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HATÁROZAT 
a vészhelyzet kihirdetéséről és a bevezetett intézkedésekről a COVID-19-járvány 
megelőzése és megfékezése érdekében  
 
Románia Kormánya elfogadja jelen határozatot: 
 
 
1. cikk 
 
(1) 2020. május 18-tól kezdődően bevezetik a vészhelyzetet az ország teljes területén, 30 
napos időszakra. 
(2) Jelen határozat életbelépésével hatályát veszti a Sürgősségi Esetek Országos Bizottságának 
24/2020-as számú határozata a vészhelyzet kihirdetéséről és a bevezetett intézkedésekről a 
SARS-CoV-2 vírus okozta járványhelyzet megelőzésére és ellenőrzésére vonatkozóan. 
(3) A Sürgősségi Esetek Országos Bizottságának 24/2020-as számú határozata alapján 
kibocsátott akták érvényben maradnak, abban az esetben, ha nem ellentétesek jelen 
határozat előírásaival a javasolt intézkedéseket illetően, mindaddig, amíg az 55/2020-as 
számú, a COVID-19-járvány megelőzése és megfékezése érdekében kiadott törvény 
értelmében elfogadják az aktákat. 
 
2. cikk 
 
A fertőzések megelőzésére és megfékezésére hozott intézkedéseket, ezek alkalmazásának 
konkrét feltételeit és ezen intézkedések érintettjeit, valamint azok a közintézményeket és 
hatóságokat, amelyek gyakorlatba ültetik vagy ellenőrzik ezek betartását a vészhelyzet idején, 
az alábbiakban szabályozzák: 
a) 1-es melléklet — „A reagálhatóság növelésére hozott intézkedések”; 
b) 2-es melléklet — „A közösségi ellenálló képesség biztosítására hozott intézkedések”; 
c) 3-as melléklet — „A kockázat típusa hatásának csökkentésére hozott intézkedések”. 
 
3. cikk 
 
A 11/2020-as számú sürgősségi kormányrendelet 7-es cikkének alkalmazására, a 
karanténintézkedések bevezetéséhez kapcsolódóan, amelyet a 20/2020-as számú törvénnyel 
hagytak jóvá, ennek utólagos kiegészítéseivel, valamint az 557/2016-os számú 
kormányhatározattal a kockázattípusok menedzsmentjére vonatkozóan, a Sürgősségi Esetek 
Felügyelőségének államtitkára a Belügyminisztérium keretében, az Egészségügyi 
Minisztériummal közösen, elrendeli, a tevékenység irányítójának rendeletével, a szükséges 
intézkedéseket a SARS-CoV-2 vírus okozta járvány megelőzése és megfékezése érdekében, az 
országos szinten hozott tevékenységek keretében.  
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4. cikk 
 
Az 1–3-as mellékletek be nem tartása esetén alkalmazott jogsértési büntetések rendszerét az 
55/2020-as számú törvény 64–70. cikkei alapján alkalmazzák. 
 
5. cikk 
 
Az 1–3-as mellékletek jelen határozat szerves részét képezik. 
 
 
LUDOVIC ORBAN 
miniszterelnök 
 
 
 
394-es szám 
 
 
 
1. MELLÉKLET 
 
INTÉZKEDÉSEK 
 
A reagálhatóság növelésére hozott intézkedések 
 
1. cikk 
 
Az 55/2020-as számú, a COVID-19 megelőzésére és megfékezésére hozott intézkedésekre 
vonatkozó törvény 5-ös cikke (1) bekezdésének d) betűje értelmében elrendelik a következő 
intézkedéseket: 
1. a mentőszolgálatok, valamint a sürgősségi esetek önkéntességi szolgálatai működésének 
koordinálása, a 70/2020-as számú sürgősségi kormányrendelet 54-es és 55-ös cikke 
értelmében, egyes járványügyi intézkedések szabályozására vonatkozóan, 2020. május 15-től 
kezdődően, amelyet a SARS-CoV-2-járvány terjedése okozott, egyes határidők 
meghosszabbítására, a 227/2015-ös számú pénzügyi törvény módosítására és kiegészítésére, 
az 1/2011-es számú oktatási törvényre, valamint más jogszabályokra; 
2. a helyi rendőrség működésének koordinálása a 70/2020-as számú sürgősségi 
kormányrendelet 50–52. cikkei értelmében. 
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2. cikk 
 
Az 55/2020-as számú törvény 5-ös cikke (1) bekezdésének e) betűje értelmében a következő 
intézkedéseket hozzák: 
1. Bevezetik a tevékenységek folyonosságának biztosítása érdekében hozott intézkedések 
kötelezettségét az idősgondozó központok, gyermek- és felnőttelhelyező központok 
esetében, mind a sérült, mind az egészséges személyeket befogadó központokban, valamint 
más veszélyeztetett csoportok esetében és az alkalmazottak munkaprogramjára 
vonatkozóan, az 55/2020-as számú törvény 19-es cikke értelmében. 
2. Az elhelyezőközpontok szociális szolgáltatásának biztosításáért felelők programjukat a jelen 
járványhelyzet helyi szinten kialakult kontextusában alakítják, valamint a munkaügyi törvény 
előírásainak megfelelően. Ezeknek a szolgáltatásoknak a biztosításához kapcsolódó 
tevékenységek a SARS-CoV-2 vírus megelőzése és megfékezése érdekében hozott 
intézkedések betartásával történik. 
 
3. cikk 
 
Az 55/2020-as számú törvény 5-ös cikke (1) bekezdésének f) betűje értelmében folytonos 
jelleggel biztosítani kell az időszakos tevékenységű sürgősségi esetek operatív közponjainak 
működését, valamint a megyei és Bukarest municípiumi koordinációs központok, továbbá az 
Országos Intervenciós Koordonálási Központ tevékenységét. 
 
4. cikk 
 
(1) Az 1-es cikk 1-es pontjánál előírt intézkedést a sürgősségi esetek területi központjai, 
valamint a sürgősségi esetek felügyelőségei ültetik gyakorlatba. 
(2) Az 1-es cikk 2-es pontjánál előírt intézkedést a Román Rendőrség, a megyei rendőrségi 
felügyelőségeken keresztül és Bukarest municípium rendőrségi főigazgatóságán keresztül 
ülteti gyakorlatba. 
(3) A 2-es cikkben előírt intézkedések alkalmazásának betartását a Munkaügyi és Szociális 
Védelmi Minisztérium ellenőrzi. 
(4) A 3-as cikkben előírt intézkedéseket azok az intézmények ültetik gyakorlatba, amelyek 
szintjén kialakították a sürgősségi esetek operatív központjait, valamint az intervenciós 
koordinálási központok. Ezen intézkedések alkalmazásának betartását a Belügyminisztérium 
ellenőrzi.  
 
 
 
 
2. MELLÉKLET 
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INTÉZKEDÉSEK a közösségi ellenálló képesség biztosítására 
 
1. cikk 
 
Az 55/2020-as számú törvény 5-ös cikke (2) bekezdésének értelmében a következő 
intézkedéseket hozzák: 
1. A zárt közösségi terekben, a kereskedelmi központokban, a tömegközlekedési eszközökön 
és a munkahelyeken kötelező a maszk viselése az Egészségügyi Minisztérium és a 
Belügyminisztérium közös rendelete értelmében, az 55/2020 számú törvény 13-as és 71-es 
cikkének (2) bekezdése alapján. 
2. Minden személy esetében, aki külföldről érkezik Románia területére, elrendelik a 
karantént/otthoni elkülönítést az adott személy nyilatkozatába foglalt helyen, a lakótársaival 
együtt, beleértve családját/hozzátartozóit, esetenként. 
3. A 2-es pont előírásaitól eltérően, azok a személyek, akik nem tudják teljesíteni a feltételeket 
a karantén/otthoni elkülönítés biztosítására, vagy akik igénylik ezt azért, hogy a családjukat 
ne tegyék ki ennek, választhatják az intézményes karantén lehetőségét az erre a célra 
kialakított helyszíneken, amelyeket a helyi hatóságok bocsátanak rendelkezésükre.  
4. Azokat a személyeket, akik nem tartják be a karantén/otthoni elkülönítés intézkedéseit 
vagy a más helyiségben történő elkülönítés intézkedéseit, intézményes karanténba helyezik 
14 napra, és kötelesek az intézményes karanténnal járó szállási és étkezési költségeiket 
fedezni. 
5. Azok a személyek, akik jelen határozat életbelépésének idején intézményes karanténban 
vannak, továbbra is az intézményes karanténban maradnak, a karantén megkezdésétől 
számított 14 nap lejártáig. 
6. A 2-es pont előírásai nem alkalmazandók a következő személyekre, akik nem mutatnak a 
COVID-19 fertőzésre utaló jeleket, és a COVID-19 megelőzésére használt, egyéni 
védőfelszerelések használatára vonatkozó érvényes jogszabályokat betartják: 
a) az áruszállító gépjárművek vezetői, amelyek engedélyezett kapacitása nagyobb, mint 2,4 t; 
b) a személyszállító járművek vezetői, akiknek több mint 9 ülőhelyes szállítóeszközük van, 
beleértve a gépkocsivezetői helyet is; 
c) az a) és b) betűnél jelzett gépkocsivezetők, akik szakmájukból kifolyólag közlekednek a 
lakhelyüket jelentő országból egy másik európai uniós tagállamba, vagy egy másik európai 
uniós tagállamból a saját lakhelyüket jelentő országba, függetlenül attól, hogy ez egyéni 
eszközzel vagy öncélból történik; 
d) az Európai Parlament tagjai, a parlamenti képviselők és a nemzetvédelmi, közrendi és 
nemzetbiztonsági rendszerhez tartozó személyzet 
e) a repülőgépek pilótái és a légiutas-kísérők; 
f)a mozdonyvezetők és a vasúttársaság személyzete; 
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g) a folyami és tengeri közlekedésben foglalkoztatott romániai személyzet, bármilyen 
szállítóeszközön keresztül tér is haza, és amely bemutatja az illetékes hatóságoknak a 
„nemzetközi közlekedés ágazatában dolgozók igazolványát”, melynek mintája az Európai Unió 
Hivatalos Közlönyében jelent meg, C sorszámmal, 96 I számmal, 2020. március 24-én; 
h) a folyami és tengeri közlekedésben foglalkoztatott romániai személyzet, amely a hajók 
fedélzetén a váltásba bekapcsolódik a romániai kikötőkben, függetlenül a hajók 
felségterületétől, ha az országba való belépéskor, továbbá a beszálláskor/kiszálláskor 
bemutatja az illetékes hatóságoknak a „nemzetközi közlekedés ágazatában dolgozók 
igazolványát”, melynek mintája az Európai Unió Hivatalos Közlönyében jelent meg C 
sorszámmal, 96 I számmal, 2020. március 24-én; 
i) a vízi közlekedési személyzet, amely a belföldi vízi járatok fedélzetére felszáll, és felmutatja 
a nemzetközi közlekedésre vonatkozó munkavállalói engedélyt, valamint a COVID-19-járvány 
elleni egyéni védőfelszereléseket, a hajótól a lakhelyéig történő közlekedés során, ahol az 
utazások között elérhető; 
j) a határ menti területek munkavállalói, akik Romániába lépnek Magyarországról, 
Bulgáriából, Szerbiából, Ukrajnából és a Moldovai Köztársaságból; 
k) a munkavállalók és a gazdasági szereplők Romániából, akik munkálatokat végeznek az 
érvényes szerződések értelmében Románia területén kívül, az országba való visszatéréskor, 
ha bizonyítják a szerződéses viszonyt az ország határain túli kedvezményezettel; 
l) a külföldi cégek képviselői, amelyeknek leányvállalatai/kihelyezett irodái/képviseletei vagy 
ügynökségei vannak Románia területén, az országba való belépéskor bizonyítják a 
szerződéses viszonyt az ország területén található gazdasági egységekkel; 
m) azok a személyek, akik Románia területére lépnek azért, hogy az orvosi technikák és 
felszerelések használatát, felszerelését, működtetését, fenntartását, szervizelését biztosítsák, 
valamint azokét az eszközökét, amelyek a tudományos, gazdasági, közrendi és 
nemzetbiztonsági ágazatban használatosak, amennyiben bizonyítják a szerződéses viszonyt 
ezek romániai kedvezményezetteivel, valamint a nemzetközi szervezetek felügyelői; 
n) a diplomáciai szervezetek, konzulátusok és más Bukarestben akkreditált diplomáciai 
képviseletek tagjai, akik diplomata-útlevéllel rendelkeznek, a diplomáciai személyzethez 
tartozó munkatársak, valamint Románia Konzuli és Diplomáciai Testületének tagjai, akik 
diplomata-útlevéllel és szolgálati útlevéllel rendelkeznek, valamint ezek családtagjai; 
o) a nemzetvédelmi, közrendi és nemzetbiztonsági rendszer alkalmazottai, akik visszatérnek 
Romániába a külhoni kiküldetésekből; 
p) diákok/egyetemisták, román állampolgárok vagy a szomszédos országok állampolgárai, 
akiknek lakhelye Románia területén kívül van, és akiknek az ország területén bejegyzett 
egyetemeken/oktatási intézményekben vizsgázniuk kell az általános 
iskolai/középiskolai/felsőoktatási tanulmányaik végeztével. 
7. Az otthoni elkülönítési/karantén vagy az intézményes karantén ideje alatt azok a 
személyek, akik nem mutatnak COVID-19-fertőzésre utaló jeleket, és betartják az egyéni 
védőfelszerelések használatára vonatkozó törvényes előírásokat, részt vehetnek a temetési 
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szertartáson, a férj/feleség vagy 1-3. fokú rokon/hozzátartozó halála esetén, a 
közegészségügyi igazgatóság beleegyezésével és a megyei/Bukarest municípiumi intervenciós 
koordinálási központok jóváhagyásával. 
 
2. cikk 
 
Az 1-es cikkbe foglalt intézkedések alkalmazásának a betartását az Egészségügyi Minisztérium 
és a Belügyminisztérium ellenőrzi. 
 
 
3. MELLÉKLET 
 
A veszélyforrás hatását csökkenteni hivatott intézkedések 
 
1. cikk 
 
Az 55/2020-as számú törvény 5. cikke (3) bekezédének a) betűje értelmében a következő 
intézkedéseket hozzák: 
1. A SARS-CoV-2-fertőzések terjedésének megelőzéséért tilos a tiltakozások, tüntetések, 
felvonulások, koncertek és más típusú szabadtéri gyülekezetek szervezése és megtartása, 
beleértve a drive-in típusú, valamint beltéri kulturális, tudományos, művészi, sport- és 
szórakoztató események szervezését. 
2. A sportlétesítményekben és sportbázisokon zajló, a 69/2000-es számú, utólagos 
módosításokkal és kiegészítésekkel elfogadott testnevelési és sporttörvényben 
meghatározott tevékenységeket, Románia területén szervezett edzőtáborokat, edzéseket, 
versenyeket csak az ifjúsági és sportminiszter, valamint az egészségügyi miniszter által 
közösen, az 55/2020-as törvény 43. és 71. cikkének (2) bekezdése értelmében kiadott 
rendelete szerint szabad megtartani. 
3. A múzeumok, könyvtárak, könyvesboltok, mozik, film- és zenestúdiók, az előadás- és 
koncertszervező intézmények, a kulturális központok és kultúrházak, illetve más kulturális 
intézmények, valamint a szabadtéri kulturális események, köz- és magánjellegű ünnepségek 
tevékenységei a művelődési és az egészségügyi miniszter által az 55/2020-as törvény 44. és 
71. cikkének (2) bekezdése értelmében meghozott közös rendelete alapján tarthatók meg.  
4. Az egyházak tevékenysége, beleértve a magánjellegű miséket, az egészségügyi és a 
belügyminiszter által az 55/2020-as törvény 45. és 71. cikkének (2) bekezdése értelmében 
meghozott közös rendeletében megszabott egészségvédelmi szabályok betartásával 
bonyolítható le. 
5. Tilosak a szabadtéri rekreációs és sporttevékenységek, azok kivételével, amelyek legtöbb 
három, nem együtt lakó személy részvételével zajlanak, ide tartozik a kerékpározás, 
kirándulás, szaladás, csónakázás, hegymászás, vadászat, horgászat, továbbá egyéb 
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szabadtérben lebonyolított rekreációs és sporttevékenységek, amelyeket esettől függően az 
egészségügyi, az ifjúsági és sportminiszter, a környezetvédelmi, erdő- és vízgazdálkodási vagy 
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter által meghozott közös rendeletben határoznak 
meg. 
6. Tilos a magánjellegű, beltéri eseményeken való részvétel, azok kivételével, amelyeken 
legtöbb 8 személy vesz részt betartva a társadalmi távolságtartás szabályait. 
 
2. cikk 
 
Az 55/2020-as számú törvény 5. cikke (3) bekezdésének b) betűje szerint a következő 
intézkedéseket lépnek érvénybe: 
1. A településeken belül tilos a három, nem ugyanahhoz a családhoz tartozó személyszámot 
meghaladó csoportokban való közlekedés, valamint ilyen csoportok kialakítása. 
2. Tilos a személyek településhatárokon/metropoliszövezeteken kívüli kijárása a következő 
kivételekkel: 
a) a lakcím/gazdaság és a szaktevékenység kifejtésének helye között oda és vissza; 
b) humanitárius vagy önkéntes célú kijárás; 
c) mezőgazdasági tevékenység céljából történő kijárás; 
d) mezőgazdasági termelők, termékeiknek értékesítése céljából történő kijárása; 
e) más településen található tulajdon/ingatlan gondozása/ügykezelése céljából vagy egyes 
jogok megszerzéséhez szükséges okiratok kiállításának céljából történő kijárás; 
f) orvosi programokon, eljárásokon való részvétel céljából történő kijárás; 
g) más, indokolt okból, valamint gyermekek/családtagok/rokonok/gondozásban levő 
személyek, idősek, betegek, fogyatékkal élők segítése/gondozása/elkísérése/elhalálozása 
céljából történő kijárás; 
h) halaszthatatlan vagy távolságról nem megoldható orvosi kezelés, beavatkozás céljából 
történő kijárás; 
i) egyénileg folytatott szabadtéri rekreációs és sporttevékenységek, ide tartozik a 
kerékpározás, kirándulás, szaladás, csónakázás, hegymászás, vadászat, horgászat, és egyéb 
szabadtérben lebonyolított rekreációs és sporttevékenységek – amelyeket esettől függően az 
egészségügyi, az ifjúsági és sportminiszter, a környezetvédelmi-, erdő és vízgazdálkodási vagy 
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter által meghozott közös rendeletben állapítanak 
meg – céljából történő kijárás; 
j) családi eseményeken való részvétel céljából történő kijárás; 
k) autójavítás, műszaki vizsga elvégzése vagy más járműkarbantartási műveletek – amelyek a 
lakótelepülésen nem érhetők el – céljából történő kijárás; 
l) személyes vagy állatok szükségleteit kielégítő javak/források beszerzése, valamint a szakmai 
tevékenység lebonyolításához szükséges, a lakótelepülésen nem elérhető javak beszerzése 
céljából történő kijárás. 
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3. A település elhagyásának 2. pontban előírt megindoklása esetében az előírások 
betartásának ellenőrzésére felhatalmazott hatóságok felszólítására az ellenőrzött személyek 
be kell hogy mutassák a munkahelyi igazolványukat vagy az alkalmazó által kiállított igazolást 
vagy az előzőleg kitöltött, a kijárás okát megindokló saját felelősségi nyilatkozatot. 
4. Tilos Románia területére lépni a határátkelőkön keresztül az idegen állampolgároknak és 
hontalanoknak a kormány 194/2002-es számú, a romániai idegenek jogállapotát leíró 
sürgősségi rendelete értelmében, amelyet az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a 
357/2003-as számú törvénnyel fogadtak el, kivéve a következő eseteket: 
a) román állampolgárok családtagjai; 
b) más EU-s tagállamok, Schengen-országok, Svájc állampolgárainak családtagjai, akiknek van 
romániai lakhelyük; 
c) azok a személyek, akik hosszú távú tartózkodásra feljogosító vízummal, tartózkodási 
engedéllyel vagy más ezzel egyenértékű engedéllyel rendelkeznek, amelyet a romániai 
hatóságok bocsátottak ki, vagy más országok hatóságai, az EU-s jogszabályok értelmében; 
d) azok a személyek, akik szakmai célból utaznak, és ezt vízummal, tartózkodási engedéllyel 
vagy más egyenértékű dokumentummal bizonyítják, valamint egészségügyi káderek, 
egészségügyi kutatók, idősgondozásban foglalkoztatott egészségügyi káderek és más 
kategóriákba besorolt, szállításban érintett, ilyennemű szükséges szállítási tevékenységet 
folytató személyzet; 
e) diplomaták és konzulátusok személyzete, a nemzetközi szervezetek személyzete, a katonai 
vagy más személyzet, amely humanitárius segélynyújtási tevékenységet folytat; 
f) átutazó személyek, beleértve a konzuli védelem alatt hazatelepített személyeket is; 
g) kényszerítő körülmények miatt utazó személyek; 
h) nemzetközi védelem alatt álló vagy más humanitárius célból utazó személyek. 
 
3. cikk 
 
Az 55/2020-as törvény 5. cikke (3) bekezdésének c) betűje értelmében a következő 
intézkedéseket írják elő: 
1. a karanténállapot fenntartása azon épületek, települések, földrajzi térségek esetében, 
amelyekre az intézkedés vezetőjének rendeletei értelmében a karantént kihirdették, és ezt 
még nem vonták vissza a jelen határozat érvénybelépésének pillanatáig; 
2. a karanténállapot kihirdetése az intézkedés vezetőjének rendeletei értelmében az 
épületek, települések, földrajzi térségek esetében, a megyei sürgősségi helyzetek bizottsága 
kérésére a közegészségügyi igazgatóságok által elvégzett elemzések alapján, és amelyeket az 
Országos Közegészségügyi Intézet hagyott jóvá. 
 
4. cikk 
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Az 55/2020-as törvény 5. cikke (3) bekezdésének d) betűje értelmében a következő 
intézkedéseket írják elő: 
1. Az 55/2020-as törvény 37. cikkének előírásai szerint felfüggesztik a kereskedelmi légi 
járatokat Ausztria, Belgium, a Svájci Konföderáció, Franciaország, Németország, Irán, 
Olaszország, az Egyesült Királyság, Írország, Hollandia, Spanyolország, az Amerikai Egyesült 
Államok, Törökország irányába és ezekből az országokból Románia irányába, minden romániai 
reptérre vonatkozóan. 
2. Az 1. pont előírásai alól a következő repülőút-kategóriák képeznek kivételt: 
a) állami repülőgépek légi útjai; 
b) teher- és postaszállító járatok; 
c) humanitárius és sürgősségi orvosi szolgáltatásokat biztosító járatok; 
d) kereső- és mentőrepülő vagy sürgősségi helyzetben beavatkozó repülőutak, amelyeket 
valamelyik romániai közhatóság igényelt; 
e) műszaki beavatkozást végrehajtó csapatokat szállító járatok a Romániában megtelepedett 
gazdasági szereplők igénylésére; 
f) nem kereskedelmi jellegű, technikai okokból történő landolások; 
g) kereskedelmi rakománnyal nem rendelkező repülőgépek elhelyezési járatai (ferry); 
h) műszaki jellegű, repülőgépek javítását célzó repülőjáratok; 
i) az EU-s szabályozásokkal összhangban levő működési engedély birtokában levő légiszállítási 
cégek járatai, rendszertelen (charter-) járatok révén, a szezonmunkások vagy hazatoloncolt, 
idegen állampolgárok szállítására Romániából más államok irányába, a Romániai Polgári 
Repülési Hatóság, illetve a célországi kompetens hatóság engedélyével; 
j) az EU-s szabályozásokkal összhangban levő működési engedély birtokában levő légiszállítási 
cégek járatai, rendszertelen (charter-) járatok révén, a román állampolgárok hazaszállítására 
más államokból Romániába a Romániai Polgári Repülési Hatóság engedélyével, a 
Belügyminisztérium és Külügyminisztérium közötti egyezmény alapján; 
k) az EU-s szabályozásokkal összhangban levő működési engedély birtokában levő légiszállítási 
cégek járatai, rendszertelen (charter-) járatok révén a közlekedési szektorban dolgozó 
munkások szállítására, akikről a zöld folyosók kialakításáról szóló közlemény 3. mellékletében 
van szó, a határvédelem irányadó intézkedéseiről szóló útmutató értelmében, az egészség 
védelmében és a létfontosságú árukról és szolgáltatásokról szóló C(2020) 1897/23.03.2020 
irányelv értelmében, Romániából más államokba és más államokból Romániába, a Romániai 
Polgári Repülési Hatóság engedélyével, a Külügyminisztérium és a fogadó állam kompetens 
hatóságának engedélyével. 
3. Az 55/2020-as törvény 37. cikkének előírásai szerint felfüggesztik a rendszeres, 
szolgáltatásszerű nemzetközi közúti tömegközlekedést, a különleges rendszeres szállítási 
szolgálatást és az alkalmi nemzetközi szállítást, minden járatot érintően, amelyet a 
szállítócégek Olaszország, Spanyolország, Franciaország, Németország, Ausztria, Belgium, 
Svájc, Egyesült Királyság, Hollandia, Törökország irányába és onnan Románia irányába 
végeztek. 
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4. A 3. pont előírásai alól a következő alkalmi jellegű nemzetközi közúti tömegközlekedési 
szolgáltatási kategóriák képeznek kivételt, a következő feltételek együttes teljesülése esetén: 
a) csak azokat a személyeket szállítják, akiknek érvényes munkaszerződésük van a célország 
területén, van érvényes tartózkodási engedélyük, vagy Romániába térnek vissza, abból az 
országból, ahol dolgoztak vagy laktak; 
b) a közúti fuvarozó tájékoztatja a Közlekedési, Infrastrukturális és Kommunikációs 

Minisztériumon belül működő Román Közlekedési Hatóságot (Autoritatea Rutieră Română – 

ARR), legalább 24 órával az út kezdete előtt, az utazással kapcsolatban, valamint a hatályos 

jogszabályokban előírt minden egyéb adat és információ tekintetében; 

c) a szállítást végző közúti fuvarozó, a munkaerő-felvételi irodával és/vagy a szállítandó 

személyekkel együtt, a felelős hatóságok szabályainak és ajánlásainak megfelelően, megtesz 

minden szükséges intézkedést a személyek zsúfolódásának elkerülése, valamint az utasok és 

a járművezetők védelme érdekében. 

 

5. cikk 

 

Az 55/2020-as számú törvény 5. cikke (3) bekezdésének e) pontja értelmében a következő 

állami határátkelőhelyek teljes vagy részleges bezárását kell fenntartani: 

 

1. A magyar–román határon: 

a) Tornya, Arad megye (kivételt képeznek a határ menti munkavállalók); 

b) Nagyszalonta, Bihar megye — vasúti és közúti (kivételt képeznek a határ menti 

munkavállalók); 

c) Székelyhíd, Bihar megye (kivételt képeznek a határ menti munkavállalók); 

d) Érmihályfalva, Bihar megye — vasúti és közúti (kivételt képez a vasúti teherforgalom); 

e) Nagykároly, Szatmár megye. 

 

2. A román–bolgár határon: 

a) Negru Vodă, Konstanca megye; 

b) Lipnița, Konstanca megye; 

c) Dobromir, Konstanca megye; 

d) Turnu Măgurele, Teleorman megye; 

e) Bechet, Dolj megye (kivételt képez a teherforgalom). 

 

3. A román–ukrán határon: 
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a) Máramarossziget, Máramaros megye; 

b) Isaccea, Tulcea megye. 

 

4. A Románia és a Moldovai Köztársaság közötti határon: 

a) Rădăuți-Prut, Botoșani megye; 

b) Oancea, Galac megye. 

 

5. A román–szerb határon: 

a) Vaskapu II., Mehedinți megye; 

b) Szörényvár (Drobeta-Turnu Severin), Mehedinți megye (kivételt képez a teherforgalom); 

c) Orsova, Mehedinți megye; 

d) Újmoldova, Krassó-Szörény megye; 

e) Néranádas, Krassó-Szörény megye; 

f) Valkány, Temes megye; 

g) Temesmóra, Temes megye – vasúti (kivételt képez a teherforgalom); 

h) Kunszőllős, Temes megye; 

i) Fény, Temes megye; 

j) Zsombolya, Temes megye – vasúti (kivételt képez a teherforgalom). 

 

6. cikk 

 

Az 55/2020-as számú törvény 5. cikke (3) bezdésének f) pontja, illetve 8. és 9. cikke 

értelmében a következő intézkedéseket hozzák meg: 

1. Az ételek, alkoholos és alkoholmentes italok fogyasztásának a felfüggesztése az 

éttermekben, szállodákban, motelekben, panziókban, kávézókban vagy más nyilvános 

helyeken kialakított közös étkezőhelyekben, mind a belsejükben, mind a teraszokon. 

2. Az 1-es pontnál meghatározott helyeken megengedett az élelmiszerek elkészítése, valamint 

az ezekben a helyiségekben nem fogyasztott élelmiszerek és alkoholos italok forgalmazása. 

 

7. cikk 

 

Az 55/2020-as számú törvény 5. cikke (3) bezdésének f) pontja, illetve 8. és 9. cikke 

értelmében a következő intézkedéseket hozzák:  

1. Felfüggesztik a szolgáltatások és termékek kiskereskedelmét azokban a 

bevásárlóközpontokban, amelyekben több gazdasági szereplő működik. 



RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro 

 

 
 

 

2. A kereskedelmi tevékenységek alábbi kategóriái mentesülnek az 1. pont rendelkezései alól: 

a) a 15 000 m²-nél kisebb területű bevásárlóközpontokban a külön-külön, 500 m²-nél kisebb 

üzletekben folytatott tevékenységek; 

b) az elektronikus és háztartási termékek értékesítésével kapcsolatos tevékenységek csak 

abban az esetben engedélyezettek, ha a gazdasági szereplők biztosítják a kiszállítást a vevő 

lakhelyére/irodájába; 

c) a gazdasági szereplők azon tevékenységei a bevásárlóközpontokon belül, amelyek 

biztonságos belépést biztosítanak közvetlenül a helyiségen kívülről, és megszakadt a 

kommunikáció a komplexum többi részével; 

d) az agrár-élelmiszerboltok, gyógyszertárak, fogorvosi rendelők, ruhatisztítók és személyi 

ápolási központok tevékenysége, valamint az orvosi optikai termékek és szolgáltatások 

értékesítése. 

 

8. cikk 

 

Az 55/2020-as számú törvény 5. cikke (3) bezdésének f) pontja és 33–36. cikke értelmében a 

következő intézkedéseket hozzák: 

1. A légi szállítást a közös helyiségek, felszerelések, szállítóeszközök és repülőgépek 

higiéniájával és fertőtlenítésével kapcsolatos intézkedésekkel és korlátozásokkal összhangban 

végzik, a repülőterek és repülőgépek belsejében alkalmazott eljárások és protokollok, a 

repülőtéri, légi és utasszemélyzet magatartási szabályainak betartásával, valamint a 

személyzet és az utasok tájékoztatásával az utasok és a légi közlekedés területén működő 

személyzet fertőzésének megelőzése érdekében, az 55/2020-as számú törvény 32., 33. cikke, 

továbbá a 71. cikkének (2) bezdése értelmében, a közlekedési, infrastrukturális és 

kommunikációs miniszter rendelete alapján történik. 

2. A vasúti szállítás az állomásokban, megállókban vagy megállóhelyeken található közös 

helyiségek higianizálására és fertőtlenítésére vonatkozó intézkedésekről és megszorításokról 

szóló előírások betartása az állomásokban, a vonatfelszereléseken és a szerelvényeken, 

valamint a megállókban alkalmazandó eljárásokkal és protokollokkal összhangban, beleértve 

a vasúti kocsikat és a vasúti szerelvényeket is, a járművek kihasználtsága függvényében, az 

üzemeltetők és az utasok magatartási szabályai, valamint a személyzet és az utasok 

tájékoztatása az utasok és a vasúti közlekedésben dolgozó személyzet fertőzésének 

megelőzése érdekében az 55/2020-as számú törvény 32. és 35. cikke, valamint a 71. cikkének 

(2) bezdése értelmében, a közlekedési, infrastrukturális és kommunikációs miniszter 

rendelete alapján történik. 
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4. A tengeri közlekedést a személyszállító hajók higiénizálását és fertőtlenítését, a 

személyhajók belsejében alkalmazott eljárások és protokollok, a személyszállító hajók szintje 

és foglaltsága, valamint az üzemeltetők és az utasok magatartási szabályaira vonatkozó 

intézkedések és korlátozások tiszteletben tartásával kell végrehajtani, a személyzet és az 

utasok tájékoztatása, valamint az utasok és a tengeri szállítás területén dolgozó személyzet 

fertőzésének megakadályozása érdekében, az 55/2020-as számú törvény 32. és 36. cikke, 

valamint a 71. cikkének (2) bezdése értelmében, a közlekedési, infrastrukturális és 

kommunikációs miniszter rendelete alapján. 

5. Az áruk és személyek belföldi és nemzetközi szállítását a közlekedési, infrastrukturális és 

hírközlési miniszter rendeletének rendelkezéseivel összhangban hajtják végre, a Vészhelyzeti 

Országos Bizottság javaslata alapján, amelyet a 55/2020-as számú törvény 37. cikke (2) 

bekezdésének megfelelően adtak ki. 

 

9. cikk 

 

Az 55/2020-as számú törvény 5. cikke (3) bekezdésének f) pontja értelmében a következő 

intézkedéseket hozzák: 

1. Felfüggesztik a zárt terekben tevékenységet folytató gazdasági szereplők tevékenységét a 

következő területeken: szerencsejáték, fitnesztevékenységek, úszómedencékben történő 

tevékenységek, gyógykezelési tevékenységek, játszóterek és játéktermek. 

2. Mentesülnek az 1. pontban előírt felfüggesztési intézkedés alól a testápolási 

tevékenységek, amelyeket a kifejezetten erre a célra kijelölt helyiségekben végeznek, és 

amelyek megfelelnek az egészségügyi biztonsági feltételeknek. 

3. A közintézmények és a hatóságok, a gazdasági szereplők és a szakemberek kötelesek a 

tevékenységet megszervezni annak érdekében, hogy a székhelyre való belépéskor biztosítsák 

a kötelező járványügyi kimeneteleket és a kéz kötelező fertőtlenítését mind a saját 

alkalmazottak, mind a látogatók számára az 55/2020-as számú törvény 13. cikke és 71. cikke 

(2) bekezdésének megfelelően. 

4. Az 55/2020-as számú törvény 71. cikke (2) bekezdésének megfelelően kell megszervezni a 

fogorvosi rendelők és a nem COVID-19-es egészségügyi egységek szintjén a tevékenységet.  

5. Az 55/2020-as számú törvény 71. cikke (2) bekezdésének megfelelően kell megszervezni 

azon gazdasági szereplők tevékenységét, amelyek testápolási, turisztikai célzatú elszállásolási, 

valamint közös helyiségekben végzik irodai tevékenységüket, a megelőzési szabályok 

betartásával, amelyeket a gazdasági, energiaügyi és környezetvédelmi miniszter és az 

egészségügyi miniszter határozotban írt elő.  



RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro 

 

 
 

 

6. Felfüggesztik a strandok vagy szabadtéri medencék/úszómedencék kezelését szolgáló nyílt 

terekben végzett tevékenységeket. 

 

10. cikk 

 

Az 55/2020-as számú törvény 5. cikke (3) bekezdésének f) pontja és 38. cikke értelmében a 

következő intézkedéseket hozzák: 

1. Az oktatási és kutatási miniszter, valamint az egészségügyi miniszter közös rendeletében 

megállapított feltételek közepette, az 55/2020-as számú törvény 38. cikke és 71. cikkének (2) 

bekezdése alapján az óvodai egységekben és az összes oktatási egységben és intézményben 

a tanfolyamokat/tevékenységeket ideiglenesen felfüggesztik az iskolai/egyetemi év végéig. 

2. Megengedett 2020. június 2-től kezdve néhány előkészítő tevékenység végzése két héten 

keresztül a végzős osztályok (VIII., XII. és XIII.) diákjai számára, valamint az országos szakmai 

készségek kutatását célzó vizsgák szervezése, továbbá egyes, a felsőoktatási intézményekre 

jellemző tevékenységek az 55/2020-as számú törvény 38. cikke és 71. cikkének (2) bekezdése 

alapján. 

 

11. cikk 

 

(1) Az 1. cikk 1. pontjában előírt intézkedés alkalmazásának betartását a Belügyminisztérium 

követi.  

(2) Az 1. cikk 2. pontjában előírt intézkedést az Egészségügyi Minisztérium és az Ifjúsági és 

Sportminisztérium hajtja végre. Az intézkedés alkalmazásának betartását a 

Belügyminisztérium ellenőrzi.  

(3) Az 1. cikk 3. pontjában előírt intézkedést az Egészségügyi Minisztérium és a Kulturális 

Minisztérium hajtja végre. Az intézkedés alkalmazásának betartását a Belügyminisztérium 

ellenőrzi. 

(4) Az 1. cikk 4. pontjában előírt intézkedést az Egészségügyi Minisztérium és a 

Belügyminisztérium hajtja végre. Az intézkedés alkalmazásának betartását a 

Belügyminisztérium ellenőrzi.  

(5) Az 1. cikk 5. pontjában előírt intézkedést az Egészségügyi Minisztérium és, esetenként, az 

Ifjúsági és Sportminisztérium, a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium vagy a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium hajtja végre. Az intézkedés alkalmazásának 

betartását a Belügyminisztérium ellenőrzi. 
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(6) Az 1. cikk 6. pontjában előírt intézkedés alkalmazásának betartását a Belügyminisztérium 

ellenőrzi. 

(7) A 2. cikkben előírt intézkedés alkalmazásának betartását a Belügyminisztérium ellenőrzi. 

(8) A 3. cikkben előírt intézkedés alkalmazásának betartását a Belügyminisztérium ellenőrzi. 

(9) A 4. cikkben előírt intézkedés alkalmazásának betartását a Közlekedési, Infrastrukturális és 

Távközlési Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium ellenőrzi.  

(10) Az 5. cikkben előírt intézkedést a Belügyminisztérium hajtja végre.  

(11) A 6. és a 7. cikkben előírt intézkedések alkalmazásának betartását a Munkaügyi és 

Szociális Védelmi Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium ellenőrzi.  

(12) A 8. cikkben előírt intézkedéseket a Közlekedési, Infrastrukturális és Távközlési 

Minisztérium hajtja végre. Ezen intézkedések alkalmazásának betartását a 

Belügyminisztérium ellenőrzi. 

(13) A 9. cikk 1. és 2. pontjaiban előírt intézkedések alkalmazásának betartását a Munkaügyi 

és Szociális Védelmi Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium ellenőrzi.  

(14) A 9. cikk 3. pontjában előírt intézkedéseket az Egészségügyi Minisztérium és a 

Belügyminisztérium hajtja végre. Ezen intézkedések alkalmazásának betartását a Munkaügyi 

és Szociális Védelmi Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium ellenőrzi.  

(15) A 9. cikk 4. pontjában előírt intézkedéseket az Egészségügyi Minisztérium hajtja végre. 

Ezen intézkedések alkalmazásának betartását a Munkaügyi és Szociális Védelmi Minisztérium, 

valamint a Belügyminisztérium ellenőrzi.  

(16) A 9. cikk 5. pontjában előírt intézkedéseket a Gazdasági, Energetikai és Üzleti 

Minisztérium, valamint az Egészségügyi Minisztérium hajtja végre. Ezen intézkedések 

alkalmazásának betartását a Munkaügyi és Szociális Védelmi Minisztérium és a 

Belügyminisztérium ellenőrzi. 

(17) A 9. cikk 6. pontjában előírt intézkedéseket a Munkaügyi és Szociális Védelmi 

Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium hajtja végre. Ezen intézkedések alkalmazásának 

betartását a Munkaügyi és Szociális Védelmi Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium 

ellenőrzi. 

(18) A 10. cikkben előírt intézkedéseket az Oktatási és Kutatási Minisztérium, valamint az 

Egészségügyi Minisztérium hajtja végre. Ezen intézkedések alkalmazásának betartását a 

Munkaügyi és Szociális Védelmi Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium ellenőrzi. 

 


