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III. Kormányrendeletek

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

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,
a 4.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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).

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.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. november 23-án lép hatályba.
 (2) A 4. § 2020. december 7-én lép hatályba.

4. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a (2) bekezdés szerinti hatályvesztéséig meghosszabbítja.
 (2) Ez a rendelet 2020. december 11-én hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok tára

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

 1. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy 2020. november 23. napjától 2020. december 11. napjáig biztosítsák este 
7 órától reggel 7 óráig – a  2.  pontban 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.

Felelős: valamennyi miniszter
Határidő: 2020. november 23.

 2. Az 1. mellékletben felsorolt szervek közterületen elhelyezkedő parkolói az 1. pont alapján nem vehetőek igénybe.
 3. 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.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1839/2020. (XI. 21.) Korm. határozathoz

A 2. pont szerint, ingyenes használat alól kivett szervek

1. a Kormány védett vezetési rendszer létesítményei
2. a honvédelmi, a rendőrségi, a polgári nemzetbiztonsági szolgálati, a polgári védelmi alapfeladatok ellátását 

szolgáló létesítmények
3. a  Magyarország területén működő, a  nemzetközi jog alapján kiváltságot és mentességet élvező 

külképviseletek objektumai
4. a büntetés-végrehajtási szervek
5. az atomenergia alkalmazását szolgáló üzemi létesítmények
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
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