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Tisztelt Miniszter Úr! 

 

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontjában meghatározott felterjesztési jog gyakorlása keretében 

– a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklet 14.3. pontjára figyelemmel a Fővárosi Közgyűléstől a 

főpolgármesterre átruházott hatáskörben eljárva – az alábbi javaslatot fogalmazom meg. 

A koronavírus negyedik hulláma Magyarországon a közzétett fertőzöttségi, illetve tesztpozitivitási 

adatok alapján felfutó ágába került: immár több napja 1000 fő feletti az új igazolt koronavírusos 

megbetegedések száma, illetve az Egészségügyi Világszervezet által a járvány kontrollálhatósága 

mércéjének tekintett 5% fölé emelkedett a pozitív tesztek aránya. 

Miközben teljes mértékben osztom azt az álláspontot, hogy a járvány elleni védekezés legfontosabb 

eszköze az oltás, ezen belül a fokozottan sérülékeny csoportok esetében a harmadik oltás felvétele, a 

jelenlegi átoltottsági szint mellett önmagában az oltásra alapozott védekezési stratégia már nem 

elegendő. 

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége a héten javaslatokat fogalmazott meg COVID-19-járvány 

negyedik hullámának megfékezése érdekében, amelyek között kiemelt helyen szerepel, hogy zárt 

térben, rendezvényeken és tömegközlekedési eszközökön szükséges az orrot és szájat egyaránt 

eltakaró maszk viselése. 

A felterjesztési jog keretében kezdeményezem erre figyelemmel, hogy az Operatív Törzs tegyen 

javaslatot a Kormány számára a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második 

üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet olyan módosítására, amely – a Magyar Tudományos 

Akadémia javaslatával összhangban – visszaállítja a maszkviselésre vonatkozó, 2021. július 3. előtt 

hatályos szabályokat. 

Abban az esetben, ha a Kormány az ország egész területére vonatkozóan – a járványügyi adatok 

ellenére – nem látja szükségesnek a maszkviselés ezen szabályainak ismételt bevezetését, 

kezdeményezem, hogy a Kormány adjon felhatalmazást a helyi önkormányzatok 

képviselőtestületeinek, Budapest főváros területén a Fővárosi Önkormányzatnak, hogy a maszkviselési 



kötelezettséget helyi önkormányzati rendeletben írhassák elő, amelynek betartatásában és 

szankcionálásában a rendőrség közreműködik. Jelenleg sajnálatos módon erre az önkormányzatoknak 

nincsen lehetősége, mivel központi jogszabály szabályozza a tárgykört, így eredeti jogalkotó 

hatáskörben önkormányzati rendelet nem alkotható, ugyanakkor felhatalmazással sem bírnak az 

önkormányzatok ilyen szabályozás elfogadására. 

Tájékoztatom Miniszter Urat, hogy ezzel a javaslattal a Fővárosi Idősügyi Tanács a tegnapi napon 

egyhangú döntésével egyetértett. 

 

Budapest, minősített időbélyegző szerinti időpontban 
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