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      Berhida Város Polgármestere  

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 

      Tel.:88/585-620, E-mail: polgarmester@berhida.hu 

 

 

 

Szám: B/140-160/2020                                                                  Tárgy: Tájékoztató 

 

Tisztelt Lakosok! 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. november 13. napján a Magyar Közlöny 246. számában, 

valamint 2020. november 14. napján a Magyar Közlöny 247. számában több, a COVID-19 

vírussal kapcsolatban kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő kormányrendelet jelent meg. 

 

1. 2020. november 13. napján megjelent Magyar Közlönyben az alábbi kormányrendeletek 

kerültek kihirdetésre:  

 

- Egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 

498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet 

- A veszélyhelyzet során a Magyar Honvédség által a kórházakban ellátott feladatokról 

szóló 499/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet 

- A veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes 

szabályok megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet 

 

1.1. A fent rögzített kormányrendeletekben írt szabályok kapcsán az alábbiakra hívom fel a 

figyelmet: 

 

- A védelmi intézkedés hatályának időtartama alatt az általános forgalmi adó mértéke az 

adó alapjának 5 százaléka az elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített étel- és ital 

esetén.  

 

- A 2020. november 4-e után lejáró igazolványok a jelenlegi veszélyhelyzet 

megszűnését követő 60 napig még használhatók maradnak. Ez a szabály vonatkozik 

a gépjármű forgalmi engedélyekbe bejegyzett műszaki érvényességére is, azaz azok 

is a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig érvényesek maradnak. A szabályozás 

kizárólag a magyar hatóság által kiállított, Magyarország területén hatályos 

okmányokra terjed ki. A lejárt érvényességű okmányok csak hazánk területén 

maradnak használhatók, azokat külföldön nem fogadják el. 

 

- A Magyar Honvédség a kórházak zavartalan működésének, valamint az 

egészségügyi dolgozók segítése érdekében a kórházakban közreműködik többek 

között: 

 

- a) a testhőmérséklet-méréssel egybekötött beléptetési feladatok, 

- b) a betegirányítási, útbaigazítási feladatok, 
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- c) a betegkísérési feladatok, 

- d) az adminisztrációs feladatok, 

- e) az egészségügyi intézmények közötti anyagszállítási feladatok, 

- f) a számítógépes adatrögzítés, 

- g) fertőtlenítés  

ellátásában. 

 

2. 2020. november 14. napján megjelent Magyar Közlönyben az alábbi kormányrendelet került 

kihirdetésre: 

 

- A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő 

intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet  

 

2.1. A kormányrendelet értelmében a helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás 30 napra 

(a továbbiakban: szolgáltatás) ingyenesen vehető igénybe a köznevelésben és a 

szakképzésben, nappali rendszerű nevelés-oktatásban és szakmai oktatásban, a 

veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelettel 

összhangban elrendelt tantermen kívüli, digitális munkarendben működő középfokú 

iskolával fennálló jogviszonyra tekintettel.  

 

2.2. Szolgáltatás ingyenes igénybevételére jogosult: 

a) az előfizetéssel rendelkező tanuló vagy helyette előfizetéssel rendelkező törvényes 

képviselője, vagy az a személy, akinek előfizetését a jogosult tanuló vagy törvényes képviselője 

erre jogosító jogcím alapján használja,  

b) az előfizetéssel rendelkező pedagógus vagy oktató, vagy az a személy, akinek előfizetését 

a jogosult pedagógus vagy oktató erre jogosító jogcím alapján használja. 

 

A jogosult a lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerinti helyek közül egy 

jogosultság alapján csak egy helyen veheti a szolgáltatást ingyenesen igénybe. 

 

A jogosultnak kell az igényét a szolgáltató felé jeleznie, aki a 2020. december hónapban 

kibocsátásra kerülő számlában a 30 nap időtartamú kedvezményt jóváírja. 

 

Az említett számú Magyar Közlönyök elérhetők a https://magyarkozlony.hu/ elektronikus 

felületen.   

 

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a közös önkormányzati hivatalunkban és az 

önkormányzati intézményeinkben is – vagy közvetlen vagy közvetett módon, de – sajnos 

megjelent a koronavírus. Tekintettel arra, hogy az élet és egészség megóvása mindennél 

fontosabb szempont, ezért dolgozóink egészségének megóvása érdekében a bevezetett szigorú 

védelmi intézkedéseken túl több esetben otthoni munkavégzést rendeltünk el. Természetesen 

folyamatosan zajlik az ügyintézés, a kollégák erőn felül, becsületes helytállással végzik a 

feladataikat, azonban a koronavírus járvány elleni védekezés jelentős kapacitásokat köt 

le, melynél fogva az ügyintézés nem tud megfelelő rugalmassággal zajlani. Ezen okoknál fogva 

kérem Önöket, hogy ügyeiket lehetőség szerint elektronikus kapcsolattartás útján 

szíveskedjenek intézni. A hivatal elektronikus elérhetősége a berhida@berhida.hu e-mail cím.  

 

Kérem Önöket, hogy vigyázzanak saját és mások egészségének a megóvására, a járvány 

elleni védekezés miatt bevezetett szabályokat pedig szíveskedjenek betartani!  
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Hiteles információk: 

- https://koronavirus.gov.hu/ honlapon,  

- 06 80 277 455, vagy 06 80 277 456 telefonszámokon (külföldről a +36 1 550 1825) 

- koronavirus@1818.hu e-mail címen, 

- www.berhida.hu honlapon,  

- Berhida Város facebook oldalán (Berhida Város Önkormányzata facebook csoport) keresztül.  

 

Koronavírus fertőzésből gyógyultak jelentkezése vérplazma adásra: 

- telefon: 06 30 602 9250 

- e-mail: verplazma@dpckorhaz.hu; online: www.koronavirusplazma.hu 

 

 

 

Berhida, 2020.11.16.   

 

  

                                                                                    Pergő Margit 

                                                                                    polgármester                      
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