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Tárgy: A veszélyhelyzet idején kötelező maszkviseléssel érintett közterületek, nyilvános 
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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
2021. május 23. napján, az ötmilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás 
első dózisa beadásának napját követő napon hatályba lépett a 264/2021. (V.21.) Korm. 
rendelet, amelynek 6. § a) pontja 2021. május 23. napjától hatályon kívül helyzete a 484/2020. 
(XI.10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontját, 10. § a) pontja pedig ugyancsak 2021. 
május 23. napjától hatályon kívül helyezte a 104/2021. (III.5.) Korm. rendelet 2. alcímét.  
 
Korábban a 104/2021. (III.5.) Korm. rendelet 2. alcímében lévő 2-3. §-ai előírták, hogy 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 olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. A 
484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja pedig korábban úgy 
rendelkezett, hogy 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 a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, 
valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus 
spektrumzavarral élő személy kivételével, mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi 
maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az 
orrot és a szájat folyamatosan elfedje. 
 
A fenti rendelkezések 2021. május 23. napjától történő hatályon kívül helyezésére 
figyelemmel okafogyottá vált a még 2020. novemberében, a 484/2020. (XI.10.) Korm. 
rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott, a veszélyhelyzet idején 
kötelező maszkviseléssel érintett közterületek, nyilvános helyek meghatározásáról szóló 
26/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelet léte, ezért indokolt azt hatályon kívül helyezni.  
 
 

 



A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabály előkészítőjének 
előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható 
következményeit.  
„17.§ (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
 a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
 aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
 ab) környezeti és egészségi következményeit, 
 ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
 b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
 c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket.” 
 

I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
Megszűnik az okafogyottá vált szabályozás. 
 
II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
Nincsenek. 
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Nincsenek. 
IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A rendelet hatályon kívül helyezésével egy okafogyott szabályozás szűnik meg. 
V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Rendelkezésre állnak. 
 

Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján megalkotja a veszélyhelyzet idején kötelező maszkviseléssel 
érintett közterületek, nyilvános helyek meghatározásáról szóló 26/2020. (XI.11.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló …2021. (…) önkormányzati 
rendeletet. 
 
Kistarcsa, 2021. május 26. 
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                                                                                                                       polgármester 
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