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III. Kormányrendeletek

A Kormány 159/2020. (IV. 29.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során az érettségi vizsga teljesítésével összefüggő rendelkezésekről

A Kormány
az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  koronavírus elleni 
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni 
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. §  A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet szerinti alapos indoknak minősül – kiemelten 
az  érettségi vizsga letétele lehetősége biztosítása érdekében – a  tanulmányi kötelezettség vagy a  tanulmányok 
lezárásából fakadó kötelezettség teljesítésével összefüggő tevékenység végzése.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. §  A Kormány e  rendelet hatályát a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 160/2020. (IV. 29.) Korm. rendelete
a virágüzletek anyák napi nyitvatartásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus 
elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  anyák napjára tekintettel 2020. május 1-jén, 2-án és 3-án az  elsősorban dísznövényt árusító üzlet 
(a továbbiakban: virágüzlet) korlátozás nélkül nyitva tarthat.

 (2) A virágüzletben a teljes nyitvatartási idő alatt megengedett a tartózkodás és a vásárlás.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Ez a rendelet 2020. május 4-én hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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