
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-
testület feladat- és hatáskörében meghozott Budapest Főváros IV. kerület Újpest

Önkormányzata Képviselő-testületének

……/2020. (…..) 

önkormányzati rendelete

T E R V E Z E T

az egyes Budapest IV. kerület Újpest közigazgatási területén található belterületeken
lévő közterületeken és nyilvános helyeken  történő maszkviselési szabályokról, és a
veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteme kapcsán

alkalmazandó intézkedésekről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4)  bekezdése  alapján  a  Budapest  Főváros  IV.  kerület  Újpest  Önkormányzat  Képviselő-
testületének hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések
második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §-ban kapott felhatalmazás
alapján,  figyelemmel  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 17. pontjára, valamint 23. § (5) bekezdés 2. pontjára, az
Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában  meghatározott  feladatkörben  eljárva a
következőket rendeli el:

1. §

(1) Jelen rendelet célja, hogy a Budapest Főváros IV. kerület Újpest közigazgatási területén
található  belterületeken  lévő  közterületeken,  illetve  nyilvános  helyeken  meghatározza  a
kötelező maszkviselés szabályait. 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Budapest Főváros IV. kerület Újpest közigazgatási
területén tartózkodó valamennyi természetes személyre.
(3) A rendelet  tárgyi hatálya kiterjed a Budapest Főváros IV. kerület  Újpest közigazgatási
területén található belterületeken tulajdonában lévő közterületekre, illetve nyilvános helyekre,
valamint az azokon való tartózkodás egyes szabályaira.

2. §

(1) A hatodik életévét be nem töltött  kiskorú kivételével,  minden természetes személynek
kötelező a száj és orrnyílást együttesen folyamatosan elfedő maszk (a továbbiakban: maszk)
viselése a Budapest Főváros IV. kerület  Újpest közigazgatási  területén található belterületi
közterületeken, illetve nyilvános helyeken az alábbi esetekben:

a) Nevelési-oktatási, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény, valamint templom
és vallásgyakorlásra rendelt más hely bármely bejáratától számított 20 méteres közúti
(közterületi) távolságon belül,

b) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § f) pontja szerinti egészségügyi
szolgáltató közforgalom számára nyitva álló bejáratától számított 50 méteren belül,

c) posták és  gyógyszertárak közforgalom számára nyitva álló  bejáratától  számított  20
méteren belül,



d) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzlet, valamint a napi fogyasztási cikket
értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut
és a higiéniai papírterméket árusító) üzlet közforgalom számára nyitva álló bejáratától
számított 20 méteren belül,

e) a  gyalogosforgalom  számára  kijelölt  átkelőhelytől  számított  10  méteres  közúti
(közterületi) távolságon belül,

f) közterületi játszóterek, valamint ebfuttatásra kijelölt helyek területén és e terek külső
határvonalától számított 5 méteres távolságon belül,

g) gyalogosforgalom  számára  nyitva  álló  metró  aluljárók  és  egyéb,  zárt  légterű
közforgalmú  közlekedő  összekötő  terek  külső  határvonalától  számított  50  méteres
távolságon belül,

h) az Újpesti Piac és Vásárcsarnok közforgalom számára nyitva álló bejáratától számított
50 méteren belül,

i) Budapest  IV.  kerület  (Káposztásmegyer)  Lóverseny  téren  található  óratoronytól
számított 100 méteres távolságon belül, azzal, hogy ha kötelező maszkviselési előírás
alá  tartozó  terület  külső  határvonala  nem  állapítható  meg  egyértelműen,  akkor  a
maszkiviselés  az  óratorony  határvonalától  számított  100  méteres  sugarú  körnek
megfelelő körzetben kötelező.

(2)  Az  (1)  bekezdés  rendelkezéseit  nem  kell  alkalmazni  a  jogszabályban  meghatározott
sporttevékenység során, valamint a parkokban, és zöldterületeken.

3. §

E rendelet rendelkezéseit 2020. december 11. napjáig lehet alkalmazni.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Dallos Andrea
Jegyző

Déri Tibor
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. 
november 11. napján.

dr. Dallos Andrea
jegyző

Általános indokolás



2020.  november 11.  napján lépett  hatályba a  veszélyhelyzet  idején  alkalmazandó védelmi
intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet, amelynek 27. §-a
felhatalmazza a fővárosi terület esetén 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  10  000  főnél  nagyobb
lakónépességű település belterületén azon közterületeket, illetve nyilvános helyeket, ahol e
rendeletben  meghatározott  módon  kötelező  maszkot  viselni,  valamint  rendelkezzen  a
településen található kutyafuttató bezárásáról. A Budapest Főváros IV. kerület Újpesten lakó
állampolgárok egészségét szem előtt tartva Budapest Főváros IV. kerület Újpest közigazgatási
területén  található  belterületeken  lévő  közterületeken,  illetve  nyilvános  helyeken  kötelező
maszkviselési  szabályról  döntött  Budapest  Főváros  IV.  kerület  Újpest  Önkormányzat
Polgármestere a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §-ában foglalt felhatalmazás alapján.

Részletes indokolás

1-2. §-hoz

Jelen  rendelet  Budapest  Főváros  IV.  kerület  Újpest  közigazgatási  területén  található
belterületeken  lévő  közterületeken,  illetve  nyilvános  helyeken  való  maszkviselés
részletszabályait  határozza  meg.  A 2.  §  a  jogszabályban  meghatározott  sporttevékenység
során,  valamint  a  parkokban,  és  zöldterületeken  való  tartózkodás  kivételével  a  kötelező
maszkviselést a 2. § a)-i) pontokban meghatározott közterületeken, illetve nyilvános helyeken
rendeli el.

3-4. §-hoz

A 3-4. § a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 28-29. §-a alapján a rendelet időbeli hatályára vonatkozó
rendelkezéseket tartalmazza.

A jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálata



A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Az  élet-  és  vagyonbiztonságot  veszélyeztető  tömeges  megbetegedést  okozó  COVID-19
humánjárvány (koronavírus) általi vírusfertőzések (a továbbiakban: vírusfertőzés) előfordulási
lehetősége  várhatóan  csökken  az  állampolgárok,  illetve  a  kiemelten  védett  korosztály
körében. A szabályozásnak várható gazdasági és költségvetési hatásai nincsenek.

A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A szabályozás  várható  egészségügyi  következménye,  hogy  a  vírusfertőzések  előfordulási
lehetősége  csökken  az  állampolgárok,  illetve  a  kiemelten  védett  korosztály  körében.  A
szabályozásnak környezeti következményei várhatóan nincsenek.

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A szabályzás várhatóan nem jár az adminisztratív terhek változásával.

Jogszabály  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható
következménye)

A jogszabály megalkotása szükséges a lakosság egészségének megóvása és a vírusfertőzés
terjedésének akadályozása érdekében, a  jogalkotás elmaradása a  lakosságot – különösen a
kiemelten védett korosztályt – súlyos egészségügyi kockázatnak tenné ki.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek és pénzügyi
feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi,  szervezeti,  tárgyi és pénzügyi  feltételek
rendelkezésre állnak.

A jogszabály egyéb jelentősnek ítélt hatásai

A szabályozásnak egyéb hatásai nincsenek.


