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Szám:B/140-120/2020                                                          Tárgy: Tájékoztató                                                                                              

 

Tisztelt Lakosok! 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. május 22-én, a Magyar Közlöny 118. 

számában több jogszabály is megjelent. A megjelent joganyagok között 

szerepelnek olyanok is, amelyek a COVID-19 vírussal kapcsolatban 

korábban kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben állnak. 

 

A COVID-19 vírussal kapcsolatos joganyagok címei az alábbiak: 
 
1. 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelet Az iskolák 2020. júniusi 
működéséről  
 
2. 221/2020. (V. 22.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet ideje alatt a 
köznevelési intézmény működési engedély iránti kérelmének 
benyújtási határidejéről  
 
3. 222/2020. (V. 22.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet során az egyes 
pedagógusminősítési eljárások lefolytatásáról és az országos 
pedagógiai-szakmai ellenőrzésekről  
 
4. 224/2020. (V. 22.) Korm. rendelet A veszélyhelyzettel 
összefüggésben felmerülő munkanélküliségi kockázatokat 
mérséklő európai uniós hitelkerethez kapcsolódó állami 
garanciavállalásról  
 
5. 225/2020. (V. 22.) Korm. rendelet A Gazdaságvédelmi Akcióterv 
keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése 
érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 
21.) Korm. rendelet módosításáról  
 
6. 2/2020. (V. 22.) PM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok 
kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM 
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rendeletnek a koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak 
enyhítésével összefüggő támogatási szabályainak módosításáról  
 
7. 1252/2020. (V. 22.) Korm. határozat A veszélyhelyzettel 
összefüggésben felmerülő munkanélküliségi kockázatokat 
mérséklő európai uniós hitelkerethez kapcsolódó állami 
garanciavállalási megállapodás megkötéséről  
 
8. 1253/2020. (V. 22.) Korm. határozat A koronavírus miatt a 
köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend 
bevezetéséről szóló 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat 
módosításáról  
 

Tekintettel arra, hogy a megjelent joganyagok közül az iskolák 2020. 
júniusi működéséről szóló 220/2020. (V. 22.) kormányrendelet (a 
továbbiakban: kormányrendelet) a lakosság számára is kiemelt 
jelentőséggel bír, így az abban foglalt főbb rendelkezésekről az alábbi 
tájékoztatást adom: 
 
1. Az iskolák – kivéve a szakképzést folytatókat – 2020. június 2. és 
2020. június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális 
munkarend szerint működnek azzal, hogy a tantermen kívüli, digitális 
munkarend tapasztalatai alapján egyéni vagy kiscsoportos 
foglalkozás szervezhető a tanulók felzárkóztatása céljából. 
 
2. 2020. június 2. és 2020. június 26. között minden általános és 
középfokú iskola megszervezi a tanulók felügyeletét. A felügyelet 
keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy 
csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni 
vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható. 
 
3. Ha a tanuló a lakóhelyétől eltérő településen jár iskolába, és a 
saját intézményében nem tud tanulófelügyeletben részt venni, 
felügyeletének ellátását a lakóhelye szerinti településen működő 
iskola nem tagadhatja meg. 
 
4. A szakképzést folytató iskolák 2020. június 2-ától - az iskola 
vezetőjének döntése szerint - a veszélyhelyzetet megelőzően 
alkalmazott nappali vagy esti munkarendben, vagy tantermen kívüli, 
digitális munkarendben egyaránt működhetnek. 
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Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a mai napon a Magyar Közlöny 119. 
számában megjelent a Szerb Köztársaságból történő határátlépésről 
szóló 226/2020. (V. 25.) kormányrendelet. A kormányrendelet a szerb 
és magyar állampolgárnak a Szerb Köztársaság területéről 
Magyarország területére történő belépését szabályozza. 
 
Az említett számú Magyar Közlönyök elérhetők 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, 2020.05.25.   
 
                                                                               Pergő Margit  
                                                                               polgármester 
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