A Kormány 569/2020. (XII. 9.) Korm. rendelete
a védelmi intézkedések alkalmazhatóságának meghosszabbításáról
A Kormá ny az Alaptö rvé ny 53. cikk (2) bekezdé sé ben meghatá rozott eredeti jogalkotó i hatá skö ré ben, figyelemmel a
katasztró favé delemrő l é s a hozzá kapcsoló dó egyes tö rvé nyek mó dosı́tá sá ró l szó ló 2011. é vi CXXVIII. tö rvé ny 51/A. §á ra, az Alaptö rvé ny 15. cikk (1) bekezdé sé ben meghatá rozott feladatkö ré ben eljá rva a kö vetkező ket rendeli el:
1. § A veszé lyhelyzet idejé n alkalmazandó vé delmi inté zkedé sek má sodik ü temé rő l szó ló 484/2020. (XI. 10.) Korm.
rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § E rendelet rendelkezéseit 2021. január 11-ig lehet alkalmazni.”
2. § Ez a rendelet a kihirdeté sé t kö vető napon lé p hatá lyba.
Orbán Viktor s. k., miniszterelnö k

Kiemelve néhány pontja:
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről *
• Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, mindenkinek haza kell
érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés,
amelyet azonban igazolni szükséges.
• Minden gyülekezés tilos.
• Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a kulturális eseményeket,
valamint a karácsonyi vásárokat. A vallási közösségek szertartásai a vallási közösség
döntése szerint tarthatóak meg. A Kormány felkéri a vallási közösségeket, hogy a
szertartásaik során a magatartási szabályokat az általános szabályokkal összhangban
határozzák meg.
• A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint
nyitva tartanak, a speciális intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza
meg. Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben
működnek. A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint
működnek.
• Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális intézményben
dolgozókat - külön kormányrendeletben foglaltak szerint - hetente tesztelni kell.
• A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok
továbbra is érvényesek, azzal, hogy a 10 000 főnél nagyobb település egyes
közterületein a maszkviselés kötelező. A területek kijelölése a polgármester feladata.
Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk
viselése továbbra sem kötelező.

