
Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

15/2020. (IV. 24.) számú rendelete 
a koronavírus terjedése elleni védekezéshez szükséges kötelező szájmaszk 

viseléséről 
 
Budakalász polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján a Budakalász Város képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 
gyakorolva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében és az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

1. § 
 
(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében Budakalász 
közigazgatási területén 
a) a MÁV-HÉV által biztosított személyszállítási szolgáltatás nyújtására szolgáló járművön és 
a megállóhelyeken (HÉV megállók: Budakalász, Budakalász-Lenfonó, Budakalász-
Szentistvántelep), valamint a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság által megrendelt személyszállítási szolgáltatás nyújtására szolgáló 
járművön és megállójában (204-es buszjárat, Auchan áruház megálló) 
b) a személytaxival, valamint a Görkocsi Bt. által végzett személyszállítási szolgáltatás 
igénybevétele és nyújtása során, 
c) az ügyfélforgalom számára nyitva álló, áru forgalmazására vagy szolgáltatás nyújtására 
használt helyiségben, valamint az ilyen helyiséget magában foglaló épületnek az 
ügyfélforgalom számára nyitva álló részében, feltéve, hogy az a szolgáltatás jellegével nem 
összeegyeztethetetlen, 
d) és a bevásárlóközpontban (Omszk park), 
az ott tartózkodó, szolgáltatást nyújtó és igénybe vevő személynek (eladó/vevő/utas) a száj- 
és az orrnyílását - különösen textil vagy papír maszkkal, sállal, kendővel - teljes egészében és 
folyamatosan el kell takarnia. 
 
(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni arra a személyre, akit másoktól arra alkalmas eszköz 
(plexi-, vagy üvegfal) választ el, vagy fizikai akadály biztosítja a másoktól való legalább 
kétméteres távolság megtartását. 

2. § 
 
(1) Az 1. § c) és d) pontjainak betartása a működési engedéllyel rendelkező üzletvezető 
felelőssége, az üzletben a kiszolgálást a szolgáltatást nyújtó mindaddig köteles megtagadni, 
amíg a szolgáltatást igénybevevő az arc nyílásait elfedő maszkot fel nem vette.  
 
(2) 2020. május 3-ig a jelen rendeletben foglaltak megsértőivel szemben - a jogkövető 
magatartás tanúsítására való felhíváson túl - hátrányos jogkövetkezmény nem alkalmazható. 
Önkéntes jogkövetés hiányában és az arra irányuló figyelmeztetés eredménytelensége 



esetén e határidőt követően Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. §-ában foglalt szankciók alkalmazandóak.  
 

3. § 
 

Ez a rendelet 2020. április 28-án 00. óra 00 perckor lép hatályba. 
 
  
 
     Dr. Göbl Richárd        Dr. Deák Ferenc 
       polgármester              jegyző 
 
Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület jogkörét gyakorló polgármester 2020. április 24. 
napján alkotta meg, kihirdetése 2020. április 24-én megtörtént. 
 
 
dr. Deák Ferenc jegyző 
 


