A kormány rendelete a kijárási korlátozásról:
A Kormá ny az Alaptö rvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatá rozott eredeti jogalkotó i hatá skö rében,
az Alaptö rvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatá rozott feladatkö rében eljá rva a kö vetkező ket
rendeli el:
1. §
(1) Mindenki kö teles má s emberekkel a szociá lis érintkezést – a kö zö s há ztartá sban élő k kivételével –
a lehető legkisebb mértékű re korlá tozni, és a má sik embertő l lehető ség szerint legalá bb 1,5 méter
tá volsá got tartani.
(2) Az (1) bekezdést a tö megkö zlekedés sorá n is alkalmazni kell.
2. § Vendéglá tó ü zletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartó zkodni tilos. Kivételt képez az
elvitelre alkalmas ételek kiadá sa és szá llítá sa.
3. § A lakó hely, a tartó zkodá si hely, illetve a magá nlaká s elhagyá sá ra az e rendeletben meghatá rozott
alapos indokkal kerü lhet sor.
4. §
(1) A 3. § szerinti alapos indok:
a) a munkavégzés, a hivatá sbeli kö telezettség, a gazdasá gi, mező gazdasá gi és erdészeti
tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkü lö zhetetlen anyagokat, valamint eszkö zö ket
á rusító ü zletben (kü lö nö sen a mű szaki cikket, az építő anyagot és eszkö zö ket á rusító ü zletben)
tö rténő vá sá rlá s,
b) napkö zbeni kiscsoportos felü gyelet oká n a kiskorú gyermek kísérése,
c) az egészségü gyi ellá tá s és szolgá ltatá s igénybevétele, beleértve a gyó gyító tevékenységen tú l
a testi és a lelki egészség megő rzése céljá bó l nyú jtott egészségü gyi szolgá ltatá sokat (kü lö nö sen
pszichoterá piá s ellá tá s, fizioterá piá s kezelés, gyó gytorna),
d) az egyéni szabadidő s sporttevékenység, szabadidő s célú gyalogos kö zlekedés az 5. § szerint,
e) a há zassá gkö tés és a temetés szű k csalá di kö rben,
f) a napi fogyasztá si cikket értékesítő élelmiszerü zletben (a tová bbiakban: élelmiszerü zlet)
tö rténő vá sá rlá s,
g) a napi fogyasztá si cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a há ztartá si
tisztító szert, a vegyi á rut és a higiéniai papírterméket á rusító ) ü zletben (a tová bbiakban
együ tt: drogéria) tö rténő vá sá rlá s,
h) az á llateledelt, takarmá nyt forgalmazó ü zletben tö rténő vá sá rlá s,
i) a mező gazdasá gi ü zletben tö rténő vá sá rlá s, ideértve mű trá gyá t értékesítő ü zletet és
vá gó hidat,
j) a piacon, a helyi termelő i piacon (a tová bbiakban együ tt: piac) tö rténő vá sá rlá s,
k) a gyó gyszert, a gyó gyá szati segédeszkö zt forgalmazó ü zletben (a tová bbiakban együ tt:
gyó gyszertá r) tö rténő vá sá rlá s,
l) az ü zemanyag-tö ltő á llomá s felkeresése,
m) a dohá nyboltban tö rténő vá sá rlá s,
n) a fodrá sz, a manikű rö s szolgá ltatá sok igénybevétele,
o) a szá llítá si, tisztítá si és higiéniá s szolgá ltatá sok igénybevétele,
p) a gépjá rmű - és kerékpá rszerviz, a mező gazdasá gi és erdészeti gépek és berendezések
javítá sá val kapcsolatos szolgá ltatá sok igénybevétele,
q) a hulladékgazdá lkodá ssal ö sszefü ggő szolgá ltatá sok igénybevétele,

r) a legszü kségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ü gyintézés, így ható sá gi, banki,
pénzü gyi, biztosítá si és postai szolgá ltatá sok igénybevétele,
s) az állatok ellá tá sa, há ziá llat kö zterü leti sétá ltatá sa, az állatorvosi rendelő és az állatkó rhá z
lá togatá sa,
t) a szü lő i jogok és kö telezettségek,
u) a hitéleti tevékenység.
(2) Alapos indok tová bbá – az 1. §-ban meghatá rozottak betartá sá val – a magá ró l gondoskodni nem
tudó , vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idő s személy és beteg személy)
részére tö rténő segítségnyú jtá s.
5. § Egyéni szabadidő s sporttevékenység, szabadidő s célú gyalogos kö zlekedés kü lterü leten, valamint
a telepü lések belterü letén – lehető ség szerint a zö ldterü leteken – egyedü l vagy ugyanazon
há ztartá sban élő kkel kö zö sen folytatható azzal, hogy má soktó l legalá bb 1,5 méter tá volsá got kell
tartani.
6. §
(1) Sajá t és csalá dja érdekében a 65. életévét betö ltö tt személy az élelmiszerü zletet, drogériá t, piacot
vagy gyó gyszertá rat 9.00 ó ra és 12.00 ó ra kö zö tti idő ben lá togathatja.
(2) Az élelmiszerü zletben, drogériá ban, piacon vagy gyó gyszertá rban 9.00 ó ra és 12.00 ó ra kö zö tti
idő ben az ott foglalkoztatottak kivételével kizá ró lag az (1) bekezdés szerinti személy tartó zkodhat.
7. § Az 1. § (1) bekezdésében meghatá rozott korlá tozá s, valamint a 2. §-ban és a 6. § (2) bekezdésében
meghatá rozott elő írá s érvényesítése a helyiség ü zemeltető jének a felelő ssége.
8. §
(1) E rendelet szerinti korlá tozó intézkedések betartá sá t a rendő rség ellenő rzi, a katonai rendészet és
a rendvédelmi feladatokat ellá tó szervek hivatá sos állomá nyá nak szolgá lati jogviszonyá ró l szó ló
tö rvény szerinti bá rmely szerv bevoná sá val.
(2) E rendelet szerinti korlá tó zó intézkedések be nem tartá sa esetén a rendő r a Rendő rségrő l szó ló
1994. évi XXXIV. tö rvény (a tová bbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszkö zö ket a
szü kségesség és ará nyossá g kö vetelménye betartá sá val az Rtv.-ben meghatá rozott mó don
alkalmazhatja.
9. §
(1) A szabá lysértésekrő l, a szabá lysértési eljá rá sró l és a szabá lysértési nyilvá ntartá si rendszerrő l szó ló
2012. évi II. tö rvény (a tová bbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétő l eltérő en szabá lysértést kö vet el,
aki az e rendeletben meghatá rozott korlá tozó intézkedést megszegi.
(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétő l eltérő en az (1) bekezdés szerinti szabá lysértés esetén a
pénzbírsá g legalacsonyabb ö sszege ö tezer forint, legmagasabb ö sszege ö tszá zezer forint.
10. §
(1) Ez a rendelet 2020. má rcius 28. napjá n lép hatá lyba.
(2) Ez a rendelet 2020. á prilis 11-én hatá lyá t veszti.
11. § Az élet- és vagyonbiztonsá got veszélyeztető tö meges megbetegedést okozó humá njá rvá ny
megelő zése, illetve kö vetkezményeinek elhá rítá sa, a magyar á llampolgá rok egészségének és életének
megó vá sa érdekében elrendelt veszélyhelyzet sorá n teendő intézkedésekrő l (III.) szó ló 46/2020. (III.
16.) Korm. rendelet 1. §-a nem alkalmazható .

