
(2) Alapos indok továbbá – az 1. §-ban meghatározottak betartásával – a magáról gondoskodni 

nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg 

személy) részére történő segítségnyújtás. 

 

5. § Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, 

valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy 

ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter 

távolságot kell tartani. 

 

6. § (1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, 

drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja. 

(2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra 

közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy 

tartózkodhat. 

 

7. § Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás, valamint a 2. §-ban és a 6. § (2) 

bekezdésében meghatározott előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége. 

 

8. § (1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai 

rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával. 

(2) E rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről 

szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő 

eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott 

módon alkalmazhatja. 

 

9. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően 

szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi. 

(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a 

pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint. 

 

10. § (1) Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba. 

(2) Ez a rendelet 2020. április 11-én hatályát veszti. 

 

11. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 

46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1. §-a nem alkalmazható. 

 

 

Orbán Viktor s. k. 

 


