
 

Tisztelt Szülők! 

 

Az utóbbi napok tapasztalatai alapján kérjük Önöket, hogy kiemelten ügyeljenek arra, hogy a 

tömegközlekedéssel iskolába illetve onnan hazatérő tanulóknál legyen az előírásoknak 

megfelelő maszk. Az iskola a tanulók buszmegállóba történő kíséretéről gondoskodik. A 

buszra való felszállás feltételeinek biztosítása (megfelelő maszk megléte) a Szülők 

feladata! 
 

A Magyar Közlöny 2020.évi 207-es számában megjelent kormányrendeletek alapján: 

 

„1. § (1) A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles 

a) a tömegközlekedési eszközön, minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési 

eszközre várakoznak, orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból 

készült maszkot (a továbbiakban együtt maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat 

folyamatosan elfedje. 

 

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. § (2) és (4) bekezdése esetében az üzemeltető 

köteles gondoskodni arról, 

hogy a tömegközlekedési eszközön vagy a helyiségben tartózkodók a maszkot az 1. § (1) 

bekezdésében meghatározott módon viseljék, ennek érdekében a szolgáltatás, illetve az 

üzemeltetett intézmény működésére, igénybevételre vonatkozó szabályozásban az igénybevétel 

rendjének megsértése esetén egyebekben alkalmazható intézkedéseket, szankciókat 

alkalmazhatja. 

(2) Tömegközlekedési eszközön maszk nélkül utazó vagy a maszkot nem az 1. § (1) 

bekezdésében meghatározott módon viselő személyekkel szemben az üzemeltető a szolgáltatás 

igénybevételére vonatkozó szabályozásában köteles megteremteni a jogszerű magatartás 

követésének ösztönzésére irányuló további, az üzemeltető szabályozási körébe 

tartozó feltételeket is, legalább a viteldíjon felüli többletdíj (pótdíj) megfizetési kötelezettség 

előírásával. 

(3) Azt a személyt, aki a tömegközlekedési eszköz vezetőjének, vagy az üzemeltető más 

alkalmazottjának felszólítására sem viseli az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon a 

maszkot, vagy nem hagyja el a tömegközlekedési eszközt, azt a tömegközlekedési eszköz 

vezetője köteles: 

a) az utazásból kizárni, 

b) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 177/A. § (1) 

bekezdésébe ütköző közérdekű üzem működésének megzavarása szabálysértés 

elkövetésének gyanúja miatt rendőri intézkedést kezdeményezni, és 

c) gondoskodni e személynek a tömegközlekedési eszközről történő leszállításáról. 

(4) Azt a személyt, aki a maszkot az 1. § (1) bekezdés b)–i) pontja, valamint az 1. § (2) és (4) 

bekezdése esetében az üzemeltető felszólítására sem viseli az 1. § (1) bekezdésében 



 

meghatározott módon, az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy 

e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja. 

(5) Az (1), (3) és (4) bekezdésben meghatározott kötelezettség betartását 

a) az 1. § (1) bekezdés a), d) és f )–i) pontja esetében a fővárosi és megyei 

kormányhivatal, 

b) az 1. § (1) bekezdés b), c) és e) pontja esetében a kereskedelmi hatóság 

köteles ellenőrizni. 

(6) Az (1), (3) és (4) bekezdésben meghatározott kötelezettség betartását az általános rendőrségi 

feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) is ellenőrizheti. 

(7) Ha a rendőrség az ellenőrzés során az (1), (3) vagy (4) bekezdés szerinti kötelezettség 

megsértését észleli, az üzemeltető figyelmét erre felhívja, és az esetről az (5) bekezdés a) vagy 

b) pontja szerinti hatáskörrel rendelkező szervet értesíti.” 

 

Ezen rendelkezések alapján kérjük a kedves Szülőket, hogy az előírt 

szabályokat gyermekükkel együtt tartsák be! 
 

Dombóvár, 2020. szeptember 25. 

 

 

Köszönettel! 

 

        Iskolavezetés 

 


