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Javaslat a kötelező maszkviselésre kijelölt közterületekről szóló 7/2021.(II.23.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésre 

(A rendkívüli polgármesteri döntésnap indoka: a kötelező maszkviselésre vonatkozó 

szabályokról magasabb szintű jogszabály rendelkezik, ezért indokolt a kötelező 

maszkviselésre kijelölt közterületekről szóló 7/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet hatályon 

kívül helyezése.)  

 

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 7/2021.(II.23.) 

önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Ör.).  

 

A 2021. március 8. napján hatályba lépett, a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról 

szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a települések belterületén, 

az utcán és a közterületen kötelező maszkot viselni: 

„2. § (2) A települések belterületén, az utcán és a közterületen – az e rendelet szerinti 

kivétellel – mindenki köteles 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. 

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez 

a) a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint 

b) az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral 

élő személy.” 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 3. §-a szerint: „Az 

azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként 

lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet 

indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az 

Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény 

alapján nem lehet ellentétes.” 

 

A Jat. a jogszabályok tartalmi felülvizsgálatára vonatkozóan a következőkről rendelkezik: 

 

 „22. §  (1) A jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve 

a Kormány tagja gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy 

módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében 

a) az elavult, szükségtelenné vált, 

b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, 

c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára 

gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható, 

d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, 

vagy 

e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, 

a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve 

megfelelő módosítására kerüljön sor. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet esetén a 

Magyar Nemzeti Bank elnöke, az önálló szabályozó szerv vezetője, az önkormányzati 

rendelet esetén a jegyző gondoskodik.” 

 

 A Jat. 3. §-a tiltja az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást. 

 



Tekintettel arra, hogy az Ör. sérti az indokolatlanul párhuzamos szabályozás tilalmát, mivel 

a kötelező maszkviselésre vonatkozó szabályokról magasabb szintű jogszabály rendelkezik, 

ezért indokolt az Ör. hatályon kívül helyezése. 

 

 A fenti kötelezettségemnek eleget téve javaslatot teszek a kötelező maszkviselésre kijelölt 

közterületekről szóló 7/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésre. 

 

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

hatályon kívül helyezése várható következményeinek felmérését, melynek eredményét a jelen 

előterjesztés 4. mellékletét képező „Hatásvizsgálati lap”-on mutatok be. 

  

 

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. 

 

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.  

 

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

biztosított jogkörében eljárva a kötelező maszkviseléssel érintett közterületek kijelöléséről 

szóló 7/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására vonatkozó javaslatot elfogadni, egyúttal a rendeletet megalkotni 

szíveskedjen. 

 

Budapest, 2021. március 22. 

 

 

 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 

a kötelező maszkviselésre kijelölt közterületekről szóló 7/2021.(II.23.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 

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.§ Hatályát veszti a kötelező maszkviselésre kijelölt közterületekről szóló 7/2021.(II.23.) 

önkormányzati rendelet. 

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

 

 Bese Ferenc       dr. Szabó Tibor     

 polgármester                      jegyző    

 

 

 

Záradék 

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

kifüggesztésre, az önkormányzat honlapján közzétételre került. 

 

Budapest, 2021. március  … 

 

.  dr. Szabó Tibor jegyző nevében és megbízásából: 

 

       Vittmanné Gerencsér Judit 

          osztályvezető-helyettes 

          Polgármesteri Kabinet 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


