Maszk használat az üzletekben 2020. 09.18. napján kihirdetett 431/2020. Korm. rendelet alapján
Vásárlók:


Az üzlet helységben az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése kötelező. Ennek hiányában
nem tartózkodhatnak az üzletben.

Bolti dolgozók:






Kötelesek az üzlet területén – irodák kivételével- szájat és orrot eltakaró maszkban végezni a
munkájukat. A nem helyes maszk használat (orr vagy száj nincs a maszk mögött) bírságot
vonhat maga után.
A bolti dolgozó felhívhatja a vásárló figyelmét a maszk használatára, annak előírás szerinti
viselésére.
A bolti dolgozónak meg kell tagadnia a kiszolgálását annak a vásárlónak, aki nem visel
maszkot.
Ha a vásárló nem tesz eleget a dolgozó kérésének, fel kell szólítani a vásárlót az üzlet
elhagyására.
Ha a vásárló nem akarja elhagyni a boltot akkor a dolgozó értesíti vásárló magatartásáról a
felettesét. (A felettesnek értesítenie kell a rendőrséget, hogy szabálysértés történt az
üzletben.)

Üzemeltető:


Köteles megtenni minden olyan intézkedést az üzletben, amely elősegíti, hogy az ott
tartózkodók viseljék a maszkot:
 tájékoztató anyagok kihelyezése a helyes maszk viselésről, és annak kötelező
jellegéről,
 a maszkot nem viselő vásárló távozásra való felszólítása,
 a maszkot nem viselő vásárló kiszolgálásának megtagadása,
 rendőrség értesítése a szabálysértésről.

A bolti dolgozó és üzemeltető fent felsorolt intézkedéseinek betartása mellett nem érheti bírság az
üzletet, ha ellenőrzésre kerül sor.
Szankciók a kötelező maszk viselésre való felszólítás elmulasztása esetén
A kötelezettség (felszólítás, kiszolgálás megtagadás, hatóság értesítése)
I.
II.

első alkalommal történő megszegése esetén figyelmeztetést,
második alkalommal történő megszegése esetén 100 000 forinttól 1 000 000 forintig
terjedő bírságot szabhat ki a kereskedelmi hatóság
III.
harmadik alkalommal történő megszegése esetén az üzletet, illetve a helyiséget a
kereskedelmi hatóság legalább 3 napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen,
IV.
negyedik alkalommal történő megszegésétől kezdve az üzletet, illetve a helyiséget legalább
a kötelezettségszegések alkalmainak számával megegyező számú napra, legfeljebb egy év
időtartamra ideiglenesen bezártathatja a kereskedelmi hatóság.
Ezen szankció azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is kiszabható.
A fenti intézkedések a rendelet kihirdetésétől számított 15. napon lép hatályba (2020. október 3.
napján)
Forrás: https://magyarkozlony.hu/ A Kormány 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi
időszak védelmi intézkedéseiről

