
Mit tehet velem a rendőr, ha 
megszegem a szabályokat?
A rendelet szabályainak meg-
szegése szabálysértés, és akár 
500.000 forintra is bírságolhatják. 
Ha valaki a szabálysértést felszó-
lítás ellenére tovább folytatja, az 
előállítható a rendőrségre. Ha 
például a rendőr felhívása elle-
nére nem megy távolabb má-
soktól, vagy nem az előírt időben 
tartózkodik élelmiszerboltban és 
felszólításra sem megy ki onnan.

Köteles vagyok szóba állni 
a rendőrrel, ha nincs rajta 
maszk/védőfelszerelés?
Igen, minden rendőri intézkedés 
során köteles a rendőrrel együtt-
működni, az utasításának enge-
delmeskedni, ha a rendőri intéz-
kedés jogszerű. 

Honnan tudja a rendőr, hogy 
tényleg fontos okból mentem 
el otthonról?
A rendőr igazoltathatja és meg-
kérdezheti, hogy honnan hova 
megy. Önnek meg kell magya-
ráznia, hogy miért van az utcán. A 
jogszabály szövege alapján nem 
egyértelmű, hogy a rendőr mi 

alapján dönt majd arról, hogy Ön 
megszegte-e a kijárási korláto-
zást, de ha Ön együttműködően 
tájékoztatja a körülményekről, ezt 
el kell tudnia dönteni.

Hogy tudom igazolni, hogy fon-
tos volt elmenni otthonról?
Mindig legyen Önnél személyi 
igazolvány és lakcímkártya! Ha 
nem tudja magát igazolni, a rend-
őr akár elő is állíthatja, vagyis be-
viheti a rendőrségre. Ez akkor is 
így van, ha nincs járványveszély. 
Javasoljuk, hogy legyen Önnél 
minden olyan irat, ami segíthet 
igazolni, hogy honnan jött, hová 
megy, és miért. 

A boltban ellenőrizhetik, hogy 
hány éves vagyok? Elkérheti a 
boltos a személyi igazolványo-
mat?
Az élelmiszerbolti eladó kéré-
sére ugyan nem köteles senki 
személyit felmutatni, viszont 
az élelmiszerbolt adott időben 
csak adott életkorú személyt en-
gedhet be. Ezért ha valaki nem 
igazolja az életkort, akkor a bolt 
személyzete megtagadhatja a 
beengedését. 

Délután nem lehet kiszolgálni a 
65 év felettieket? 
Reggel 9 és 12 között nem lehet 
bent a helyiségben más, csak a 
65 év feletti, és az ott dolgozók. A 
rendelet értelmezésével nem el-
lentétes, hogy egy 65 évnél fiata-
labb vásárlót az üzlethelyiségen 
kívül reggel 9 és dél között kiszol-
gáljanak. Így a rendelet értelme-
zésével az sem ellentétes, ha az 
üzlethelyiségen kívül, az utcán 
szolgálják ki a 65 évnél idősebbe-
ket 9 óra előtt és 12 óra után. 

Mehetek autóval, ha futni, ki-
rándulni akarok? 
Lehet. Ugyanakkor azt javasol-
juk, hogy olyan helyen, ahol sok 
ember tartózkodik, ne fussunk, 
és ne kiránduljunk, és minden-

képpen tartsuk be a megfelelő 
távolságot.

Ha nem a bejelentett lakcí-
memen lakom, és a környéken 
sétálok, hogy igazolom, hogy 
ott lakom? Ideiglenes lakcím-
kártyát váltsak ki? Vagy mindig 
legyen nálam a lakásbérleti 
szerződésem?
A rendelet nem írja elő, hogy iga-
zolni kell a tényleges tartózkodási 
helyet, ezt megerősítette az ope-
ratív törzs is. Amennyiben erre 
lehetősége van, praktikus be-
szerezni és magánál tartani olyan 
iratokat, amelyek alátámasztják a 
lakcímét, legyen az lakcímkártya, 
bérleti szerződés, vagy csak egy 
nyilatkozat a tulajdonostól a lak-
cím használatára.
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Tudjon meg többet rólunk: nyomtassteis.hu
Vagy írjon nekünk: nyomtassteis@nyomtassteis.hu

Mihez van jogunk a kijárási korlátozás idején?

A Magyar Helsinki Bizottság civil szervezet összeszedte 
a kijárási korlátozással kapcsolatos legfontosabb jogi 
tudnivalókat. Ezek közül ismertetünk néhányat.   


