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Szabadka 

 

 A honvédelemről szóló törvény 29. szakasza, 

valamint a Szerb Köztársaság elnöke, a Szerb 

Köztársaság Képviselőházának elnöke és a Szerb 

Köztársaság Kormányának elnöke által a rendkívüli 

állapot kihirdetéséről szóló rendelete alapján, 

figyelembe véve a rendkívüli állapot bevezetéséről 

szóló rendelettel bevezetett intézkedéseket (SZK Hiv. 

Közlönyének 31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 

47/20, 49/20, 53/20, 56/20, 57/20, 58/20 és 60/20. 

számai), megerősítve a kormányrendeletek 

megerősítéséről szóló törvénnyel, amelyet a kormány 

a Köztársaság elnökének ellenjegyzésével hozott meg 

a rendkívüli állapot idején   (az SZK Hivatalos 

Közlönye 62/20 száma) a rendkívüli állapot idején az 

utasok tömegközlekedéssel történő utazásának 

tilalmára vonatkozó kormányrendelet enyhítéséről 

szóló rendelettel  (az SZK Hivatalos Közlönye 63/20 

száma) a kiskereskedelmi szolgáltatások nyújtásáról 

szóló különleges intézkedésekről szóló 

kormányrendelettel, amely magában foglalja az 

ételek és italok vendéglátóipari létesítményekben 

történő értékesítését, valamint az étel elvitelét (az 

SZK Hivatalos Közlönye 63/20 száma) illetve a 

kiskereskedelmi szolgáltatások nyújtásának 

korlátozását ideértve az árú értékesítését és a 

szolgáltatások nyújtását a beltéri 

bevásárlóközpontokban és üzletekben szóló 

kormányrendelettel összhangban ( az SZK Hivatalos 

Közlönye 39/20 és 63/20 száma), a Rendkívüli 

Helyzetek Városi Törzskara a 2020. 05. 04-én 

megtartott tizedik rendkívüli ülésén meghozta az 

alábbi  

 

PARANCSOT 

 

I 

1. Enyhítjük az intézkedést, amellyel a COVID-

19 fertőző betegség terjedésének megfékezése 

érdekében tilos a tömegközlekedés a vasúti 

közlekedésben illetve az autóbuszokkal történő 

utasszállítás végzését.  

2. Engedélyezzük az utasok helységközi 

szállítását a közúti közlekedésben 2020. május 4-től.  

3. Engedélyezzük 2020. május 08-tól, a városi 

és peremvárosi utasszállítás végzését a közúti 

közlekedésben.   

4. Szabadka Város és a Subotica-trans KV 

kötelesek a városi és a peremvárosi közlekedést a 

városi, külvárosi és helyi tömegközlekedés 

megszervezését a COVID-19 megelőzését, 

terjedésének megfékezését és a kockázat 

csökkentésére szolgáló intézkedésekben adott 

rendelkezésekkel összhangban kell megszervezniük, 

a  COVID-19 fertőző betegség megfékezésére 
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létrehozott válságstáb 2020. április 28-ai  

utasításaival összhangban 08 szám 53-3455/2020-1 

(a továbbiakban: Utasítás) amely ezen parancs 

szerves részét képezi.  

5. A tömegközlekedési utasszállító vállalatok  

és a buszállomások kötelesek a helységközi, a  

menetrend szerinti rendes járatok , illetve 

különjáratok, valamint az utasok saját szükségletei 

céljából történő utasszállítást az Utasítás 2, 3, 5, 6, 7, 

8, 11, 12. és 13. pontjával összhangban 

megszervezni, azzal, hogy az utasszállító vállalatok, 

akik a városközi menetrend szerinti rendes járaton az 

utasszállítást 50 kilométer távolságig városközi 

autóbuszokkal végzik, illetve a peremvárosi és városi 

autóbuszokkal 15 kilométer távolságig kötelesek  az 

utasszállítás megszervezésekor tiszteletben tartani az 

Utasítás 4. és 10 pontját.   

6. A buszállomási szolgáltatásokat nyújtó 

szolgáltatók (Subotica-trans KV) a buszállomáson a 

dolgozók és a felhasználók biztonsága érdekében 

megelőző intézkedéseket kell foganatosítaniuk (a 

buszállomás, a felszerelés, a bútorzat kötelező 

fertőtlenítése, a védőfelszerelés a maszkok és a 

védőkesztyűk használata, az utasok 

testhőmérsékletének a mérése az intézkedések külön 

tervével összhangban, amelyek a kockázatfelmérésről 

szóló okirat szerves részét képezik, amelyet a 

buszállomás   üzemeltetője a munkavédelemről szóló 

törvénnyel és előírásokkal összhangban hoz meg). 

7.  Az tömegközlekedési utasszállító 

vállalatoknak lehetőségeikkel összhangban, az utasok 

minél zökkenőmentesebb szállítása érdekében minél 

nagyobb számú autóbuszt kell bevonniuk a közúti 

utasszállításba.   

8.  A tömegközlekedési utasszállító vállalatok, 

akik a közúti helységközi közlekedésben bejegyzett 

menetrenddel rendelkeznek, 2020. szeptember 01-ig 

kötelesek az utasok igényeivel összhangban ellátni az 

utaztatást, de nem kevesebb mint 25% bejegyzett 

menetrend szerinti indulást, ezt követően az 

utasszállítást a bejegyzett menetrenddel összhangban 

végzik.  

II 

1. A jogi személyek és vállalkozók, akik 

kiskereskedelemmel foglalkoznak, amely magában 

foglalja az étel és ital eladását, illetve a 

szolgáltatások nyújtását, illetve a felhasználók 

közvetlen kiszolgálását zárt helyiségben, vagy 

rendezett kinti kerthelyiségben végzik- ezen 

parancsban  előírt megelőző intézkedések 

betartásával, illetve a munkáltató okiratában 

meghatározott intézkedések betartásával  végezhetik 

tevékenységüket 2020. május 04-től.  

2. A jogi személyek és vállalkozók 

(munkaadók), akik ezen rendelet 1. pontjának 1. 

alpontjában szereplő tevékenységi körben nyújtanak 

szolgáltatást, kötelesek a dolgozókra és a 

szolgáltatást igénybe vevőkre alkalmazni az 

egészségre és biztonságra hatást gyakorló megelőző 

intézkedéseket, és főként azokat az intézkedéseket, 

amelyek a SARS-CoV-2 vírus okozta COVID-19  

fertőző betegség terjedésének megfékezésére 

vonatkoznak (munkafolyamatok megszervezése  a 

szociális távolságtartás betartásával, illetve a két 

személy közötti legalább 2 méteres távolság 

betartásával, a bútorok, a gépek, szerszámok és 

berendezések kötelező fertőtlenítését minden egyes 

felhasználó után, a dolgozóknak kötelező 

védőfelszerelések kötelező használatával, 

arcmaszkok és kesztyűk viselése – nyílt téren a 

szolgáltatás nyújtása,  egyéb intézkedések, a 

helyiségben meghatározott számú személy 

tartózkodhat, amennyiben a szolgáltatást nyújtók és a 

szolgáltatást igénybe vevők közötti távolság 

kevesebb két méternél, üveg-, műanyag-, vagy 

hasonló védelmi paravánt kell alkalmazni, a 

helyiségek és a padlózat kötelező fertőtlenítése, a 

védőfelszerelés a maszkok és a kesztyűk használata a 

szolgáltatást igénybe vevők részéről is- zárt 

helyiségben történő szolgáltatásnyújtás), és ebben az 

esetben ki kell egészíteniük  az intézkedések 

alkalmazásának külön tervét ezen szakasz 1.pontja 

értelmében.  

III 

1. Engedélyezzük 2020. május 08-tól a 

közvetlen árú eladást a vásárlóknak, illetve 

szolgáltatásnyújtást a bevásárlóközpontokban és 

hasonló objektumokban ezen parancsban előírt 

megelőző védelmi intézkedések betartásával, illetve 

más előírásokkal, amely a jogi személy vagy 

vállalkozó által végzett tevékenységre vonatkozik és 

ezt a munkaadó okiratával határozott meg.  

2. A jogi személyek és vállalkozók 

(munkaadók), akik szolgáltatást nyújtanak e parancs 

ezen pontjának 1. alpontja értelmében kötelesek a 

dolgozókra és a szolgáltatást igénybe vevőkre 

alkalmazni az egészségre és biztonságra hatást 

gyakorló megelőző intézkedéseket, és főként azokat 

az intézkedéseket, amelyek a SARS-CoV-2 vírus 

okozta COVID-19 fertőző betegség terjedésének 

megfékezésére vonatkoznak (munkafolyamatok 

megszervezése  a szociális távolságtartás 

betartásával, illetve a két személy közötti legalább 2 

méteres távolság betartásával, amennyiben a 

szolgáltatást nyújtók és a szolgáltatást igénybe vevők 

közötti távolság kevesebb két méternél, üveg-, 

műanyag-, vagy hasonló védelmi paravánt kell 

alkalmazni, a bútorok, a gépek, szerszámok és 

berendezések kötelező fertőtlenítésével minden egyes 

felhasználó után, a dolgozóknak védőfelszerelések 

kötelező használatával, arcmaszkok és kesztyűk 

viselése) –és ebben az esetben az intézkedések 
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betartására vonatkozóan külön tervet kell készíteniük, 

amely része a kockázatfelmérésről szóló okiratnak, 

amelyet a munka és egészségvédelmi törvénnyel és 

előírásokkal összhangban hoznak meg.   

IV 

 

Jelen parancs 2020. 05. 04. napjával lép 

hatályba.  

Ezen parancs II. és III. pontjának rendelkezései 

érvényben vannak, amíg a Szerb Köztársaságban 

kihirdetett rendkívüli állapot fennáll, illetve, amíg 

fennál a SARS-CoV-2 vírus által okozott COVID-19 

fertőző betegség terjedésének veszélye.  

V 

 

A jelen parancsot közzé kell tenni Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában és a tájékoztatási eszközök révén 

 

A válságkezelő törzskar parancsnoka 

Bogdan Laban polgármester, s.k. 

 

UTASÍTÁS 

A VÁROSI, ELŐVÁROSI ÉS HELYI 

TÖMEGKÖZLEKEDÉS 

MEGSZERVEZÉSÉHEZ A KORONAVÍRUS-

JÁRVÁNY TERJEDÉSÉNEK MEGELŐZÉSÉT 

ÉS MEGFÉKEZÉSÉT, VALAMINT A 

FERTŐZÉS KOCKÁZATÁNAK 

CSÖKKENTÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK 

KERETÉBEN 

 

1. A városi, elővárosi és helyi 

tömegközlekedést (a továbbiakban: 

tömegközlekedés) szakaszonként, a 

járványhelyzetnek megfelelően kell megszervezni, 

illetve oly módon, hogy a városi és elővárosi 

személyszállítás az alábbi prioritások szerint történik: 

– az első szakaszban: a dolgozók, 

– a második fázisban: a diákok és egyetemi 

hallgatók, 

– a harmadik szakaszban: a munkanélküliek, 

turisták és más személyek (beleértve a 65 évnél 

fiatalabb nyugdíjasokat is), 

– a negyedik szakaszban: a 65 évnél 

idősebbek. 

Minden önkormányzat rendelettel fogja szabályozni a 

felsorolt szakaszok időtartamát, az illetékes 

közegészségügyi intézet ajánlásai alapján. 

2. A tömegközlekedési járművek vezetői a 

járművek vezetése közben kötelesek védőfelszerelést 

(szájmaszkot és kesztyűt) viselni. 

3. A járműben tartózkodó más szolgálati 

személyek (rendfenntartók, jegykezelők és 

jegyellenőrök) kötelesek védőfelszerelést 

(szájmaszkot és kesztyűt, lehetőség szerint műanyag 

védőmaszkot) viselni. 

4. A vezetői fülkét válaszfallal (műanyag 

vagy más alkalmas, áttetsző akadállyal) el kell 

választani az utastértől. 

5. A tömegközlekedési szolgáltatásokat csak 

azok vehetik igénybe, akik védőfelszerelést — 

arcmaszkot és kesztyűt viselnek, vagyis azok 

azutasok, akik nem használnak szabályszerűen 

arcmaszkot és kesztyűt, nem szállhatnak fel a 

járműre. 

6. Az utasok csak az egyik (az elülső vagy a 

hátsó) ajtón szállhatnak fel a járműre, azzal hogy a 

járművön kívül és belül is, jól látható módon jelezni 

kell, hogy melyik ajtón lehet felszállni, és melyiken 

leszállni a járműről. 

7. A jármű belsejében egyértelműen fel kell 

tüntetni az utasok mozgásának irányát (a bejárattól a 

kijárat felé). 

8. A jármű bejárati ajtójához egy 

alkalmazottat (rendfenntartót) kell állítani, aki 

felügyel arra, hogy az utasok beszálláskor viselnek-e 

szabályszerű védőfelszerelést, utasításokat ad a 

szállítás alatti magatartásra, ellenőrzi a menetjegyek 

érvényességét és egyéb teendőket is ellát az utasok és 

a jármű vezetőjének biztonsága érdekében. 

9. Az ülőhelyeket jól láthatóan meg kell 

jelölni olyan távolságra egymástól, ami az utasok 

közötti megfelelő távolságtartást (a kettős üléseken 

csak egy utas ülhet, stb. – megfelelő távolság az 

utasok között, a lehetőségekhez és a jármű 

rendelkezésre álló kapacitásaihoz mérten). 

10. Az állóhelyeket a járművön belül jól 

láthatóan meg kell jelölni oly módon, hogy az 

egymás közötti távolságot be lehessen tartani, a 

lehetőségekhez és a jármű rendelkezésre álló 

kapacitásaihoz mérten. 

11. A járművet indulás előtt vagy miután 

visszatért a kocsiszínbe kötelezően. A megszokottól 

intenzívebben fertőtleníteni kell, de lehetőség szerint 

a munkanap alatt is. Külön figyelmet kell fordítani a 

vezetőfülkére, a kapaszkodókra, a jegykezelő 

berendezésekre, illetve minden olyan tárgyra, ami 

gyakori érintésnek van kitéve. 

12. Minden egyes járat előtt és után a 

járműveket ki kell szellőztetni, a jármű valamennyi 

ablakát kinyitva. Amennyiben azt az időjárás 

megengedi, javasolt az ablakokat utazás közben is 

nyitva tartani. A központi klíma berendezést nem 

szabad használni. Ha az ablakok rögzítve vannak, a 

szállító vállalatnak azokat fel kell oldania. 

13. A megállókon jól látható helyen el kell 

helyezni a járművön érvényes magatartási 

szabályokat (egyenkénti beszállás, személyes 

védőfelszerelés viselése, távolságtartás, az utasok fel- 

és leszállásának módja stb.), és meg kell jelölni a 

helyeket, ahová az utasoknak állniuk kell a 

megállóban, hogy megfelelő távolságtartással 

alkossanak sort. 

14. A személyszállító cég lehetőségeihez 

mérten minél több járművet kell indítani, hogy a 
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tömegközlekedés minél zavartalanabbul tudjon 

folyni. 

15. Ezt az utasítást továbbítani kell az 

Államigazgatási és Önkormányzati Minisztériumhoz, 

amely abból egy-egy példányt továbbít minden helyi 

önkormányzathoz. 

16. Az önkormányzatok részletesebben is 

előírhatják a jelen utasítás alkalmazását, de csak 

olyan módon, hogy teljes mértékben betartják a 

koronavírus-járvány terjedésének megelőzését és 

megfékezését, valamint a fertőzés kockázatának 

csökkentését célzó intézkedéseket. 

 

 

A koronavírus járvány elleni védekezésért 

felelős törzskar 

 

08 szám: 53-3455/2020-1 

2020. április 28. 

Belgrád 
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