
               

 

 

 

Közlemény 
 

Tájékoztatjuk a FŐTÁV Zrt. és DHK Zrt. ügyfélszolgálatait is érintő 

431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak védelmi 

intézkedéseiről 

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában, valamint a kereskedelemről 

szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

a 3. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés i) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, a 2. és a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) 

bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 4. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény 198. § (1) bekezdés 6. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. A száj és az orr kötelező eltakarása 

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

h) ügyfélfogadási időben 

hc) minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik és a helyiségben - az ott 

foglalkoztatottakat is beleértve - rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben, 

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. 

(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, 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. 

   

Együttműködésüket köszönjük! 

          FŐTÁV Zrt. – DHK Zrt. 

 


