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Kormányrendeletek

A Kormány 576/2020. (XII. 11.) Korm. rendelete
a védett vásárlási idősáv felfüggesztéséről
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az
Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5/A. alcíme a következő 9/C. §-sal egészül ki:
„9/C. § A védett vásárlási idősáv a Kormány ezzel ellentétes döntéséig felfüggesztésre kerül.”
2. §		
Az R. a következő 28/A. §-sal egészül ki:
„28/A. § (1) A védett vásárlási idősáv felfüggesztéséről szóló 576/2020. (XII. 11.) Korm. rendelet hatálybalépésétől
a 9/A. §, a 9/B. §, valamint a 22. §-nak a 9/A. §-sal összefüggő rendelkezései nem alkalmazhatóak.
(2) Az (1) bekezdés nem érinti a védett vásárlási idősáv felfüggesztéséről szóló 576/2020. (XII. 11.) Korm. rendelet
hatálybalépését megelőzően a 22. § alapján indított eljárásokat, azokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés
időpontjában alkalmazandó szabályok szerint kell elbírálni.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 577/2020. (XII. 11.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek
eltérő alkalmazásáról szóló 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek eltérő
alkalmazásáról szóló 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt az ítélőtábla és a törvényszék összbírói értekezlete nem tartható meg.
(2) A veszélyhelyzet ideje alatt a Kúria teljes ülése kizárólag elektronikus hírközlő eszköz vagy más, elektronikus kép
és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartható meg.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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