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SZABADKA  

      A katasztrófakockázat csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény 
41. szakaszának 4. bekezdése és 43. szakasza (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 
87/18 száma) alapján és a COVID-19 fertőző betegség elleni védekezési intézkedésekről 
szóló rendeletre (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 145/2020, 151/2020, 152/2020, 
153/2020, 156/2020 és 158/2020 száma) figyelemmel, a Válságkezelő Városi Törzskar a 
2021.01.12-én megtartott első rendes ülésén meghozta a következő 
 

PARANCSOT 

I. 

      2021. január 12-étől mindaddig, amíg azt a járványhelyzet megköveteli, a 
kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletek (kereskedések és más üzletek és elárusító 
helyek), az ételt és italt árusító vendéglátó-ipari üzletek (éttermek, kávézók, bárok, klubok 
stb.), a zárt terű és szabadtéri bevásárló központok és hasonló, kiskereskedelem folytatására 
szolgáló építményekben (bevásárló központok, piacok stb.) szolgáltatást nyújtó üzletek, 
különleges és klasszikus szerencsejátékokat rendező vállalkozások (fogadóirodák, 
játéktermek stb.), valamint a kisipari és szolgáltatóipari üzletek, melyekben a szolgáltatások 
nyújtása során közvetlen és hosszabb ideig tartó fizikai kontaktus jön létre a vendégekkel 
(kozmetikusok, szépségszalonok és fodrászatok) és olyan sportlétesítmények, melyekben  
egyidejűleg több személy tartózkodik egy helyiségben, illetve ahol közvetlen és hosszabb 
ideig tartó fizikai kontaktus jön létre a vendégekkel (fitnesz központok, konditermek, 
edzőtermek, spa központok, medencék és más, sport és szabadidős tevékenységekre 
szolgáló létesítmények stb.) nyitva tartását oly módon korlátozzuk, hogy azok minden nap 

05.00 órától 20.00 óráig tarthatnak nyitva. 

II. 

A jelen parancs I. pontjában foglalt korlátozás nem vonatkozik az alábbiak nyitva 

tartására: 

1) gyógyszertárak (beleértve az állatok számára szolgáló vagy mezőgazdasági célú 
áruforgalmat lebonyolítókat is), kivéve azokat, amelyek bevásárlóközpontokban működnek, 
és amelyek üzemeltetője nem tud külön folyosót biztosítani a megközelítésükre, vagy 
amelyekbe nem lehet kívülről illetve közvetlenül közterületről belépni, benzinkutak 
üzemanyag-árusító tevékenysége és az ételkihordást végző vendéglátó-ipari és más üzletek, 



melyek a jelen parancs I. pontjában leírt nyitvatartási időn kívül, illetve szombaton és 
vasárnap is üzemelhetnek; 

2) az (emberi vagy állati táplálékul szolgáló) élelmiszereket árusító kereskedések és más 
üzletek és elárusító helyek, beleértve azokat is, melyek az értékesítést 
bevásárlóközpontokban végzik, de üzemeltetőjük külön folyosót biztosít a megközelítéshez, 
illetve amelyekbe kívülről vagy közvetlenül közterületről is be lehet jutni, és az olyan 
szabadon álló kiskereskedelmi üzletek, melyekbe a vásárlók szabály szerint nem lépnek be 
(trafikok ill. kioszkok), amelyek 21.00 óráig, továbbá szombaton és vasárnap is nyitva 
tarthatnak; 

3) az orvosi, fogászati és állatorvosi ellátást végző rendelők és laboratóriumok, amelyek 
a jelen parancs I. pontjában leírt nyitvatartási időn kívül, illetve szombaton és vasárnap is 
üzemelhetnek; 

4) a színházak, mozik, múzeumok, képtárak stb., amelyek 21.00 óráig nyitva tarthatnak 
és szombaton és vasárnap is üzemelhetnek; 

5) az éttermek és étkeztetésre szolgáló más helyiségek az osztályozott és osztályozatlan 
kereskedelmi szálláshelyeken és az osztályozott magánszálláshelyeken, melyekben csak 
olyan személyeknek nyújtható szolgáltatás, akik az adott szálláshelyen be vannak jelentve, 
legfeljebb 21.00 óráig, valamint szombaton és vasárnap; 

     6) a fitnesz központok, konditermek, edzőtermek, medencék és más, sport és szabadidős 
tevékenységekre szolgáló létesítmények – edzés, és kizárólag regisztrált, az illetékes 
országos sportszövetségek hatáskörébe tartozó versenyekre való felkészülés és azok 
megtartása céljából a jelen parancs I. pontjában leírt nyitvatartási időn kívül, illetve szombaton 
és vasárnap is üzemelhetnek; 

A jelen parancs I. pontjában foglalt munkaidő alatt a vendéglátó-ipari tevékenységet 
folytató objektumokban nem engedélyezett az élőzene, 17.00 óra után pedig semmilyen más 
formában nem engedélyezett a zene. 

A jelen parancs I. pontjában foglalt időszakban a 300 m2 feletti területtel rendelkező zárt 
terű kiskereskedelmi jellegű bevásárlóközpontok és hasonló létesítmények munkaideje alatt a 
látogatók számát oly módon korlátozzuk, hogy 9 m2 -ként egy látogató lehet. 

 
III. 

 A jelen parancs a meghozatalának napján lép hatályba. 
 

IV. 

 A jelen parancs hatályba lépésével megszűnik a 217-II-11/2020 számú, 2020.12.30-ai 
keltezésű parancs hatálya. 
 

V. 

A jelen parancsot közzé kell tenni Szabadka Város Hivatalos Lapjában és a 
tájékoztatási eszközök útján. 
 

Stevan Bakić s.k. 
a Válságkezelő Városi Törzskar 
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