
 

 
 
 
 
 
 

 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

közgyűlésének 
42/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelete  

 Szekszárd belterületén a maszkviselés 
szabályairól1  

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második 

üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § E rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város belterületén lévő közterületeken, 

nyilvános helyeken tartózkodókra terjed ki. 

2. Értelmező rendelkezések 

2. § E rendelet alkalmazásában 

 

a) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati 

tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat 

és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Jelen rendelet szempontjából 

közterületnek minősülnek azok a közhasználatra átadott egyéb ingatlanok, 

ingatlanrészek, melyek szerződéssel, vagy más jogi aktussal kerülnek az 

önkormányzat használatába. A közterület rendeltetését az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (4) bekezdése 

határozza meg. 

b) nyilvános hely: a közterületnek nem tekinthető, mindenki számára nyitva álló  

játszótér, piac, vásár, kutyafuttató. 

 

3. Maszkviselés szabályai 
 

3. § A hatodik életévet be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles Szekszárd Megyei 

Jogú Város belterületén lévő közterületeken, nyilvános helyeken, - kivéve a 

                                                 
1 a rendeletet a polgármester 2020. november 11-én fogadta el. 



sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken - orvosi maszkot, 

munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon 

viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. 
 

4. Záró rendelkezések 
 

4. § (1) Ez a rendelet 2020. november 12-én lép hatályba. 

 
(2) Ez a rendelet 2020. december 12-én hatályát veszti. 

 

 

  

      Ács Rezső                             dr. Gábor Ferenc 
                           polgármester                                            jegyző   
   
                        
              

 

 
Kihirdetési záradék: 

A kihirdetés napja: 2020. november 11.   

 

 

 dr. Gábor Ferenc 

                     jegyző 
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INDOKOLÁS 

 
Szekszárd belterületén a maszkviselés szabályairól szóló 42/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez 

 

Á l t a l á n o s   i n d o k o l á s: 

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel november 4-től 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének - a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a 

veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) 

Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörben eljárva alkotta meg a helyi rendeletet. A rendelet módosítása nem tartozik a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt azon körbe, melyek esetében a törvény a rendelet elfogadását 

veszélyhelyzetben korlátozza. A katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezései szerinti jogkör 

alapján a polgármester veszélyhelyzet esetében jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése 

érdekében intézkedni. A veszélyhelyzeti intézkedések meghozatalához szükséges a helyi rendelet 

megalkotása.  

R é s z l e t e s    i n d o k o l á s: 

Bevezető rész: A bevezető rész tartalmát a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 

52-59. §-ai szabályozzák. A bevezető rész a rendelet kötelező tartalmi eleme és a jogszabály 

megalkotásához szükséges érvényességi kellékek felsorolását és a jogalkotás aktusára utaló – „a 

következőket rendeli el” – kifejezést foglalja magába. (IRM rendelet 52. § és 1. melléklet 7.5.1.4. pont). A 

bevezető részt a rendelet megjelölése után közvetlenül, a szerkezeti egységeket megelőzően kell 

elhelyezni. A bevezető résznek nem adható cím, és egyetlen, sortöréssel tagolható mondatból kell állnia. 

(IRM. rendelet 59. §).  

 

1. §-hoz:  A rendelet hatályát rögzíti. 

2. §-hoz: A rendelet alkalmazásához szükséges fogalmakhoz tartalmaz értelmező rendelkezéseket. 

3. §-hoz: Szekszárd belterületén a maszkviselés szabályait rögzíti. 

4. §-hoz: A rendelet hatályba léptetéséről, valamint a hatályon kívül helyezéséről tartalmaz rendelkezést. 

 

Mindezek miatt az a polgármesteri döntés, hogy veszélyhelyzet kihirdetését követően, jogszabályi 

határidőt tartva elfogadta a Közgyűlés hatáskörébe tartozó önkormányzati rendeletet az Mötv. 9. §-ában 

meghatározott jóhiszemű és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mérten is 

szükséges és arányos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre való indokolt reagálóképesség feltételét 

biztosító mértéket, az önkormányzat zökkenőmentes és biztonságos működését szolgálja. 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, 

valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során 

történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21. § (3) bekezdése alapján jelen indokolás a 

Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre nem kerül. 


