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A kormányfő aláírásával nyilvánossá vált döntés az ország egész területére érvényes március 28. 
és április 11. között, ez idő alatt mindenki csak alapos indokkal hagyhatja el otthonát. 

A rendelet szerint ilyen indoknak minősül a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, 
mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen 
anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben történő vásárlás, elsősorban a műszaki cikket, az 
építőanyagot és eszközöket árusító üzletekben. 

Ide tartozik az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele is, beleértve a gyógyító 
tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi 
szolgáltatásokat, például a pszichoterápiás ellátást, a fizioterápiás kezelést, a gyógytornát. 
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Egyéni szabadidős sporttevékenység, valamint szabadidős célú gyaloglás céljából is el lehet 
hagyni az otthonokat. Az ilyen mozgásokat kül- és belterületen, lehetőség szerint zöldfelületen 
lehet végezni egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen, másoktól legalább másfél 
méter távolságot tartva. Napközbeni kiscsoportos felügyelet alatt engedélyezett a kiskorú gyermek 
kísérése is. 

Alapos indoknak számít a házasságkötés és a temetés szűk családi körben, az 
élelmiszerüzletekben és drogériákban történő vásárlás. Emellett az állateledelt, takarmányt 
forgalmazó üzleteket, a mezőgazdasági boltokat, a piacokat, a gyógyszertárakat, a benzinkutakat, 
a dohányboltokat, a fodrász- és manikűrös szalonokat is fel lehet keresni. 

Az élelmiszerüzletekben, drogériákban, a piacokon és a gyógyszertárakban kizárólag 65 év 
felettiek vásárolhatnak 9 és 12 óra között. 

Szombattól be kell zárniuk a vendéglátó üzleteknek, ezek csak elvitelre alkalmas ételek kiadásával, 
szállításával foglalkozhatnak. 

A kijárási korlátozás ideje alatt igénybe lehet továbbá venni szállítási, tisztítási és higiéniás 
szolgáltatásokat, a gépjármű- és kerékpárszervizeket, valamint a hulladékgazdálkodással 
összefüggő szolgáltatásokat. 

A legszükségesebb esetben engedélyezettek a személyes megjelenést igénylő ügyintézések, így 
a hatósági, a banki, a pénzügyi, a biztosítási és a postai szolgáltatások igénybevétele. 

Lehetőség van a háziállatok közterületi sétáltatására, állatorvosi rendelő és állatkórház 
felkeresésére. 

A kijárási korlátozás nem akadályozhatja a szülői jogokat és kötelezettségeket, továbbá a hitéleti 
tevékenységet. 

Az otthon elhagyásának megfelelő indoka lehet még a magáról gondoskodni nem tudók vagy 
segítéségre szorulók (például kiskorúak, idősek és betegek) segítése. 

A rendelet kimondja, mindenki köteles a lehető legkisebb mértékűre korlátozni a szociális 
érintkezést, és a közös háztartásban élők kivételével mindenkitől lehetőség szerint legalább másfél 
méter távolságot tartani mindenhol, beleértve a tömegközlekedést is. 

Az üzleteket érintő korlátozások betartása a helyiség üzemeltetőinek felelőssége. 

A most hozott szabályokat a rendőrség ellenőrzi és szabálysértési bírsággal büntetheti a rendelet 
megszegőit, ennek összege 5 ezer és 500 ezer forint között lehet. 
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