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      Berhida Város Polgármestere  
8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 

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

 

 

 

Szám: B/140-176/2020                                                                  Tárgy: Tájékoztató 

 

Tisztelt Lakosok! 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. december 22. napján a Magyar Közlöny 287. számában a 

COVID-19 vírussal kapcsolatban kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben több jogszabály 

is megjelent. 

 

A megjelent jogszabályok az alábbiak: 

 

1. 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet: A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel 

kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről  

 

2. 638/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet: A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi 

intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról  

 

3. 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet: A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő 

hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről  

 

4. 640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet: A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő 

hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) 

Korm. rendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási szabályokkal való 

összeegyeztethetőségéről  

 

5. 642/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet: A veszélyhelyzet ideje alatt egyes külszolgálattal 

kapcsolatos eltérő rendelkezésekről  

 

6. 643/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet: A veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartásra 

vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről  

 

7. 644/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet: A rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő 

egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatottakra vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról  

 

8. 645/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet: A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes 

belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes 

intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról  

 

9. 1987/2020. (XII. 22.) Korm. határozat: A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot 

érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges intézkedésről  
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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 

 

Koronavírus elleni védőoltás regisztráció: vakcinainfo.gov.hu 

 

Berhida, 2020.12.23.    

 

                                                                                          Pergő Margit 

                                                                                           polgármester                      
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