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Értesítés maszkviselési kötelezettségről a 

légijárművek fedélzetén 

 

Notification on obligation to wear a mask 

onboard the aircrafts  

 

 

Tisztelt Partnereink! 

 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 

Smartwings Hungary Kft. által üzemeltett 

légijárművek fedélzetén továbbra is 

kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk 

viselése a fedélzetre lépés pillanatától 

kezdve a repülés teljes időtartama alatt, 

amit kizárólag az oxigénmaszk használatát 

igénylő vészhelyzetekben a személyzet 

tájékoztatásának megfelelően, illetve, az 

étkezés és frissítők elfogyasztásához 

szükséges ideig lehet levenni. 

 

 

A maszkviselési kötelezettség alól a 2. 

életévüket be nem töltött gyermekek 

mentesülnek. 

 

Mentesülnek a maszkviselési kötelezettség 

alól az értelmi vagy pszichoszociális 

fogyatékossággal, illetve autizmus 

spektrumzavarral élő személyek, akik 

állapotukat az illetékes érdekvédelmi 

szervezet által kiállított tagsági 

igazolvánnyal, a maszkviselésre vonatkozó 

szabályok alóli mentesség érvényesítéséhez 

kiállított, fogyatékos állapot fennállását 

igazoló dokumentummal, illetve orvosi 

igazolással támasztják alá. 

 

A maszkviselési kötelezettség megszegése 

az utazásból történő kizárást von maga 

után. 

 

Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy a szájat 

és orrot eltakaró maszk viselése a Liszt 

Ferenc Nemzetközi Repülőtér teljes 

területén, továbbá érkezésnél a célállomás 

repülőterén a terminál elhagyásáig szintén 

kötelező. 

 

 

 

Dear Business Partners! 

 

 

We hereby draw Your attention to the fact, 

that on board the aircrafts operated by 

Smartwings Hungary Ltd. it is still 

mandatory to wear a face mask covering 

the mouth and nose, from the moment of 

boarding throughout the entire duration 

of the flight. Face protective mask can only 

be removed in an emergency situation which 

requires the use of oxygen masks, in 

accordance with the information given by the 

crew, and for the necessary time when 

consuming meals and snacks. 

 

Children under the age of 2 are exempted 

from the obligation of wearing a protective 

mask.  

 

Persons with an intellectual or psychosocial 

disability or with an autism spectrum 

disorder are exempted from the obligation to 

wear a mask, provided that they prove their 

condition with a membership certificate 

issued by a competent organization, a 

document certifying the existence of a 

disability issued for the purpose of enforcing 

an exemption from the rules of wearing a 

mask, or with a medical certificate.  

 

 

Violation of the obligation to wear a face 

mask shall result in disqualification from 

travel.  

 

Please note that it is also mandatory to wear 

a mask covering the mouth and nose in the 

entire area of Liszt Ferenc International 

Airport, as well as upon arrival at the 

destination airport until leaving the terminal 

building.  
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A Smartwings cégcsoport járatain irányadó 

higiéniai előírásokkal kapcsolatos 

tájékoztató anyagot jelen levelünk 

mellékleteként csatoljuk. 

 

Kérjük a leírtak szíves tudomásulvételét és az 

utasok fentiek szeríni tájékoztatását. 

 

 

Budapest, 2021. június 3. 

 

 

 

Informational leaflet on the hygiene 

standards applicable onboard of Smartwings 

flights is enclosed to our present letter. 

 

 

Please kindly take note of the above and 

inform the passengers accordingly. 

 

 

Budapest, 3rd June, 2021. 

 

 

 

 
Farkas Attila  

Ügyvezető Igazgató / Managing Director  

 

 


