
 

 

Berhida Város Jegyzője  
8181.   Berhida, Veszprémi u. 1-3. 

                    Tel.:88/585-621, Fax: 88/585-620   E-mail: jegyzo@berhida.hu 
  
 
 

Szám:B/140-105/2020                                                        Tárgy: Tájékoztató         
                                                                                        
Ügyintéző: Füst Ádámné   
                  

 
Tisztelt Lakosok! 

 
Tájékoztatom Önöket, hogy a COVID-19 vírussal kapcsolatban korábban 
kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben több kormányrendelet is 
megjelent, melyek szabályai a mai naptól, azaz 2020. május 04-től 
alkalmazandóak. 
 
Tekintettel arra, hogy a kormányrendeletek a mindennapi életünket 
jelentősen befolyásolják, illetve a korábbi kijárási szabályokhoz képest új, 
enyhébb szabályokat állapítanak meg, ezért egy rövid összefoglalót 
teszek közzé.  
 
1. Az enyhébb szabályok Magyarország településein alkalmazhatók, 
azzal a kivétellel, hogy Budapesten és Pest megyében a kijárási 
korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott 
kijárási korlátozás nem szűnt meg, azaz ott a szigorú kijárási 
korlátozások továbbra is hatályban vannak.  
 
2. Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös 
háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, 
és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot 
tartani. 
 
3. Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési 
eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró 
eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni. 
 
4. Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az 
élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati 
segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben 



látogathatja. Ezen időpont alatt az említett életkort betöltött személyeken 
kívül más nem, csak a foglalkoztatottak tartózkodhatnak.  
 
5. Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható. A 
vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a 
büfé, a presszó – kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a 
megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.  A vendéglátó 
üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. 
Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.  
 
6. A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás 
biztosítása céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható. 
 
7. A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról 
látogatható hely üzemeltetője gondoskodik. 
 
8. Rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően 
vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és 
temetés tartható, úgy, hogy a vallási közösség szertartása, továbbá – a 
házasuló felek kivételével – a polgári házasságkötés és temetés során 
biztosítani kell a védőtávolság (1,5 méter) megtartását. 
 
9. A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti 
rendben látogatható. A felsőoktatási intézmény kollégiuma hallgatók 
általi látogatása tilos. 
 
10. Magyarország egész területén sportrendezvény nézők nélkül, zárt 
körülmények között megtartható, valamint a sportegyesület által 
szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport 
célú edzésen való részvétel megengedett. 

 
Ahogy már a fentiekben jeleztem, jelen tájékoztató a mindennapi életünket 
befolyásoló „új” kormányrendeletek által előírt magatartásszabályok rövid 
összefoglalóját tartalmazza. A részletszabályok a kormányrendeletekből 
ismerhetőek meg. 
 
A kormányrendeletek megtekinthetők a https://magyarkozlony.hu/ 
elektronikus felületen. 
 
 
Hiteles információk: 
 
- https://koronavirus.gov.hu/ honlapon,  

https://magyarkozlony.hu/
https://koronavirus.gov.hu/


- 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, 2020.05.04.   
 
 
                                                                             dr. Guti László  
                                                                                     jegyző 
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