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 A COVID-19 koronavírus terjedését megelőző intézkedésekről szóló 5/30.03.2020. számú 

 

KATONAI RENDELET 

 

Tekintettel a Hivatalos Közlöny I. része 22. számában,1991. január 21-én megjelent 1/1999-es számú – az 
ostromállapotról és sürgősségi helyzetről szóló – sürgősségi kormányrendelet 24. cikkére, a 453/2004-es 
törvény szerinti utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

Szem előtt tartva a Sürgősségi és Különleges Helyzetek Országos Bizottsága által elvégzett felmérést, amelyet 
a 16/30.03.2020. számú határozattal hagytak jóvá, a Románia elnökének 195/2020. számú – az országos szintű 
sürgősségi állapot kihirdetésére vonatkozó – rendelete 4. cikkének (2) és (4) bekezdéseiben előírtak szerint, 
amely Románia Hivatalos Közlönyének 212/16.03.2020-as számának I. részében jelent meg, valamint 
ugyanazon rendelet 2. számú mellékletének 1. és 4. pontjában, és az ostromállapotról és sürgősségi helyzetről 
szóló, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel elfogadott 1/1999. számú sürgősségi kormányrendelet 20. 
cikkének n) paragrafusát, 

 

a belügyminiszter 

a következő 

Katonai rendeletet adja ki 

 

1. cikk 

(1) A kereskedelmi légitársaságok Spanyolországba, illetve Spanyolországból Romániába tartó járatainak 
felfüggesztése további 14 napos időszakkal hosszabbodik meg 2020. március 31., 18:00 órai kezdettel. 
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(2) A kereskedelmi légitársaságok Olaszországba, illetve Olaszországból Romániába tartó járatainak 
felfüggesztése további 14 napos időszakkal hosszabbodik meg 2020. április 6-i kezdettel. 

(3) Az (1) és a (2) bekezdés előírásai nem érvényesek az állami repülőgépek útjaira, az áru - és 
postaforgalmi, a humanitárius jellegű, sürgősségi orvosi szolgáltatásokat biztosító 
repülőutakra, valamint a nem kereskedelmi jellegű technikai jellegű leszállásokra.  

 

2. cikk 

(1) A Közlekedési, Infrastruktúra- és Távközlési Minisztérium feljogosult, hogy érvényesítse és betartassa a 
jelen katonai rendelet 1. cikkében előírtakat. 

(2) Az 1. cikkben előírt intézkedések be nem tartása fegyelmi, polgárjogi, kihágási vagy büntetőjogi 
felelősségrevonást von maga után az 1/1999. számú, az ostromállapotról és sürgősségi helyzetről szóló 
sürgősségi kormányrendelet 27. cikke értelmében, ennek utólagos módosításaival és kiegészítéseivel együtt. 

(3) Az (1) bekezdésben megnevezett intézmény személyzete fel van hatalmazva a kihágások megállapítására 
és a büntetések gyakorlatba ültetésére, az 1/1999. számú, az ostromállapotról és sürgősségi helyzetről szóló 
sürgősségi kormányrendelet 29. cikke értelmében, ennek utólagos módosításaival és kiegészítéseivel együtt. 

 

3. cikk 

(1) A COVID-19 vírus terjedését megelőző intézkedésekről szóló – a Hivatalos Közlöny I. része, 257. számában 
2020. március 29-én megjelent –, 4/2020. számú katonai rendelet 3. cikkének (1) és (2) bekezdése a 
következőképpen módosul: 

„(1) Azon személyeknek, akik a hatóságok engedélye nélkül elhagyják a karanténnak kijelölt helyet, kötelezően 
meg kell ismételniük a 14 napos karanténban való elkülönítést, az ezzel járó költségek viselésével, ugyanakkor 
a törvény értelmében bűnügyi eljárás indul ellenük. 

(2) Azokat a személyeket, akik nem tartják be a kijelölt helyen vagy az általuk választott helyen való elkülönítés 
feltételeit, és a kijelölt helyen kívül azonosítják őket az ellenőrző szervek, kötelezik egy 14 napig tartó karantén 
letöltésére, viselve a karantén költségeit és az 1/1999. számú, az ostromállapotról és sürgősségi helyzetről 
szóló sürgősségi kormányrendelet előírásai szerint fogják megbírságolni őket, amennyiben tettük nem minősül 
bűncselekménynek.” 

(3) Az intézkedés a jelen katonai rendelet Hivatalos Közlönyben való megjelenésétől lép érvénybe. 

 

4. cikk 

A 4/2020. számú – a COVID-19 vírus terjedését megelőző intézkedésekről szóló – katonai rendelet 4. cikkének 
előírásai nem alkalmazandók: 

a) a „sárga besorolású” vagy a járvány szempontjából veszélytelen területek irányába vagy irányából 
repüléseket végrehajtó repüőgépek pilótái és személyzete esetében; 
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b) azon repülőgépek pilótái és személyzete esetében, amelyek „vörös besorolású”, illetve járványtani 
szempontból kockázatos térségek irányába vagy irányából repülnek, de két repülés között nem hagyják el a 
repülőgépet, vagy védőöltözéket viselnek (kezeslábas, kesztyű, szemüveg, maszk) a repülőgép elhagyásának 
idején. 

 

5. cikk 

(1) Jelen katonai rendelet a Hivatalos Közlöny I.(2) részében jelenik meg. A megjelenést követően  az 
audiovizuális média legkevesebb két napig köteles rendszeres időközönként üzenetekben tájékoztatni a 
közönséget a jelen katonai rendelet tartalmáról. 

 

 

 

 

Ion Marcel Vela  

belügyminiszter 

 


