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ELŐTERJESZTÉS 
 
A közterületen és nyilvános helyeken történő maszkviselés szabályairól szóló 19/2021. 

(XI. 12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 
10.) Korm. rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás (a továbbiakban: felhatalmazó 
rendelkezés) alapján Biatorbágy Város Polgármestere megalkotta a közterületen és 
nyilvános helyeken történő maszkviselés szabályairól szóló 19/2021. (XI. 12.) önkormányzati 
rendeletét (a továbbiakban: Maszkviselési rendelet). 
A Maszkviselési rendelet hatályon kívül helyezése a következők miatt vált szükségessé: 

- a Kormány a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára 
tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2021. (V. 21.) Korm. rendeletében (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) úgy rendelkezett, hogy az 5 milliomodik beoltott után 
eltörlésre kerül a kötelező közterületi maszkviselési kötelezettség. A Korm. rendelet a 
4/2021. (V. 22.) BM határozat szerint 2021. május 23-án hatályba lépett; 

- a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet rendezvényeket érintő módosításáról szóló 
335/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte a felhatalmazó 
rendelkezést. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület a rendelet elfogadására. 

Biatorbágy, 2021. június 15. 
 
 
 
 

 Tarjáni István s.k. 
                                                                          polgármester 

  



 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

 
…/2021. (… ...) önkormányzati rendelete 

 
a közterületen és nyilvános helyeken történő maszkviselés szabályairól szóló 19/2021. 

(XI. 12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. § 

  
Hatályát veszti Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesterének a közterületen és 
nyilvános helyeken történő maszkviselés szabályairól szóló 19/2021. (XI. 12.) önkormányzati 
rendelete. 
 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 

 
Biatorbágy, 2021. június  
  
  
  
  
                      Tarjáni István     dr. Hajdu Boglárka 
                     polgármester                          jegyző 

 
 
 

  



 

INDOKOLÁS 

 

Általános indokolás 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 
10.) Korm. rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás (a továbbiakban: felhatalmazó 
rendelkezés) alapján Biatorbágy Város Polgármestere megalkotta a közterületen és 
nyilvános helyeken történő maszkviselés szabályairól szóló 19/2021. (XI. 12.) önkormányzati 
rendeletét (a továbbiakban: Maszkviselési rendelet). 
A Kormány a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a 
veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 264/2021. (V. 21.) Korm. rendeletében (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
úgy rendelkezett, hogy az 5 milliomodik beoltott után eltörlésre kerül a kötelező közterületi 
maszkviselési kötelezettség. A Korm. rendelet a 4/2021. (V. 22.) BM határozat szerint 2021. 
május 23-án hatályba lépett. 
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet rendezvényeket érintő módosításáról szóló 335/2021. (VI. 
11.) Korm. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte a felhatalmazó rendelkezést. 
A fentiekre tekintettel szükséges hatályon kívül helyezni a Maszkviselési rendeletet. 
 

Részletes indokolás 

1. § 

 

A Maszkviselési rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelkezés.  

 

2. § 

 

Hatálybaléptető rendelkezés. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biatorbágy Város Polgármesterének 

19/2020.(XI.12.) rendelete 

A közterületen és nyilvános helyeken történő maszkviselés szabályairól 

Biatorbágy Város Polgármestere, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladatait és hatáskörét 
gyakorolva, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a) bekezdése szerint, Magyarország 
Kormánya veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről 
szóló 484/2020.(XI.10.) rendeletének 27.§. a) pontjának felhatalmazása alapján a 
következőket rendeli el: 

 

1.§ Biatorbágy Város belterületén Magyarország Kormánya veszélyhelyzet idején 
alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.(XI.10.) rendeletének 
(a továbbiakban: kormányrendelet) 1.§- ban meghatározott módon kötelező a maszkviselés 
az alábbi közterületeken, nyilvános helyeken: 
 
a) kereskedelmi és szolgáltató egység közterületre nyíló bejáratától számított 5 méteres 
körzetben  
b) az intézmény (bölcsőde, óvoda, iskola, egészségügyi, szociális intézmény) közterületre 
nyíló bejáratának 5 méteres körzetében, 
c) a helyi termelői piacon, az a)- c) pontban meghatározottak nyitvatartási idejében,  
d) a buszmegállókban. 
 

2. § Nem kell maszkot viselni sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve 
zöldterületeken, 
 
3. § E rendeletben foglalt szabályokat megszegő személyekkel szemben alkalmazható 
jogkövetkezményeket a kormányrendelet tartalmazza.  
 
4. .§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kormányrendelet hatályon 
kívül helyezésével veszti hatályát. 

 

 

 

 Tarjáni István      dr. Hajdu Boglárka 

  polgármester              jegyző 
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