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10/2020.04.27. számú, a COVID-19-fertőzés terjedésének megelőzésére vonatkozó 
intézkedésekről szóló katonai rendelet 

 

Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített 453/2004-es számú törvénnyel 
jóváhagyott, Románia 1999. január 21-i Hivatalos Közlönye 22. számának I. részében közölt, a 
szükségállapot bevezetésére vonatkozó 1/1999-es számú sürgősségi kormányrendelet 24. 
cikkének előírásait, valamint a Románia területén a szükségállapot meghosszabbítására 
vonatkozó, Románia elnöke 240/2020-as számú rendelete 2-es és 3-as cikke (3) bekezdésének 
előírásait, 

tekintettel a 21/2020.04.27. számú határozattal jóváhagyott Országos Sürgősségi Helyzetek 
Bizottságának a felmérésére, 

az utólag módosított és kiegészített 453/2004-es számú törvénnyel jóváhagyott 1/1999-es 
számú sürgősségi kormányrendelet 20-as cikkének n) betűje alapján, a 240/2020-a számú 
rendelet 2-es számú melléklete 3-as és 4-es pontja előírásainak gyakorlatba ültetésére, 

 

a belügyminiszter kiadja a következő 

katonai rendeletet. 

 
1. cikk 

(1) A 65. életévüket betöltött személyek lakásból és/vagy családi gazdaságból való kijárása 
csak az alábbi helyzetekben engedélyezett. 

  
(2) Függetlenül az időintervallumtól, a 65 évet betöltött személyek kijárása a lakásból/családi 
gazdaságból szigorúan csak a következő okokból engedélyezett: 
 
a) munkavégzés céljából, beleértve a lakhely/családi gazdaság és a munkahely/munkapontok 
közötti mozgást, illetve a COVID-19-fertőzés terjedésének megelőzésére vonatkozó 8/2020-
as számú katonai rendelet 1-es cikke (1), (2) és (5) bekezdésének feltételei szerint; 

b) nem halasztható és távolról le nem bonyolítható orvosi ellátás céljából, beleértve az 
előjegyzett onkológiai kezeléseket, dialízist stb., a tömegközlekedési eszközök vagy saját 
gépkocsi, illetve a család/hozzátartozók szállítóeszközeinek a használatával, vagy esetenként 
a speciális egészségügyi szállítóeszközök igénybevételével; 
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c) mezőgazdasági munka végzése céljából; 

d) termelőknél a mezőgazdasági termékek értékesítése céljából. 

 
(3) A 65 évet betöltött személyek naponta 7–11 és 19–22 óra között hagyhatják el 
lakhelyüket/családi gazdaságukat, kizárólag csak a következő okokból: 

a) alapszükségleti cikkeket kell beszerezniük, beleértve a háziállatok szükségleteit is, a 8/2020-
as számú katonai rendelet 1-es cikkének (3) és (5)-ös bekezdése értelmében,  a COVID-19-
fertőzés terjedésének megelőzésére vonatkozóan; 

b) indokolt esetben történő kijárás, úgymint  kiskorú, idős ember vagy fogyatékossággal élő 
személy gondozása, felügyelete vagy családtag elhalálozása;  

c) rövid lakhely körüli mozgás – de nem csoportosan – és a háziállatok sétáltatása. 

 
(4) A kijárások indokának ellenőrzése a COVID-19-fertőzés terjedésének megelőzésére 
vonatkozó 4/2020-as számú katonai rendelet 4-es cikkének (2) és (3) bekezdése értelmében 
történik. 

(5) Az intézkedések gyakorlatba ültetése a jelen katonai rendelet Románia Hivatalos 
Közlönyének első részében való megjelenésétől érvényes. 

 

2. cikk 

(1) Az élelmiszert és alapvető szükségleti cikkeket forgalmazó kereskedelmi egységeknek, 
amelyek a katonai rendeletek feltételei szerint folytatják tevékenységüket a szükségállapot 
idején, úgy kell megszervezniük a munkaprogramjukat, hogy elsődlegesen lehetővé tegyék a 
a 65 évet betöltött személyek számára a kiszolgálást a 7–11 és 19–22 óra közötti 
időintervallumban. 
 
(2) Az intézkedések gyakorlatba ültetése a jelen katonai rendelet Románia Hivatalos 
Közlönyének első részében való megjelenésétől érvényes. 

 

3. cikk 

(1) Meghosszabbítják újabb 14 napra, 2020. április 28-től kezdődően, 2020. május 11-ig, 
beleértve ezt a napot is, a légi fuvarozók minden Spanyolországba tartó és onnan Romániába 
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tartó repülőjáratának felfüggesztését minden romániai repülőtérre vonatkozóan. 
 
(2) Meghosszabbítják újabb 13 napra, 2020. május 2-től kezdődően, 2020. május 14-ig, 
beleértve ezt a napot is, a légi fuvarozók minden Ausztriába, Belgiumba, Svájcba, az Amerikai 
Egyesült Államokba, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságába, a Holland 
Királyságba, Törökországba és Iránba tartó és onnan Romániába tartó repülőjárat 
felfüggesztését minden romániai repülőtérre vonatkozóan.  

(3) Meghosszabbítják újabb 12 napra, 2020. május 3-tól kezdődően, 2020. május 14-ig, 
beleértve ezt a napot is, a légi fuvarozók minden Olaszországba tartó és onnan Romániába 
tartó repülőjáratának felfüggesztését minden romániai repülőtérre vonatkozóan. 

(4) Meghosszabbítják újabb 10 napra, 2020. május 5-től kezdődően, 2020. május 14-ig, 

beleértve ezt a napot is, a légi fuvarozók minden Franciaországba és Németországba tartó és 

onnan Romániába tartó repülőjáratának felfüggesztését minden romániai repülőtérre 

vonatkozóan. 

(5) Az (1)–(4) bekezdésben előírt intézkedések nem vonatkoznak az állami repülőgépekkel 

működtetett járatokra, az áruszállító és postai küldeményeket szállító járatokra, a 

humanitárius vagy a sürgősségi orvosi szolgáltatásokat biztosító járatokra,  valamint a nem 

kereskedelmi technikai leszállásokra. 

 

4. cikk 

(1) A szükségállapot idején a Román Posta személyzete átadhatja a címzetteknek az iktatott 

postai küldeményeket a postaládába helyezéssel vagy a címzettek lakhelyén történő értesítés 

kifüggesztésével, kivételt képeznek a bírósági perrendtartási eljárások. . 

 

(2) Az (1) bekezdésben előírt tevékenység lebonyolításának a felelőssége és az ehhez 

szükséges intézményes keret megállapítása a Román Posta kötelezettsége.  

 

(3) Az intézkedések gyakorlatba ültetése a jelen katonai rendelet kiközlésétől lép érvénybe, 

amint ez megjelenik Románia Hivatalos Közlönyének első részében. 

 

5. cikk 
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Jelen katonai rendelet Hivatalos Közlönyben való megjelenésének időpontjától számítva 

hatályukat vesztik a következők: 

 
a) a Románia 2020.03.24-i, 242. számú Hivatalos Közlönyének első részében közölt, a COVID-
19-fertőzés terjedésének megelőzési intézkedéseire vonatkozó 3/2020-as számú katonai 
rendelet 2-es és 3-as cikke; 

b) a Románia 2020.03.29-i, 257. számú Hivatalos Közlönyének első részében közölt, a COVID-
19-fertőzés terjedésének megelőzési intézkedéseire vonatkozó 4/2020-as számú katonai 
rendelet 1-es és 2-es cikke. 

 

6. cikk 

(1) A jelen katonai rendelet alkalmazását és betartatását biztosító szervek:  

 
a) a Román Rendőrség, a Román Csendőrség és a Helyi Rendőrség, az 1-es cikkben foglalt 
intézkedések esetében; 

 
b) a Román Rendőrség, a Román Csendőrség, a Helyi Rendőrség és az Országos 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, a 2-es cikkben foglalt intézkedések esetében;  
 
c) a Közlekedési, Infrastrukturális és Hírközlési Minisztérium, a 3-as cikkben foglalt 
intézkedések esetében. 

(2) Az 1–3-as cikkek rendelkezéseinek be nem tartása maga után vonja a fegyelmi, polgárjogi, 

kihágási és büntetőjogi eljárást az utólagosan módosított és kiegészített 1/1999-es számú 

sürgősségi kormányrendelet 27-es cikke értelmében. 

 

(3) Az (1) bekezdésben előírt intézmények személyzetét felhatalmazzák a szabálysértések 

megállapítására és a büntetések kiszabására, az utólagosan módosított és kiegészített 

1/1999-es számú sürgősségi kormányrendelet 29-es cikke értelmében. 

 

7. cikk 



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

 

 
 

 

(1) Jelen katonai rendeletet Románia Hivatalos Közlönyének első részében közlik. 

(2) Az audiovizuális médiaszolgáltatók kötelesek tájékoztatni a lakosságot rendszeresen 

sugárzott közleményekben a jelen katonai rendelet tartalmáról, legalább két napon keresztül 

ennek közlésétől számítva. 

 
 
Ion Marcel Vela 

belügyminiszter 

 


