
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 
  

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

a piacok területén szájmaszk viselési kötelezettségről 
  
  

  
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 kijárási korlátozással összefüggésben            
hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 148/2020. (IV. 23.) Korm.         
rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazása alapján, a kijárási korlátozással összefüggésben          
hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 148/2020. (IV. 23.) Korm.         
rendelet 1. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
  
  
1. § A Budapest XI. kerület területén található piacokra történő belépés és az ott-tartózkodás              
kizárólag szájmaszk viselése mellett megengedett. 
  
2. § Ez a rendelet 2020. április 25-én lép hatályba, és 2020. április 27-én hatályát veszti. 

  
  
  
  
  
  
  

dr. László Imre 
polgármester 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
jegyző 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 I n d o k o l á s 

 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 
a piacok területén szájmaszk viselési kötelezettségről szóló .../2020. (... ...) 

önkormányzati rendeletéhez 

  

 Az 1. §-hoz 

A kijárási korlátozással összefüggésben hétvégére meghozható önkormányzati       
intézkedésekről szóló 148/2020. (IV. 23.) Korm. rendelet felhatalmazza a kerületi          
polgármestert – mint a helyi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörének a         
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi           
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorlóját –, hogy önkormányzati           
rendeletben határozza meg a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben            
foglaltaktól szigorúbb kijárási szabályokat a 2020. április 25. (szombat) 00.00 órától 2020.            
április 26. (vasárnap) 24.00 óráig terjedő időtartamra. 

A rendeletalkotás célja, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében a          
Budapest XI. kerület területén található piacokra történő belépésre és az ott-tartózkodásra           
kizárólag szájmaszk viselése mellett legyen lehetőség. 

  

A 2. §-hoz 

Hatályba léptető, valamint hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.  

 
  
  



 

EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
  
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a piacok         
területén szájmaszk viselési kötelezettségről szóló rendelete 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 piacokra történő belépéshez és az ott-tartózkodáshoz       
elrendelt szájmaszk viselés 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 piacokra történő      
belépéshez és az ott-tartózkodáshoz elrendelt szájmaszk      
viselés 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       
területén található piacokra történő belépésre és az       
ott-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 - 

  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


