MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Kozli: Magvar Közlöny
Az előt€rjesztő

javaslata szcrint soron kivül §zük§éges

A KoR}tANY
rendelete
a

kijárási korláíozásról

A Kormány

az Alaptorvény 53, cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskorében,

az Alaptörvény l5. cikk (l)

bekezdésébenmeghatározon feladatkorében

eljána

a

kovetkezőket rendeli el:

1.§

(l) Mindenki köteles
klvételével - a lehető

más emberekkel a szocialis érintkezést- a közös háaartásban élők
legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetóség szerint
legalábh 1.5 meter távolságot tartani

(2)

Az(1) bekezdést a tömegköz|ekedés

sorárr is alkalmazni kell.

2.§
Vendéglátó üzletben - az ott foglalkoztatottak kivételével - tartózkodni tilos, Kivételt képez
az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállitása.

3.§

A

a

tartózkodási hely, illetve
meghatározott alapos indokkal kerüllret sor.

lakóhely,

a

magánlakás elhag,vására

az e

rendeletben

4.§

(l) A

3, § szerinti alapos indok:

a) a munkavégzés, a hivaásbeli

á/

c)
d)

kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdaságt és erdészeti
tevékenység, valamint az ezek elvégzéséheznélktilözhetetlen anyagokat, valamint
eszközöket árusító üzletben (kulonösen a műszaki cikket, az épitőanyagot és
eszközöket árusitó üzletben) történő vásarlás,
napközbenI kiscsoportos í'elugyelet okárr a kiskorú gyernrek kísérése,
az egészségüg_vietlátás és Szolgáltatás igényber.étele, beleértve a gyógyító
tevékenységen túl a testi és a lelki egészségmegőrzése céljából nyújtott egészségúgyi
szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátas, fizioterápiás kezelés, gyógytoma).
az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célű g_valogos közlekedés az 5 §
szerint.

eJ

a házasságkötéS éS a temetéS szúk családi korben,

fl a napi
g/
h)

i)

j)

fogy-asZási cikket értékesitő elelmiszerüzletben

(a

tol,ábbiakban:

riEl et) torténő vásárlás,
a napi fogyasztási cikket értékesítóegyéb (iJlatszert, a drogériai terméket, a háztartási
üszűtószert,
vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a
éle Inl i s:e

a

a

kban e gütt : drogéria) történő vásarlás,
az állateledelt, takarmányt forgalmazó úzletben történő viisárlas,
toy áb

b

ia

a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítőüzletet

€s

vágóhidat,

a ptacon, a helyi termelői piacon (a toyábl:iakban egyült: piac) történő vásárlás,

k) a

gyógyszert, a győgyászatí segédeszközt forgalmazó üzletben (a tol,ábbrukban
eg tt: g)ógrs:ertár) töííénő \ asinlás,
l) az üzemany ag-töltöállomás felkeresése,
ry' a dohányboltban történő viisarlas,
n) a fotlrász, a manikúrös szolgáltatások igénybevétele,
o) a szállitási, tisztitasi és higiéniás szolgáltatasok igénybevétele,
p) a Eépjármő- és kerékpárszerv iz. a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések
javitásával kapcsolatos szolgáltatasok igénybevétele,
q) a I, ladékgazdálkodassal osszefüggő szolgáltatások igénybevétele,
r/ a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés,így.- hatósági"
banki, pénzügyi, biztosjtási és postai szolgáltatasok igenybevétele,
s) az áIlatok ellátása, haziállat közterülleti sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az
állatkórhaz látogatása,
l) a szülői jogok és kötelezettségek,
a/ a hitéleti tevékenyseg,

- az l §-ban meghatározottak betanásával - a magaról
gondoskodni nem tudó, vagy segíteségreszoruló személy (például kiskorú személy, idós
személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

(2) Alapos indok továbbá

5.§

Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős cé|úgyalogcrs közlekedés külterü|eten,
valamtnt a telepulések belterületén - lehetőség szerint a zöldterületeken - eg.vedül vagy
ugyanazon híztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogl másoktól legalább 1,5 méter
távolságot kell tartani,
6.§
l) Saját és családja érdekébena ó5 életévétbetöltött személy az élelmiszerúzletet. drogéíiát.
pracot vag_v gy-ógyszertiirat 9.00 óra és l2 00 óra közötti idóben látogathatja,
(

(2) Az élelmiszerr,izletben, drogeriában, piacon vagy gyógvszertárban 9 00 óra és 12.00 óra
közötti idóben az ott tbglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy
tanózkodhat,

7.§

Az l § (l)

bekezdésében meghatározott korlátozás, valamint a 2 §-ban és a ó. § (2)
bekezdésében meghatározott előiras ervényesítésea helyiség üzemeltetójének a felelőssége

8.§

(l) E

rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendórség ellenőrzi, a katonai
rendészet es a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatasos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló törvény szerinti barnely szerv bevonásávaL
(2)

E rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem

tartása esetén a rendór a Rendőrsegről

szőló 1994 évi XXXN, tOrvény (a továbbiakban: Rtv ) szerinti intézkedéseket és kényszerítő
a szükségesség és ariirryosság követelménye betartásával az Rw.-ben

eszközöket

meghatározott módon alkalmazhatja.

9.§

(l) A

szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012 évi II. tórveny (a továbbiakban: Szabstv,) 1. § (l) bekezdésétőI
eltéróen szabálysertést követ e|, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést
megszegl,
(2) A Szabstv, 1l. § (l) bekezdésétől eltérően az (l) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a
pénzbirság legalacsonyabb összege ötezeí forint, legmagasabb összege ötszázezer forint

l0.§
(

1

)

Ez a rendelet 2020, március 28. napran lép hatályba

(2) Ez a rendelet 2020 április l l-én hatályát veszti,

1l.§
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tomeges

rnegbetegedést okozó humánjarvány
megelózése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészsegének es

életénekmegóvása érdekébenelrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekról (lII
szőIó 46/2020 (IlI 16,) Korm. rendelet l §-a nem alkalmazható

orbán viktor s k
miniszterelnök

)

