, valamint a körülötte kialakított kertek biztonságának körét. Eszerint a Házelnök felelős
bármiféle biztonsági intézkedés meghozatalára, és parancsát kizárólag az Őr zászlóalj és a
Biztonsági Erők képviselői hajtják végre (Az Őr zászlóalj létrehozásáról a 2011. évi 6253.
számú törvény szól.)
A Parlament épületébe fegyverrel belépni tilos. Kivétel képez ez alól az Őr zászlóalj, a
Biztonsági Erők tagjai, illetve a Házelnök által meghívott egyéb katonai erők képviselői.
A Házszabály szerint a plenáris ülésterembe, a bizottsági termekbe csak a képviselők, hivatali
dolgozók, kísérők, a kormány képviselői, meghívott szakértők léphetnek be.
A hivatal szervezeti ábrája szerint feltételezhetően létezik terembiztosi szolgálat.
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ORSZÁGTANULMÁNYOK – POTENCIÁLIS TAGJELÖLT ÁLLAMOK
BOSZNIA-HERCEGOVINA
A boszniai parlament: Skupstina
Kamarák száma: kettő
Alsóház: Predstavnicki dom – 42 fő
Felsőház: Dom Naroda – 15 fő
Szeparáltság
A parlament épületegyüttese egy térkövezett frekventált helyen található, csak gyalogos
forgalom engedélyezett a közvetlen környezetében.
Beléptetés
2005-től működő „Nyitott Parlament” rendezvény keretében ismeretterjesztési céllal
rendszeresen fogadnak diákokat, és érdeklődőket.
A parlament épületén külön kapu áll rendelkezésre a képviselők és VIP vendégek, valamint a
hivatali alkalmazottak és látogatók beléptetésére. Az állandó munkatársak belépő kártyájukkal
tudják nyitni a beléptető kaput. A látogatók előre leadott lista/engedély alapján, személyi
azonosságuk igazolása, valamint testszkenneren történő áthaladás és röntgensugaras
csomagvizsgálatot követően léphetnek az épületbe. A képviselőkre a biztonsági átvilágítás nem
vonatkozik. a hivatali munkatársakra vonatkozó biztonsági vizsgálatokról nem áll a
rendelkezésünkre információ.
Tüntetések szabályozása
Az 1995. évi 2009-ben módosított Alkotmány szintén az alapvető emberi jogok között
szerepelteti a gyülekezés szabadságának jogát.
2014-ben „boszniai tavaszként” is elnevezett tüntetési hullám volt az ország számos
országában, köztük a fővárosban is. Ezek során számos kormányzati épület, illetve az elnöki
hivatal körkényén történtek atrocitások. A Human Rights Watch 2015 jelentése külön vizsgálta
a gyülekezés jogának érvényesülését a 2014. évi zavargások kapcsán. A tüntetések kapcsán
bevezetett rendkívüli intézkedésekről angol nyelvű forrás nem áll rendelkezésre.
Szarajevói kanton gyülekezésről szóló 2009. évi törvénye részletezi a szervezett események
feltételeit, és az engedélyeztetését. Itt is szigorúan kikötik, hogy nem lehet tüntetést tartani,
kórház, óvoda, közlekedési utak, műemlékek környékén. A rendezvényeken egy felügyelő is
részt vesz, és a rendőrség veszély esetén bármikor feloszlathatja.
A parlamenti őrség és a teremőrség
A Hivatal szervezeti ábrája szerint a Közös Szolgáltatások részlegen belül működik egy
Védelmi és Biztonsági ügyekért felelős Iroda. További információk angol nyelven nem
elérhetőek. A Házszabály nem rendelkezik a ház biztonságáról.
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KOSZOVÓ
A koszovói parlament: Kuvendi i Kosovës
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 120 fő
Szeparáltság
A koszovói parlament épülete körül nincs biztonsági zóna kialakítva.
Beléptetés
A Koszovói Köztársaság Parlamentje nyitott mind a lakosság és a külföldi érdeklődők számára.
A látogatás egy űrlap kitöltését követően e-mailes (a tervezett dátumnál 5 nappal korábban
elküldött) bejelentkezés alapján történhet.
A látogatóknak az épületbe történő bejutást követően személyazonosításon (útlevél, személyi
igazolvány) és elektronikus, biztonsági ellenőrzésen kell átesniük. A nem csoportos látogatás
keretében érkezők a biztonsági személyzetnek leadott személyi azonosító iratuk fejében
látogatói belépő kártyát kapnak, amit az épületben tartózkodás idején viselniük kell.
A képviselők belépése külön kapun történik. A képviselők és a parlamenti dolgozók biztonsági
ellenőrzésének formájáról nincs információnk.
Tüntetések szabályozása
A koszovói Alkotmány (2008) második fejezetének 43. cikke szerint alapvető emberi jogok
között szerepel a békés gyülekezés szabadsága. Mindenkinek joga van demonstrációt szervezni
vagy részt venni benne, ez csak akkor korlátozható, ha bármilyen közbiztonsági,
közegészségügyi, nemzetbiztonsági vagy egyéb veszélye fennáll.
A parlament épülete körüli demonstrációk tartásának tilalmáról nem tudunk.
A parlamenti őrség és a teremőrség
A Hivatal szervezeti struktúrája alapján nincs önálló őrség, illetve a biztonságért felelős egység.
A 2010. évi Házszabály nem rendelkezik a ház biztonságáról.
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ORSZÁGTANULMÁNYOK – EGYÉB ORSZÁGOK
AUSZTRÁLIA
Az ausztrál parlament: Parliament of the Commonwealth of Australia
Kamarák száma: kettő
Alsóház: House of Representatives – 150 fő
Felsőház: Senate – 76 fő
Szeparáltság
A parlament épülete Canberra fővárosában, a 32 hektáros Capital Hill-en található. Ezen a
hatalmas területen sugárutak, parkok, védet, őshonos bozótos található. Az építészeti
különlegességnek számító épületet a látogatók a mozaikos előudvaron keresztül lehet látogatni.
Az épület tömegközlekedési eszközökkel is megközelíthető. A honlapon közzétett térképek
segítik a parkolást, a bejutást és az épületen belüli közlekedést is. Látogatók számára
ülésnapokon korlátozott számban van hely.
Beléptetés
Az parlament szinte egész évben látogatható egyéni vagy szervezett idegenvezetéssel. Ez utóbbi
(fizetett) esetén sokkal nagyobb betekintést nyer az érdeklődő a képviselők munkájába, és a ház
életébe. A beléptetés személyazonossági és biztonsági, szkenner ellenőrzéshez kötött.
A képviselők és a parlamenti dolgozók beléptetéséről nincs információnk.
Tüntetések szabályozása
Az Alkotmány (1901, 1985) nem tartalmazza az általános alapvető emberi jogokat, és a szabad
gyülekezés jogát sem. Ennek szabályozási keretét az Ausztrália által is aláírt a 7 nemzetközi
szerződés biztosítja.
Az említett jogról többek között a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának
(ICCPR) 21 és 22 cikke, valamint a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi
Egyezségokmányának (ICESCR) 8. cikke rendelkezik.
A demonstrációk, tüntetések tartásának korlátozását szintén a nemzetközi szerződések
tartalmazzák. Hazai, ausztrál jogszabályok egyike, a 2009. évi Tisztes Munka törvénye a
munkavállalók jogait és sztrájkra vonatkozó szabályait tartalmazza.
A Capital Hill környékére vonatkozó tilalom nem ismert.
A parlamenti őrség és a teremőrség
Az 1988. évi Parlament Környékéről szóló törvény szétválasztotta az épületek, és egyéb terek
biztonsági fokozatát és rendőrségi felügyeletét. 2014-ben a kormány ezt a terrorizmus miatt
módosította, és növelte a rendőrség fellépési jogkörét mind a Parlament belső és külső tereinek
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vonatkozásában. 2015 február óta magas fokú terror készültség esetén az Ausztrál Szövetségi
Rendőrség (AFP) szintén részt vesz a védelmezésben. 49
A 2003-ban alapított Parlamenti Biztonsági Szolgálatnak (PPS) egyik csoportja az alsó másik
a felsőház védelméért felelős. A Szolgálat munkatársai a hét minden napján 24 órás őrző-védő
szolgálatot látnak el. Ezen túl segíthetik az alsóházi fegyveres ajtónálló és a felsőházi Black
Rod-ot vivő teremőr munkáját a termek rendjének fenntartásában. A honlapon részletes
munkaköri leírás található, illetve alkalmassági feltételek.
A 2015. évi legújabb képviselőkre vonatkozó Házszabály nem rendelkezik a biztonságra
vonatkozó szabályokról.
A képviselőház Hivatalának szervezeti ábráján látható, hogy működik a terembiztosi szolgálat,
mint ötödik hivatali csoport, élén a (Serjeant at Arms) fegyveres ajtónállóval. Számtalan ehhez
a tisztséghez fűződő korabeli történelmi szokás megtestesítőiként mai napig kiemelkedő
szerepük van. Gyakorlatilag a Házelnök és a képviselők munkáját segítik ceremoniális,
adminisztratív, technikai, rendészeti és egyéb tevékenységek ellátásával. Feladatkörük közül
kiemelkedő a Parlament, a Szenátus teljes parlamenti körzet biztonságának fenntartása; távol
tartják az ülést zavaró személyeket a házból, kivezetik a galériáról, kapcsolatban vannak az
Ausztrál Védelmi Szolgálattal is.
IZRAEL
Az izraeli parlament: Knesset
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 120 fő
Szeparáltság
A Parlament (Knesset) mai épülete Jeruzsálem központi részén, a Givat Ram-on található, ahol
a legfontosabb nemzeti intézmények is, mint például a Legfelsőbb Bíróság, az Izraeli Nemzeti
Bank, Nemzeti Múzeum. Egy 2007-re elkészült új szárnnyal bővült az épület, amely egyszerre
modern, és a világ egyik legzöldebb törvényhozási központja. Az épületegyüttesek körüli
parkot magas drótkerítés veszi körbe, a teljes területet külön biztonsági zónát alkot.
Beléptetés
Szervezett, egy órás, ingyenes és többnyelvű csoportos látogatások vasárnaptól csütörtökig
zajlanak. A 10 főnél nagyobb csoportoknak előzetesen be kell jelentkezniük a látogatói
központnál. A résztvevőknek személyi igazolványt vagy útlevelet kell magukkal vinniük a
beléptetéshez, majd a személyazonosságot követően biztonsági ellenőrzésen esnek át. A
honlapon a fenti információkon túl az öltözködési szabály is megtalálható (tilos az ujjatlan póló,
rövid nadrág, strandpapucs stb.)
A képviselők és a parlamenti dolgozók beléptetési rendjéről nincs információnk.
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Tüntetések szabályozása
A szabad gyülekezés joga – habár nem szerepel szövegesen az izraeli Alaptörvényben, alapvető
emberi jogként – a gyakorlatban alkalmazott. Többek között Izrael is aláírta a Polgári és
Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát (ICCPR), és számos nemzetközi szerződést
elfogadott. A Legfelsőbb Bíróság közbenjárásának köszönhetően 1983-ban megszületett a
demonstráció szabadságáról szóló direktíva.
A Knesset épülete köré szervezett demonstrációkról a 1977-es Büntető Törvény rendelkezett.
Ez minden esetben rendőrségi engedélyhez kötött. Ha a résztvevők létszáma meghaladja az 50
főt, szabadtéri és politikai beszéd vagy felvonulás is részét képezi, 5 nappal korábban a körzeti
rendőrparancsnoknál kell kérvényeztetni.
A tüntetések szabályozását illetően sajátos helyzetet teremtett az izraeli-palesztin konfliktusok
kezelése.
A parlamenti őrség és a teremőrség
A 2012. évi Házszabály egyikről sem rendelkezik. A 2002. évi 5762. számú általános biztonsági
szolgáltatásokról szóló törvény az Izraelben működő állami szolgáltatásokat jellemzi. Létezik
egy Knessetben működő parlamenti őrség (fegyverrel ellátott), amely az épület és a képviselők
biztonságát szolgálja.
Működik a terembiztosi szolgálat, élén a Serjeant at Arms áll. A ceremoniális, és adminisztratív
feladatokon túl rendészeti jogkörük is van.
KANADA
A kanadai parlament: Parliament of Canada
Kamarák száma: kettő
Alsóház: House of Commons – 338 fő
Felsőház: Senate – 105 (jelenleg 88) fő
Szeparáltság
Az 1985. évi Kanadai Parlamentről szóló törvény 79.51 szakasza részletesen lehatárolta, hogy
mi tartozik a parlamenti zónába; ez mind az épületekre (alsó –és felsőház, Parlamenti Könyvtár,
Bizottságok helyszínei) mind az érintett személyekre az uralkodóra, parlamenti képviselőkre,
szenátusra, hivatali személyzetre vonatkozik.
Az ún. Parliament Hill közvetlen közelében nem lehet parkolni, de a gyalogos forgalom nincs
korlátozva.
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Forrás: Kanadai Parlament honlapja
Beléptetés
A Parliament Hill egy központi és egy északi tömbből áll, mindkettő ingyenesen látogatható a
turisták számára. Személyek és 10 fő alatti csoportok előzetes egyeztetés nélkül, e felett létszám
esetén foglalással juthatnak be.
A beléptetéskor biztonsági vizsgálaton kell átesniük az érkezőknek, amely
csomagellenőrzésből is áll. A látogatók csak egy 35.5 cm x 30.5 cm x 19 cm méretű táskát
vihetnek be magukkal, a többit le kell adniuk a ruhatárba.
A képviselők és a parlamenti dolgozók beléptetéséről nincs információnk.
Tüntetések szabályozása
Az Alkotmány 1. része szerint a szabad gyülekezés joga alapvető emberi jogként deklarált. Az
1985-ös 2013-ban módosított Büntető Törvénykönyv többféle szabályozást írt elő a különböző
tüntetések, zavargások jogellenességére vonatkozóan.
A parlament környékére vonatkozó tilalom nincs. Híres kanadai rendezvény az évenként
megrendezésre kerülő 4/20 (április 20.) demonstrációs nap, amikor a lakosok a Parliament Hill
előtti téren élnek alapvető állampolgári jogukkal. Az idén a marihuána legalizálása volt a
központi témája e napnak.
A parlamenti őrség és a teremőrség
A 2014. évi októberi lövöldözésnek köszönhetően megváltozott a Parliament Hill biztonsági
feladatainak felelőségi és személyzet jogköre, amely az övezet egyes részein (alsó- és felsőház)
száz éves múltra tekintett vissza. Korábban 4 külön biztonsági egység felelt külön az alsó-,
felsőházért, a parlamenti övezetért, és az ezen túli területekért.
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A teljes átalakítás részletei közül ki kell emelni, hogy a már említett Kanadai Parlamentről szóló
törvény módosításában megjelent a parlamenti zóna új lehatárolása, amelyben egyesítették a
két ház területi övezetét, és a biztonság szervezeti felügyeletére, egy új szervezeti egységet, a
Parlamenti Biztonsági Szolgálatot (PPS) jelölték ki. A parlament körüli övezetet továbbra is a
Királyi Kanadai Lovasrendőrség (RCMP) őrzi, felügyeletét a PPS látja el.
A PPS felett a jogok és kötelezettségek őreként az alsó-és felsőház Házelnöke áll. 2015 nyarán
a királyi jóváhagyást követően a C-59 számú költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben
megjelent a PPS az éves támogatása.
Az egyes egységek közös Biztonsági Stratégai Tervet dolgoztak ki, amely napi szintű
információáramlást és szoros összeköttetést tesz lehetővé. A változtatásokhoz tartozik az is,
hogy az eddig fegyvertelen egyenruhás személyzetet felfegyverezték, és új vészhelyzetet esetén
működő riasztási rendszerben összekapcsolták őket.
A képviselőházban létrejött Egyesített Biztonsági Iroda (CSO) központi koordinációs, és
adminisztrációs szerepet lát el a teljes biztonsági kockázatmenedzsmentben.
Mindkét házban működik a klasszikus terembiztosi szolgálat. A képviselőház esetén a Sergeant
at Arms a felelős. A felsőházban Black Rod tisztséget betöltő teremőr feladatai közé tartozik a
Szenátus biztonságának felügyelete, a rendfenntartás az ülésteremben stb. Több száz éves
hagyományt ápolva kísérik az uralkodót, és a különböző ceremoniális rendezvényeken ellátják
a szükséges feladatokat.
A terembiztosokat is bekapcsolták biztonságtechnikai rendszer kommunikációs rendszerébe.
Az alsóház Házszabálya nem rendelkezik a rendészeti, biztonsági feladatok ellátásáról./
AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK (USA)
Az amerikai parlament: Congress
Kamarák száma: kettő
Alsóház: House of Representatives – 435 fő
Felsőház: Senate – 100 fő
Szeparáltság
A Capitólium, az Egyesül Államok Kongresszusa a szövetségi kormányzat törvényhozó ágának
székhelye. Az épület a Capitolium dombon helyezkedik el, és területileg része a Capitol
Grounds néven hívott 274 hektáros komplexumnak, amelyben számtalan műemlék,
nevezetesség és park található.
A 2001. évi terrortámadást követőn az USA biztonsági intézkedései alapvetően szigorodtak. A
Capitol Grounds őrzése megváltozott.
A Capitol Látogató Központ 2008. december 2.-i megnyitása volt, ennek köszönhetően az
épület északi oldalánál kialakított földalatti bejáraton keresztül turisták ezreinek ingyen tették
lehetővé a kongresszus látogatását.

55

Beléptetés
A látogatás idejét tekintve hétfőtől szombatig naponta 8.30-tól 4.30ig lehetséges kivéve
ünnepnapokon. Szervezett csoportok fogadását előzetes bejelentkezéshez kötik egy központi
rendszeren vagy az illetékes képviselő vagy szenátoron keresztül. Ezen kívül 15 fő felett
csoportokat is megkülönböztet a rendszer, az ő esetükben is foglalás van érvényben.
Minden látogató csak a Látogató központon keresztül juthat be és szigorú magnetométeres
ellenőrzésen esik át, az általuk bevitt tárgyakat röntgensugaras berendezéssel világítják át. A
Látogató Központ honlapján részletes tájékoztatás olvasható a tiltott tárgyak és eszközök
listájáról (táskaméret max: 45,7*35,5*21,5 cm), eszerint nem lehet bevinni semmilyen
folyadékot, élelmiszert, szúró eszközt stb.
Tüntetések szabályozása
Az Amerikai Egyesült Államok Alkotmányának első tíz kiegészítése Bill of Rights néven ismert
(1791, 1992) jognyilatkozat az alkotmányos védelem alatt álló alapvető polgárjogokat
ismerteti. Eszerint a békés gyülekezés joga mindenki számára adott.
A Gyülekezési törvény első kiegészítése (2004) Columbia Kerület Rendőrségének jogait és
kötelezettségeit részletesen tartalmazza. A jogszabály a békés szabadtéri gyülekezések
rendezését utcákon, járdákon, közparkokban engedélyezi, és leírja a korlátozásokat is.
A Capitol Rendőrségének kiadott részletes irányelvei szerint tiltott helyszínnek számít; bármely
kongresszusi épületen belül, a Capitol lépcsőjén, vagy a Capitol Grounds bármely épületének
lépcsőjén, bármelyik területen (bezárt, vagy hivatali használatban lévő), az úttesten és a
közlekedési eszközök által használt felületen, egyéb tiltott területen, amelyek az USA Capitol
Grounds Demonstrációs térképen szerepelnek. Ezeken kívüli helyszíneken tartott
demonstrációk engedélyezését és felügyeletét is a Capitol Rendőrség végzi.
Parlamenti őrség és teremőrség
A Capitólium a világ egyik legerősebben védett parlamentje. A Capitol Rendőrség felelős a
demokrácia szimbolikus jelképének hívott épület őrzéséért. Szervezeti felépítését, technikai
felszereltségét, készenléti kapacitását tekintve rendőrei egyedülálló szolgálatot végeznek.
A Capitol Grounds közlekedésbiztonsági leírásáról, és a rendőrség részletes feladataikról
kiadott szabályzat részletezi, a rendőrség felállításának alapját az 1946. évi 570. törvény adja.
Feladataik: A Rendőrség tagjainak teljes körű felhatalmazása van bármiféle közlekedési
eszközt, vagy bicikliseket, gyalogosokat megállítani. Számtalan ellenőrzőpontnál megfigyelik
a közlekedési eszközöket, és határozatlan ideig lezárhatják a belső utak bármelyik szakaszát.
Megállítanak bármilyen pickup teherautónál nagyobb méretű járművet, az ellenőrző pontokon
csak behajtási engedéllyel lehet átmenni.
Az ajtónálló tisztségét már 1789-ben létrehozták a Szenátusban, és a hagyománya összeforrt az
Egyesült Államok történetével. A szenátus tagjai választják meg. Feladatkörük változásának
részletes leírásán túl a kezdetektől fogva név szerint meg lehet találni a honlapon, hogy mikor
ki töltötte be a Sergeant at Arms posztot. Napjainkban a hivatalon belül a legnagyobb
személyzettel működik.
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A képviselőházban is működik a terembiztosi szolgálat. A Sergeant at Arms itt is rendelkezik
rendészeti jogkörrel.
Mind az alsó- és felsőházi terembiztosok összeköttetésben állnak a Capitol Rendőrséggel.
ÚJ-ZÉLAND
Az új-zélandi parlament: House of Representatives
Kamarák száma: egy
A parlament létszáma: 121 fő
Szeparáltság
Az Új-Zéland parlamenti épülete az ország fővárosában, Wellington központjában található.
Gyakorlatilag 4 épület együtt (Parlament, Könyvtár, Beehive-Executive Wing, Bowen ház)
található a 4,5 hektáros parlamenti téren (Parliament Grounds).
Az épület közvetlen közelében nem lehet parkolni, a járművek behajtása csak külön engedéllyel
lehetséges.

Forrás: Megközelíthetőség térképen
A parlamenti tér rendeltetéséről a Parlamenti Gyakorlatok szabályzat 11. része rendelkezik. Ez
definiálja a parlamenti tér és a tér körüli környék fogalmát. Eszerint a tér alapvetőleg nyitott a
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nagyközönség számára, de a Őfelsége is rendelkezhet a tér körüli környékről is parlamenti célok
teljesítése esetén. 50
Beléptetés
A parlamenti látogatás szervezését itt is Látogató Központ szervezi. A hét minden napján
ingyenesen látogatható (9/9.30-17-ig) a Ház, akár egyénileg, csoportos (10 fő felett) illetve
előzetes bejelentkezéshez kötött, szervezett formában.
A parlamenti épületegyüttesbe a Beehive felől lehet bejutni a Látogató Központon át. Itt
mindenkinek biztonsági szkenner ellenőrzésen kell átesnie, és táskákat, pénzérméket, telefont
és kamerát és egyéb elektronikus eszközt el kell zárni egy széfben.
A képviselők és a parlamenti dolgozók beléptetéséről nincs információnk.
Tüntetések szabályozása
Az 1990. évi Alapvető Jogok (Bill of Rights) 16. cikke szerint mindenkinek joga van a békés
gyülekezéshez. A rendőrség beavatkozását bizonyos esetben itt is engedélyezik.
A Parlament körüli téren történő tiltakozások, tüntetések szabályozásáról egy 1999. évi
(VII.27.) Házelnöki rendelet szól, miszerint a téren megengedett a gyűlések, demonstrációk
tartása, bizonyos esetekben a Házelnök engedélyével. Ha valaki törvénysértő módon viselkedik
a téren az elnöknek jogában áll közvetett úton az illetőt elküldeni.51
A Parlamenti Gyakorlatok szerint a Házelnöknek számtalan elvárása van a demonstráció
tartásával kapcsolatban;
 a demonstráció rendezett formában történjék a téren, tehát a járdát hagyják szabadon, a
közlekedést ne tartsák fel, és a füvet, virágágyásokat ne rongálják meg,
 a résztvevők nem használhatják az épületek lépcsőit, kiemelkedéseit (felmászni tilos)
 hangosítási eszközöket használhatnak, de semmilyen formában nem lehet eszköze az épület
elfoglalásának
 A demonstrálók küldöttsége, aki a miniszterelnök, vagy miniszterek felé közvetítőként lép
fel, maximum 6 főből állhat
 A téren semmiféle étel nem készíthető vagy értékesíthető, de az nem tiltott hogy a hozott
ennivalóikat elfogyasszák
 hatósági felhatalmazás nélkül a tüntetés nem lehet hosszabb egy normál munkanapnál, azaz
8 óránál
 semmiféle közlekedési eszközt, sátrat, egyéb mobil építményt nem használhatnak
 képviselők is részt vehetnek ezeken a rendezvényeken, de ez esetben ugyanazok a
szabályok vonatkoznak rájuk is
 a rendezvény szervezőjének tájékoztatnia kell a Házelnöki titkárságot a részletekről.
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Parliamentary security in selected places. Information Note INCO3/15-16, Research Office Legislative Council
Secretariat 2015.
51
Policing functions within the parliamentary precincts. An agreement between the Speaker of the House of
Representatives of New Zealand and the New Zealand Commissioner of Police, 2004.

58

Parlamenti őrség és teremőrség
A Parliament Grounds külső biztonságáért a rendőrség, míg a parlamenti épületek belső
biztonságáért egy belső biztonsági team felel a 2000. évi Parlamenti Szolgálati törvény
értelmében. Legfelső szinten a házelnök felelős a tér biztonságának teljes körű fenntartásáért.
Házszabály külön megemlíti, hogy a király választása alapján és a Házelnök irányítása alatt
működik a Sergeant at Arms tisztség. A több évszázados történelmet megélt posztot nagy
megtiszteltetés betölteni, minden egyes ülésnapon ő kíséri be az ülésterembe a Házelnököt, és
viszi a Jogart. A Házszabály 43. szakasza szerint az üléseken rendészeti jogköre van, mind a
képviselőket, vagy a galérián zavaró vendéget kikísérheti.
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