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módosítás

A külgazdasági és külügyminiszter
15/2020. (XI. 20.) KKM rendelete
a koronavírus-járvány következtében
szükségessé vált versenyképességnövelő támogatásról szóló 7/2020. (IV.
16.) KKM rendelet módosításáról

MK 254. szám

2020.XI.21.

A vállalkozások versenyképesség-növelő támogatását
érintő módosítás.

A Kormány 512/2020. (XI. 21.) Korm.
rendelete a veszélyhelyzet idején a
parkolást könnyítő intézkedésekről

MK 255. szám

2020.XI.23-ától

2020.XI.21.

2020.XII.11-ig

1. § Lakott területen, kereskedelmi célú
a) P+R,
b) parkolóház,
c) parkológarázs,
d) zárt felszíni parkoló és
e) nem zárt felszíni parkoló
(a továbbiakban együtt: kereskedelmi célú parkolási
létesítmény) a parkolási díj megfizetése nélkül vehető
igénybe este 7 órától reggel 7 óráig (a továbbiakban:
ingyenes parkolási idősáv).

új

2020.XI.20.

2. § (1) A kereskedelmi célú parkolási létesítmény
üzemeltetője köteles az ingyenes parkolási idősávban
az ingyenes parkolást lehetővé tenni.
(2) A kereskedelmi célú parkolási létesítményben
ingyenesen parkoló gépkocsi üzembentartója köteles
gondoskodni arról, hogy a kereskedelmi célú
parkolási létesítményt a gépkocsi az ingyenes
parkolási idősáv végéig elhagyja, vagy – ha arra
lehetőség van – az ingyenes parkolási idősávot követő
időszakra a parkolási díjat megfizesse.

új

A Kormány 1839/2020. (XI. 21.)
Korm. határozata a veszélyhelyzet
idején a parkolás könnyítése érdekében
szükséges intézkedésekről

MK 255. szám
2020.XI.21.

A Kormány felhívja a minisztereket, hogy 2020.
november 23. napjától 2020. december 11. napjáig
biztosítsák este 7 órától reggel 7 óráig – az 1. sz.
mellékletben foglalt kivétellel – a költségvetési szerv,
valamint az állam közvetlen vagy közvetett többségi
tulajdonában álló gazdasági társaság közterületen
elhelyezkedő felszíni parkolói bárki számára
ingyenesen igénybe vehetőek legyenek.
A Kormány felkéri a települési, a fővárosi és a
területi önkormányzatokat, hogy 2020. november 23.
napjától 2020. december 11. napjáig terjedő
időtartamra saját hatáskörben rendelkezzenek az
önkormányzat, vagy az önkormányzat közvetlen, vagy
közvetett többségi tulajdonában álló gazdasági
társaság parkolói bárki számára való megnyitásáról, és
döntésükről a lakosságot 48 órán belül tájékoztassák.

