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Szám:B/140-115/2020                                                           Tárgy: Tájékoztató                                                                                              
 

Tisztelt Lakosok! 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. május 15-én, a COVID-19 vírussal kapcsolatban 

korábban kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben a Magyar Közlöny 111. 

számában négy újabb kormányrendelet és egy kormányhatározat jelent meg. 

Tekintettel arra, hogy a megjelent szabályozók a mindennapi életvitelünket 

jelentősen befolyásolják, így az azokban foglalt főbb rendelkezésekről az alábbi 

tájékoztatást adom: 

1. A Kormány 207/2020. (V. 15.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések 
következő üteméről 
 
- A rendelet hatálya – Budapest fővárosára nem terjed ki.   
 
- A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében – így különösen az étteremben, 
a kávézóban, a cukrászdában, a büfében, a presszóban – a tartózkodás és 
a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett. Azonban a vendéglátó 
üzlet belső (zárt) részében az ott dolgozók – a  vendégek által látogatható 
területen – kötelesek a  szájat és az  orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, 
sál, kendő) viselni, valamint a védelmi intézkedésekről szóló rendelet szerinti 
védőtávolság (legalább 1,5 méter) betartása is kötelező. 
 
- A szálláshely fogadhat vendéget, és a vendégek számára az ott-tartózkodás 
megengedett, viszont a szálláshelyen üzemeltetett vendéglátó helyiségekre 
a vendéglátó üzletekre vonatkozó szabályokat kell betartani. 
 
- A szabadtéren lévő játszótér nyitva tarthat és látogatható. 
 
A fent említett szabályok 2020. május 18. napjától alkalmazhatók.  
 
- 2020. június 1. napjától a  temetést, valamint a  házasságkötést követő családi 
rendezvény megtartható, ha a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt. 
2020. június 1. napjától a házasságkötés és a  házasságkötést követő családi 
rendezvény vendéglátó üzletben, valamint szálláshelyen is megtartható, és azon 
zenés szolgáltatás biztosítható. Az  említett családi rendezvények során a  védelmi 
intézkedésekről szóló rendelet szerinti védőtávolság (legalább 1,5 méter) betartása 
kötelező. 
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2. A Kormány 208/2020. (V. 15.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során 
alkalmazandó egyes építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi 
eljárásokkal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről 
 
- Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint 
az  építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
alapján engedélyezett építési tevékenységre vonatkozó végleges építési engedély, 
elvi építési keretengedély, telepítési engedély vagy bontási engedély, amelynek 
hatálya a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 
szerinti veszélyhelyzet kihirdetésének és a  veszélyhelyzet megszűnésének napja 
közötti időben lejár, külön erre irányuló kérelem hiányában is meghosszabbodik 
a veszélyhelyzet megszűnésének napjától számított további egy évvel, valamint a 
végleges építési engedély, elvi építési keretengedély, telepítési engedély vagy 
bontási engedély, amelynek hatálya a  veszélyhelyzet megszűnésének napját követő 
180 napon belül jár le, külön erre irányuló kérelem hiányában is meghosszabbodik 
az engedély hatályának lejártától számított további egy évvel. 
 
Ezen szabályok 2020. május 16. napjától hatályosak, azzal, hogy a folyamatban lévő 
eljárásokban is alkalmazni kell. 
 
Az említett számú Magyar Közlönyben az alábbi szabályozók is kihirdetésre 
kerültek:  
 
1. A Kormány 209/2020. (V. 15.) Korm. rendelete a koronavírus világjárvány 
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a légijárműiparban 
tevékenykedő vállalkozások közteher kötelezettségeinek csökkentéséről 
 
2. A Kormány 210/2020. (V. 15.) Korm. rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv 
keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú 
rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet 
módosításáról 
 
3. A Kormány 1240/2020. (V. 15.) Korm. határozata a veszélyhelyzettel 
összefüggésben a közfoglalkoztatási szabályok eltérő alkalmazásáról 

 

A kormányrendeletek és a kormányhatározat elérhető 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, 2020.05.16.   
 
                                                                                                  Pergő Margit  
                                                                                                  polgármester                                                                                               
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