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Tisztelt Lakosok! 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. június 17-én, a COVID-19 vírussal 
kapcsolatban korábban kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben a 
Magyar Közlöny 144. és 145. számaiban több jogszabály is kihirdetésre 
került.  
 
A fentiekben említett jogszabályok közül kiemelendő az, hogy az 
Országgyűlés megalkotta „A veszélyhelyzet megszüntetéséről” szóló 
2020. évi LVII. törvényt, valamint „A veszélyhelyzet megszűnésével 
összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről” 
szóló 2020. évi LVIII. törvényt.  
 
A kormány – a 2020. évi LVII. törvényben foglaltakra figyelemmel - „a 
2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről” 
szóló kormányrendeletével 2020. június 18. napjától, a 2020. március 
11-én kihirdetett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 
Korm. rendelet szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetet 
megszüntette.  
 
„A járványügyi készültség bevezetéséről” szóló 283/2020. (VI. 17.) 
kormányrendelettel a kormány Magyarország egész területére 
egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget 
vezetett be, melynek szükségességét 3 havonta felülvizsgálja. 
 
„A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről” szóló 
285/2020. (VI. 17.) kormányrendelet szerint 2020. június 18-tól a 
hatodik életévet be nem töltött kiskorúak kivétellel mindenki köteles 
tömegközlekedési eszközön, valamint az üzletben történő vásárlás 
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során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, 
kendő) viselni. 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. 
 
További fontos szabályokat tartalmaz „a járványügyi készültségi 
időszak utazási korlátozásairól” szóló 291/2020. (VI. 17.) 
kormányrendelet, amely a külföldről érkező nem magyar 
állampolgárok személyforgalomba 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, 2020.06.18.   
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