VÁLTOZÓ JOGSZABÁLYOK – 2020. októberi hatályba lépéssel
A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.)
Kormányrendelet
2020. szeptember 18. napján a Magyar Közlönyben kihirdetésre került a járványügyi
készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Kormányrendelet,
melynek az alábbi rendelkezései október hónapban lépnek hatályba.
1. A köznevelési és szakképzési védelmi intézkedések
Hatályba lépés: 2020. október 1.
A köznevelési, valamint a szakképzési intézménybe történő érkezés esetén a
testhőmérséklet ellenőrzés tűrésére vonatkozó szabály a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény (Szabs.tv.) 239/A. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi intézkedés
megszegése szabálysértés alkalmazásában védelmi intézkedésnek minősül.
•

A köznevelési, valamint a szakképző intézménybe történő belépés feltétele, hogy a
belépő testhőmérséklete ne haladja meg az országos tisztifőorvos által
meghatározott mértéket. (az országos tisztifőorvos határozatban teszi közzé)

•

Azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy
meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és
erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul
tájékoztatni kell.

•

Az intézmény vezetője köteles gondoskodni a fenti előírás végrehajtásáról.

•

Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet
ellenőrzésnek alávetni.

•

A Korm. rendelet felsorolja, hogy az intézmény területére a gyermeken, ill. a tanulón
kívül kik jogosultak belépni, így az ott dolgozók, a karbantartási, javítási munkát
végzők, továbbá azok, akik a jogszabályon alapuló kötelezettségüket teljesítik.

•

A gyermeket, illetve a tanulót kísérő nagykorú személy, amennyiben maszkot visel,
az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig léphet be.

2. A kereskedelmi hatóság szankciói az üzemeltetőkkel szemben
Hatályba lépés: 2020. október 3.
Amennyiben a kereskedelmi hatóság az ellenőrzés során vagy a rendőrség értesítése alapján
az üzlet és a mozi vonatkozásában a maszkviselési kötelezettség megszegéséről szerez
tudomást,
a) a kötelezettség első alkalommal történő megszegése esetén ﬁgyelmeztetést alkalmaz,
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b) a kötelezettség második alkalommal történő megszegése esetén 100 000 forinttól 1 000 000
forintig terjedő bírságot szab ki,
c) a kötelezettség harmadik alkalommal történő megszegése esetén az üzletet, illetve
a helyiséget legalább napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja,
d) a kötelezettség negyedik alkalommal történő megszegésétől kezdve az üzletet, illetve
a helyiséget legalább a kötelezettségszegések alkalmainak számával megegyező számú
napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.
A fenti szankciók azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is kiszabhatóak.
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