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Szám:B/140-109/2020                                                           Tárgy: Tájékoztató                                                                                              

 

 

 
Tisztelt Lakosok! 

 
Tájékoztatom Önöket, hogy a COVID-19 vírussal kapcsolatban korábban 
kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben 2020. május 06-án a Magyar 
Közlöny 101. számában kettő újabb kormányrendelet jelent meg. 
 
A kormányrendeletek címeiről és főbb tartalmi elemeiről az alábbiak 
szerint adok tájékoztatást.  
 
1. 185/2020. (V. 6.) Korm. rendelet Az egészség és élet megóvása, 
valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 
81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról  
 
- módosításra került az egészség és élet megóvása, valamint a 
nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel 
kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) 
kormányrendelet 4. § (2) bekezdése, 
 
- az országos rendőrfőkapitány a szomszédos állam állampolgárai 
esetében, a humanitárius célból történő  tranzitáthaladás során, 
valamint a szomszédos országokból érkező olyan személyek esetében, 
akik az agrárágazat (TEÁOR és TESZOR 01, 02 és 03) 
munkaerőigényének biztosítása céljából utaznak be, és a szomszédos 
állam állampolgárai vagy magyarországi lakóhellyel nem rendelkező 
magyar állampolgárok (a továbbiakban: agrárágazatban dolgozó), a 
határátlépésre, a Magyarország területén tartózkodásra, az áthaladásra, 
az útvonalra, a megállási lehetőségekre, a humanitárius tranzitforgalomra 
vonatkozó különös közlekedésre vonatkozó szabályokat, valamint – 
kizárólag az agrárágazatban dolgozók esetében – a munkahelyi 
karanténra vonatkozó szabályokat határozatban állapítja meg, 
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- az agrárágazatban dolgozó csak az országos rendőrfőkapitány által erre 
a célra kijelölt határátkelőhelyen, csoportosan léptethető be 
Magyarország területére, 
 
- az agrárágazatban dolgozó beléptetésére - a jogszabályban 
meghatározott határátlépési és idegenrendészeti feltételek teljesítésén túl 
- abban az esetben kerülhet sor, ha: 
 

a) a munkáltató a tervezett belépés előtt legalább 48 órával az 
agrárágazatban dolgozó belépéséről az országos rendőrfőkapitány 
által meghatározott elektronikus formában értesíti a kijelölt és igénybe 
venni kívánt határátkelőhely szerint illetékes határrendészeti 
kirendeltséget az agrárágazatban dolgozó nevét, a határátlépés 
során felhasználni kívánt személyazonosításra alkalmas 
okmányának számát, a tervezett munkavégzés és a szállás helyét 
és a munkavégzés tervezett időpontját tartalmazó kimutatás 
megküldésével, 
b) egészségügyi vizsgálaton átesett, és ennek során COVID-19 
fertőzés gyanúját nem állapították meg. 
 
Az agrárágazatban dolgozó beléptetésének az Európai Gazdasági 
Térség tagállamán kívüli harmadik ország állampolgárának 
magyarországi foglalkoztatására vonatkozó jogszabályban előírt 
rendelkezéseken túl további feltétele a munkáltatóval kötött érvényes 
és hatályos munkaszerződés megléte, vagy a munkáltató által a 
munkaviszony fennállásáról kiállított igazolás eredeti 
példányának bemutatása, amelyben a munkavégzés ágazatát, helyét 
és a jogviszony időtartamát a munkáltató feltüntette. 

- szabálysértést követ el az, aki a határátlépési, tartózkodási, közlekedési, 
egészségvédelmi, valamint útvonalra és megállási lehetőségekre 
vonatkozó, továbbá a Magyarország területén tartózkodásra, illetve a 
munkahelyi karanténra vonatkozó szabályt megsérti. 
 
 
2. 186/2020. (V. 6.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet ideje alatt az 
állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő 
szabályokról és a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő 
hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről 
szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet helyiségbérleti szerződésekre 
vonatkozó rendelkezésének módosításáról  
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- veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró, az állam vagy helyi 
önkormányzat tulajdonában lévő lakásra kötött lakásbérleti szerződés, 
valamint az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiségekre 
vonatkozó bérleti szerződés új pályázat kiírása nélkül a bérlő 
egyoldalú, a veszélyhelyzet fennállása alatt – de legkésőbb a 
szerződés lejártának utolsó napján – megtett írásbeli nyilatkozata 
alapján a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik. 
 
- a veszélyhelyzet fennállása alatt a nemzeti vagyonról szóló törvény 
rendelkezéseitől az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő 
lakás tekintetében fennálló lakásbérleti szerződés, illetve az állami vagy 
önkormányzati tulajdonú helyiségek tekintetében fennálló bérleti 
szerződés tartalma vonatkozásában a felek közös megegyezéssel – a 
veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig – eltérhetnek. 
 
 
Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy Országos Rendőr-főkapitányság - 
kormányrendelet felhatalmazása alapján - az agrárágazat 
munkaerőigényének biztosítása céljából a szomszédos országokból 
érkező, a szomszédos állam állampolgárai vagy magyarországi 
lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok határátlépése, 
Magyarország területén tartózkodása és a munkahelyi karantén 
szabályainak meghatározása céljából, a 24. számú Hivatalos 
Értesítőben közhírré tette a határozatát.  
 
A határozat értelmében a munkáltató és az agrárágazatban dolgozó, az 
agrárágazatban dolgozó Magyarországra történő belépését követő 14 
napon keresztül az alábbi munkahelyi karanténra vonatkozó 
szabályokat köteles betartani: 
 
a) az agrárágazatban dolgozót a beléptető határátkelőhelytől a 
munkáltatónak kell szervezett formában, csoportosan a szállás helyére 
szállítania, az egyéni utazás nem megengedett, 
b) a szálláshely csak a munkavégzés céljából és csak csoportosan 
hagyható el, 
c) az agrárágazatban dolgozó étkezéséről és ellátásáról a munkáltató 
gondoskodik, 
d) ha az agrárágazatban dolgozó a munkahelyi karantén időtartama alatt 
bármilyen betegségre utaló tünetet tapasztal, köteles erről a munkáltatót 
azonnal tájékoztatni, 
e) betegségre utaló tünetet észlelését követően az agrárágazatban 
dolgozó munkát nem végezhet, őt a munkáltató köteles elkülöníteni a többi 
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agrárágazatban dolgozótól, és a munkáltató köteles egy órán belül 
telefonon tájékoztatni a járványügyi hatóságot. 
 
A határozat rögzíti továbbá az agrárágazatban dolgozó 
Magyarország területéről való kiléptetésének szabályait is. A 
szabályozás lényege, hogy a kiléptetést a tervezett kilépés előtt 
legalább 48 órával a munkáltatónak előre be kell jelentenie a 
belépésre igénybe vett határátkelőhely szerint illetékes határrendészeti 
kirendeltségnek és a járványügyi hatóságnak.  
 
A csoportos határátlépésre kijelölt határátkelőhelyeket az Országos 
Rendőr-főkapitányság a Rendőrség honlapján teszi közzé.  
 
 
A kormányrendeletek, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság 
határozata megtekinthetők 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, 2020.05.07.   
 
 
                                                                           Pergő Margit  
                                                                           polgármester 
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