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Tisztelt Lakosok! 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. április 06-án a Magyar Közlönyben 
kihirdetésre kerültek A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének 
a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) 
kormányrendelet, valamint A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes 
adatkezelési és közlekedési tárgyú szabályokról szóló 93/2020. (IV. 6.) 
kormányrendelet.   
 
A kormányrendeletek lényegét az alábbiak szerint foglalom össze: 
 
1. A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a 
veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) 
kormányrendelet értelmében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet 
megszűnéséig a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
2019. évi LXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény rendelkezéseit, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Alapra 
irányadó jogszabályi rendelkezéseket az említett rendeletben 
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. A kormányrendelet a központi 
költségvetés fejezetrendjében Járvány Elleni Védekezési Alapot, 
Gazdaságvédelmi Alapot és Európai Unióból Érkező Járvány Elleni 
Támogatások Alapját hozza létre, amelyek központi kezelésű 
előirányzatokat tartalmaznak.  
 
A kormányrendelet szerint a gépjárműadóról szóló törvény alapján a 
belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. 
évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a XLVI. Járvány Elleni 
Védekezési Alap fejezet bevételét képezi. 
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2. A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes adatkezelési és 
közlekedési tárgyú szabályokról szóló 93/2020. (IV. 6.) kormányrendelet 
értelmében a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív 
Törzs (a továbbiakban: Operatív Törzs) a feladatának teljesítése 
érdekében a koronavírusos megbetegedések megelőzése, megismerése, 
felderítése és továbbterjedésének megakadályozása, valamint az állami 
szervek összehangolt feladatellátásának megszervezése céljából 
adatszolgáltatást kérhet bármely szervtől, jogi személytől vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezettől, amely a kérésnek köteles 
eleget tenni. Az adatszolgáltatási kötelezettség járvány idején elrendelt 
járványügyi ellenőrzés eszköze. A kormányrendelet további lényegi 
rendelkezése, hogy az felhatalmazza a közlekedésért felelős minisztert, 
hogy egyedi határozatban a közlekedés biztosítását szolgáló eltérő 
rendet, közlekedési korlátozást vagy közlekedési tilalmat állapítson meg. 
 
A kormányrendeletekben foglaltak megtekinthetőek a 
https://magyarkozlony.hu/ elektronikus felületen.  
 
Hiteles információk: 
- https://koronavirus.gov.hu/ honlapon,  
- 06 80 277 455, vagy 06 80 277 456 telefonszámokon, 
- koronavirus@bm.gov.hu e-mail címen, 
- www.berhida.hu honlapon,  
- Berhida Város facebook oldalán (Berhida Város Önkormányzata 
facebook csoport) keresztül.  
 
Berhida, 2020.04.08.  
 
                                                        Pergő Margit polgármester                                                                                               
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