
Abt. Päd/2 - Minderheitenschulwesen  

 

Pathy 1 

 

 

 

Információk a határon való átjutásról 

 

Informationen für Schüler*nnen aus 

Ungarn                                  (29.April 2020) 

Tájékoztatás magyarországi tanulók 

számára                             (2020. április 29.)   

 

 Von den Schüler*nnen werden lt. 

Information der ungarischen Polizei an der 

Grenze folgende Dokumente verlangt: 

 Reisepass oder Personalausweis 

 Schulbesuchsbestätigung (zweisprachig) 

 Schülerausweis 

 Wohnkarte (ungarisches Dokument) 

A diákok a határon való átjutáshoz a 

következő dokumentumokat kötelesek 

maguknál tartani: 

 útlevél vagy személyi igazolvány 

 iskolalátogatási igazolás (kétnyelvű) 

 diákigazolvány 

 lakcímkártya (magyar dokumentum) 

 

Für die Eltern, die ihre Kinder in die 

Schule führen (ab Montag fahren nämlich 

die Busse voraussichtlich noch nicht): 

Die Kopien von allen oben genannten 

Dokumenten für die Fahrt, die die Eltern 

ohne Dabeisein ihrer Kinder zurücklegen. 

 

A szülők számára, akik gyermekeiket az 

iskolába hozzák (hétfőtől ugyanis 

előreláthatólag még nem közlekednek a 

buszok): 

A fent megnevezett összes dokumentum 

másolata arra az esetre, ha a szülő a 

gyermek(ek) nélkül utazik át a határon 

(hazamegy, érte jön). 

Ob Personen, die nicht im selben 

Haushalt leben, in einem PKW gemeinsam 

fahren dürfen werden, ist noch nicht bekannt 

(am Donnerstag sind evtl. neue Regelungen 

zu erwarten). 

Hogy egy személyautóban utazhatnak-e 

olyan személyek, akik nem közös 

háztartásban élnek, még bizonytalan 

(csütörtöktől új szabályzás várható). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abt. Päd/2 - Minderheitenschulwesen  

 

Pathy 2 

 

Eckpunkte der Aktivierung des Schulsystems / Az oktatás újraindításának menete  
 

Az oktatás újraindításának menete   

 higiéniai intézkedések: 

 

 

 

 

 

 kézmosás, 

kézfertőtlenítés,  

 maszk viselése a 

folyosón,  

 minimális mozgás az 

épületben,  

 szellőztetés,  

 ülésrend egymástól 

legalább 1 méterre, 

távolságtartás minden 

helyzetben 

 Semmilyen eszközt 

(toll, radír, könyv 

stb.) nem szabad 

közösen használni. 

május 4. érettségiző osztályok, a szakképző intézmények 

végzős osztályai 

május 15. Csak tanárok számára 

május 18.  Tanítás a 6–14 éves korosztálynak  

minden nap 1–6. óráig 

Órarend:  

Nem lesz testnevelés és ének. A tanulók 

órarendjét és beosztását (két csoport) május 4-ig 

megküldi az iskola. 

Napközi van. 

Beosztás: a gyerekek két csoportban lesznek. Az 

egyik csoport hétfőn, szerdán és pénteken, a másik 

kedden és csütörtökön, a következő héten fordítva. 

A két csütörtöki ünnepnap (máj. 21. és jún. 11.) 

utáni péntek most nem lesz szabad, azon a napon 

is lesz tanítás. 

Felügyelet: azok számára, akik felügyeletet 

igényelnek, azokon a napokon is van lehetőség az 

iskolába jönni, amelyeken nincs nekik tanítás.  

május 29. Csak tanárok számára 

június 3.  A 14–18 évesek számára kezdődik a tanítás. 

Részletes információk később 

 

A szülő saját döntése alapján otthon tarthatja gyermekét, amennyiben úgy ítéli meg, 

hogy egészsége veszélyben van. Ebben az esetben tájékoztassa az iskolaigazgatót és az 

osztályfőnököt, a gyermek távolmaradása ezzel igazolt, a tananyagot továbbra is 

távoktatásban kell elsajátítania. 

 

 


