
Tisztelt Lakosok! 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. november 25-én a Magyar Közlöny 260. számában több olyan 

jogszabály is megjelent, melyek a koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzettel állnak 

összefüggésben. 

A fentiekben említett jogszabályok az alábbiak: 

- 519/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet: A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 

407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 

-  520/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet: A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi 

intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletnek a maszkviseléssel 

összefüggő módosításáról  

- 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet: A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési 

rendelkezésektől való eltérésről  

- 522/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet: A veszélyhelyzet idején a felsőoktatást érintő egyes 

szabályokról  

- 523/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet: A szálláshely-szolgáltatók meghiúsuló foglalásaiból eredő 

bevételkiesés részleges megtérítéséről  

- 524/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet: Az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények 

irányító megyei intézményi feladatokat is ellátó klinikai központjainak irányítására 

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról  

- 525/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet: Az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények 

irányító megyei intézményi feladatokat el nem látó klinikai központjainak irányítására 

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról  

- 526/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet: Az egészség- és önsegélyező pénztáraknak a szociális 

intézményekre vonatkozó működési és üzemeltetési szabályairól  

- 1846/2020. (XI. 25.) Korm. határozat: A veszélyhelyzettel összefüggésben a közfoglalkoztatási 

szabályok eltérő alkalmazásáról  

- 1847/2020. (XI. 25.) Korm. határozat: A koronavírus-világjárvány egyes kulturális feladatot 

ellátó gazdasági társaságokat érintő hatásának enyhítéséről 

Az említett számú Magyar Közlöny elérhető a https://magyarkozlony.hu/ elektronikus 

felületen.   

 

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 

 
Kelt: Berhida, 2020. november 26.  

                                                                                                                      Pergő Margit  

                                                                                                                      polgármester 
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