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Javaslat a kötelező maszkviselésre kijelölt közterületekről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 

(A rendkívüli polgármesteri döntésnap indoka: a kötelező maszkviselésre kijelölt 

közterületekről szóló 49/2020.(XI.11.) önkormányzati rendelet a 26/2021. (I.29.) Korm. rendelet 

hatálybalépésével hatályát vesztette, azonban a 27/2021. (I.219.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre való tekintettel indokolt egy új, a kötelező maszkviselésre kijelölt közterületekről 

szóló rendelet megalkotása.)  

 

 

Előterjesztő:     dr. Szabó Tibor jegyző 

      

Az előterjesztést készítette:   dr. Kelemen Henrietta 

      osztályvezető  

      Jogi és Személyügyi Osztály 

 

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:  - 

 

Az előterjesztést megtárgyalására  

jogosult bizottságok*:    Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

Testületi ülés időpontja, amely ülésen 

a Képviselő-testület az előterjesztést  

tárgyalta volna*:     - 

 

Ellenjegyzők:     Vittmanné Gerencsér Judit 

osztályvezető-helyettes 

      Polgármesteri Kabinet 

 

Jogi szempontból ellenőrizte:   - 

* Veszélyhelyzetben a Képviselő-testület, valamint annak bizottságai helyett a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 

Polgármester jogosult döntést hozni. 

   



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Polgármester úr a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második 

üteméről 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27.§ a) pontjában kapott felhatalmazás alapján 

megalkotta a kötelező maszkviselésre kijelölt közterületekről szóló 49/2020.(XI.11.) 

önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Ör.).  

 

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetet megszüntetette a 26/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel, majd a 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, 

a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 

területére újból veszélyhelyzetet hirdetett ki.  

Az Ör. a veszélyhelyzet megszüntetésével egyidejűleg hatályát vesztette, azonban a 

koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása, az egészség védelme érdekében továbbra 

indokolt olyan közterületek, nyilvános helyek kijelölése, ahol a maszkviselés kötelező, ezért 

ismételten szükséges megalkotni a kötelező maszkviselésre kijelölt közterületekről szóló 

önkormányzati rendeletet. 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. 

(XI. 10.) Korm. rendelet jelenleg hatályos 1. § (1) bekezdés b) pontja a következőképpen 

rendelkezik: 

„A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális 

fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki 

köteles a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat 

által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen, kivéve a sporttevékenység során, valamint 

a parkokban, illetve zöldterületeken orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy 

más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az 

az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.” 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján elvégeztem a rendeletmódosítás 

várható következményeinek felmérését, melynek eredményét a jelen előterjesztés 4. mellékletét 

képező „Hatásvizsgálati lap”-on mutatok be. 

  

Az előterjesztés mellékleteként csatolt Rendelet-tervezet - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel - a 

Katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezésének megfelelően készült.  

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdés 

értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a 

fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a 

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Polgármester Úrtól, hogy a Katasztrófavédelmi törvényben 

biztosított jogkörében eljárva a kötelező maszkviseléssel érintett közterületek kijelöléséről 



szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó javaslatot elfogadni szíveskedjen, 

egyúttal a rendeletet megalkotni szíveskedjen. 

 

Budapest, 2021. február 19. 

 

 

 dr. Kelemen Henrietta     dr. Szabó Tibor 

 osztályvezető                 jegyző 

 az előterjesztés készítője       előterjesztő 

 

Mellékletek 

1. melléklet: Rendelet-tervezet, Indokolás a rendelet-tervezethez 

2. melléklet: Előzetes hatásvizsgálati lap 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.melléklet 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

…./2021.(…….) önkormányzati rendelete 

kötelező maszkviselésre kijelölt közterületekről  

TERVEZET 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a veszélyhelyzet 

idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) 

Korm. rendelet 27.§ a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ (1) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár belterületén elhelyezkedő, Soroksár 

Önkormányzatának tulajdonában lévő valamennyi közterületen – a (2) bekezdésben 

foglalt kivételekkel - mindenki köteles az orr és a száj folyamatos elfedését biztosító 

védőmaszkot viselni. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kötelező a maszk viselése 

a) a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális 

fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy számára, 

b) az a) pontba nem tartozó személyek részére sporttevékenység végzése során, valamint  

c) a parkokban, illetve zöldterületeken. 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a veszélyhelyzet 

megszüntetésével egyidejűleg hatályát veszti. 

 

 Bese Ferenc       dr. Szabó Tibor     

 polgármester                      jegyző    

 

 

 

Záradék 

  A rendelet-tervezet 2021. február …. napján az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján 

kifüggesztésre, az önkormányzat honlapján közzétételre került. 

 

Budapest, 2021. február … 

 

.  dr. Szabó Tibor jegyző nevében és megbízásából: 

 

       Vittmanné Gerencsér Judit 

          osztályvezető-helyettes 

          Polgármesteri Kabinet 
 
 
 

 



 


