
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

 …./2020. (.... ....) önkormányzati rendelete 

 a veszélyhelyzet ideje alatt kötelező magatartásszabályokról 

  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a            
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)             
bekezdése alapján – a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről           
szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet             
idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm.           
rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában előírt feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A Budapest XI. kerület közigazgatási területén lévő közterületen, valamint a közterületnek nem              
tekinthető, de mindenki számára nyitva álló helyen – a hatodik életévüket be nem töltött gyermekek               
kivételével – kötelező a szájat és orrot folyamatosan eltakaró orvosi, munkavédelmi, illetve textil             
vagy más anyagból készült maszk viselése. 

2. § Az 1. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni sporttevékenység végzése, valamint parkokban,             
illetve zöldterületen történő tartózkodás során. 

3. § E rendelet előírásainak megtartását Újbuda Közterület-felügyelete, valamint a Magyar           
Honvédség közreműködésével a rendőrség ellenőrzi. A jogszabálysértés következményeit, a         
veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.          
10.) Korm. rendelet 22. és 23. §-a szabályozza. 

4. § Ez a rendelet 2020. november 12. napján lép hatályba, és 2020. december 11. napján hatályát                 
veszti. 

  

  

  

  

   

 dr. László Imre 
polgármester 

 Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
jegyző 



Indokolás 
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének  
a veszélyhelyzet ideje alatt kötelező magatartásszabályokról szóló  

44/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendeletéhez 

Az 1. §-hoz 

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján az élet- és vagyonbiztonságot             
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus világjárvány következményeinek       
csökkentése érdekében a 478/2020. (XI. 3.) számú rendeletével veszélyhelyzetet rendelt el. A            
Kormány értékelve a járványügyi helyzet adatait, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi           
intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben újabb védelmi           
intézkedéseket írt elő, egyben a Kormányrendelet 27. §-ában felhatalmazást adott az           
önkormányzatoknak, hogy a közigazgatási területükön lévő közterületeken, illetőleg nyilvános         
helyeken – a parkokban, zöldfelületeken való tartózkodás, illetőleg sporttevékenység végzés          
kivételével – kötelező maszkviselést írhasson elő. 
A fentiekre tekintettel Újbuda Önkormányzata a járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt a polgárok            
egészségének és életének megóvása érdekében rendelte el a kötelező maszkviselést Budapest XI.            
kerület közigazgatási területén.  

A 2. §-hoz 

Újbuda Önkormányzata a járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt a polgárok egészségének és életének            
megóvása érdekében a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről          
szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglalt kivételekre is figyelemmel rendelte el a kötelező              
maszkviselést.  

A 3. §-hoz 

Ez a § rendelkezik arról, hogy ki ellenőrzi a rendelet előírásainak megtartását, valamint hogy mely               
jogszabály tartalmazza a jogszabálysértések következményeit. 

A 4. §-hoz 

Meghatározza a rendelet hatálybalépésének napját, valamint a hatályvesztésének a napját is, amelyet a             
veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.          
10.) Korm. rendelet alkalmazhatóságának időpontjához köt.  

 

  



EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a        
veszélyhelyzet ideje alatt kötelező magatartásszabályokról szóló rendelete megalkotásának        
várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében              
foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

  

  
  

1. A rendeletalkotás   
várható társadalmi,  
gazdasági hatásai 
  

A közterületeken, valamint a közterületnek nem tekinthető, de        
mindenki számára nyitva álló helyeken elrendelt      
szájmaszkviselés segít megelőzni a koronavírus-járvány     
terjedését. 

2. A rendeletalkotás   
várható költségvetési  
hatásai 
  

 Nincs ilyen jellegű közvetlen hatása. 

3. A rendeletalkotás   
várható környezeti és   
egészségügyi 
következményei 

A rendeletalkotásnak nincs környezeti következménye.     
Egészségügyi következménye, hogy a közterületeken, valamint a       
közterületnek nem tekinthető, de mindenki számára nyitva álló        
helyeken elrendelt szájmaszkviselés segít megelőzni a      
koronavírus-járvány terjedését. 
 

4. A rendeletalkotás   
adminisztratív terheket  
befolyásoló várható  
hatásai  

Nincs ilyen jellegű hatása. 

5. A rendelet   
megalkotásának 
szükségessége, a  
jogalkotás 
elmaradásának 
várható 
következményei 

A rendeletalkotás célja, hogy a koronavírus-járvány terjedésének       
megelőzése érdekében a Budapest XI. kerület közigazgatási       
területén a közterületeken, valamint a közterületnek nem       
tekinthető, de mindenki számára nyitva álló helyeken való        
tartózkodásra kizárólag szájmaszk viselése mellett legyen      
lehetőség.  
 

6. A rendelet   
alkalmazásához 
szükséges személyi,  
szervezeti, tárgyi és   
pénzügyi feltételek 

Nem szükségesek ilyen feltételek.  

7. Egyéb információ - 


