
Jogtár® Legal Monitoring Topic – Közbeszerzés
Jogszabálylista

A szolgáltatás keretében az alábbi jogszabálygyűjteményben szereplő jogszabályok 
változásinformációi kérdezhetők le riport formájában:

•  2019. évi VI. törvény a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron, 
Dunakiliti és Doborgaz (Dobrohošť) között létesítendő, kerékpárosok és gyalogosok közlekedésére szolgáló híd, 
valamint a hídhoz kapcsolódó létesítmények felépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. december 11-i 1285/2013/EU RENDELETE az európai műholdas 
navigációs rendszerek létrehozásáról és üzemeltetéséről, valamint a 876/2002/EK tanácsi rendelet  
és a 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

• 2004. évi II. törvény a mozgóképről

•  322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői 
és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

• 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

•  104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos 
rendelkezéseinek végrehajtásáról

•  A TANÁCS 2020. április 14-i (EU) 2020/521 RENDELETE az (EU) 2016/369 rendelet szerinti szükséghelyzeti 
támogatás működésbe léptetéséről, valamint az említett rendelet rendelkezéseinek a COVID-19-járványra 
tekintettel történő módosításáról

•  239/2019. (X. 16.) Korm. rendelet a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított  
és fenntartott szakképzési centrumok tagintézményeiben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére 
vonatkozó kijelölésről

•  424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól

•  126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap  
és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról

•  2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról

•  244/2011. (XI. 22.) Korm. rendelet a vasúti pályahálózat működtetésének az állam által meg nem térített költségei 
finanszírozására felvett hitelre és annak ügyleti kamataira történő állami kezességvállalás szabályairól

•  2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

•  168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző 
szervezet feladat- és hatásköréről

•  19/2004. (II. 27.) GKM rendelet a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes 
szabályairól

•  2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról

•  A BIZOTTSÁG 2015. november 27-i (EU) 2015/2282 RENDELETE a 794/2004/EK bizottsági rendeletnek a bejelentési 
formanyomtatványok és adatlapok tekintetében történő módosításáról
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•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. február 26-i 2014/25/EU IRÁNYELVE a vízügyi, energiaipari,  
közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről

•  2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről

•  469/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, valamint 
az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

•  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

•  320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

•  217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról

•  547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egységes működési kézikönyvről

•  346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől 
eltérő szabályairól

•  257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről

•  459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és 
ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról

•  19/2016. (IX. 14.) HM rendelet a védelmi és biztonsági beszerzések tekintetében alkalmazandó hirdetményekről, 
valamint azok feladásának és közzétételének szabályairól, a bírálati összegezések mintáiról és a beszerzések 
éves statisztikai összegezéséről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. május 17-i 2006/38/EK IRÁNYELVE a nehéz tehergépjárművekre egyes 
infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. május 15-i 654/2014/EU RENDELETE a nemzetközi kereskedelmi 
szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az Unióra ruházott jogok gyakorlásáról és a nemzetközi 
kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok 
alapján a Közösséget megillető jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika 
területén követendő közösségi eljárások megállapításáról szóló 3286/94/EK tanácsi rendelet módosításáról

•  1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

•  2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

•  51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal 
kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről

•  6/2014. (I. 31.) BM rendelet a helyi önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítéséhez nyújtható támogatásról

•  2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról

•  225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi 
mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések 
megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

•  A BIZOTTSÁG 2015. október 30-i (EU) 2015/2462 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi 
rendelet alkalmazási szabályairól szóló 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról

•  33/2010. (II. 23.) Korm. rendelet a Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. 
június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004–2009 közötti végrehajtásáról szóló 
együttműködési megállapodás, valamint egyrészről az Izlandi Köztársaság Kormánya, a Liechtensteini 
Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya, másrészről a Magyar Köztársaság Kormánya között 
2005. július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2004–2009 közötti végrehajtásáról szóló 
együttműködési megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
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•  247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs 
beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

•  48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének 
előmozdításáról

•  316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez 
kapcsolódó beszerzésekről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. július 13-i 2009/81/EK IRÁNYELVE a honvédelem és biztonság 
területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek  
vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK  
és 2004/18/EK irányelv módosításáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. október 23-i (EU) 2019/1937 IRÁNYELVE az uniós jog megsértését 
bejelentő személyek védelméről

•  301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati 
Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított 
közbeszerzési rendszeréről

•  359/2013. (X. 11.) Korm. rendelet a 2007–2013. programozási időszakban a Délkelet-Európai Transznacionális 
Együttműködési Program Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből megvalósuló 
programkomponensének végrehajtásáról

•  114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a felszámolók névjegyzékéről

•  A BIZOTTSÁG 2015. március 13-i (EU, Euratom) 2015/444 HATÁROZATA az EU-minősített adatok védelmét szolgáló 
biztonsági szabályokról

•  31/2019. (III. 1.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati 
Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított 
közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

•  2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

•  58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról

•  2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről

•  23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló 
támogatások igénybevételének általános szabályairól

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. április 3-i 377/2014/EU RENDELETE a Kopernikusz-program 
létrehozásáról és a 911/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

•  326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 
2009–2014-es időszakának végrehajtási rendjéről

•  2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. június 5-i (EU) 2019/944 IRÁNYELVE a villamos energia belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról

•  153/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet a geszti Tisza-kastély átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról

•  2019. évi XIV. törvény a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, 
továbbá egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről

•  250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról



Jogtár® Legal Monitoring Topic – Közbeszerzés  |  Jogszabálylista 4

•  384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének 
szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól

•  A BIZOTTSÁG 2016. január 5-i (EU) 2016/7 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum formanyomtatványának meghatározásáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. december 17-i 1303/2013/EU RENDELETE az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi  
és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről

•  75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról

•  32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

•  299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet az állami magasépítési beruházásokról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. február 26-i 2014/24/EU IRÁNYELVE a közbeszerzésről és a 2004/18/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről

•  482/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

•  254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról

•  2004. évi CXXXVII. törvény a Nemzeti Audiovizuális Archívumról

•  2016. évi XXX. törvény a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

•  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről

•  19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

•  46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, 
orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről

•  40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével 
kapcsolatos szabályokról

•  16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól

•  2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

•  A BIZOTTSÁG 2014. május 2-i 447/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz 
létrehozásáról szóló 231/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásának egyedi szabályairól

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. december 11-i 1290/2013/EU RENDELETE a „Horizont 2020” kutatási  
és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, valamint  
az 1906/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

•  9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól

•  307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról

•  2016. évi CLVII. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény eltérő 
szöveggel való hatálybalépéséről

•  217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési 
szakmai képzéséről

•  224/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program beruházásainak 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról
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•  18/2018. (XII. 18.) MvM rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetésével 
összefüggő hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

•  65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

•  22/2020. (II. 19.) Korm. rendelet a Magyar Tudományos Akadémia Székház és Könyvtár épületegyüttese 
felújításával és bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról, valamint az egyes 
közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. 
rendelet módosításáról

•  A TANÁCS 2018. november 26-i (EU) 2018/1877 RENDELETE a 11. Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénzügyi 
szabályzatról és az (EU) 2015/323 rendelet hatályon kívül helyezéséről

•  48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének  
és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.)

•  435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel 
összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe 
utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról

•  2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

•  2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

•  273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról

•  276/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési eljárás körébe tartozó, egészségügyi, szociális 
és családügyi fejezeti szinten kiemelt termékek állami normatíváiról

•  329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal 
összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő 
beszerzések központosított rendszeréről

•  314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami  
Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

•  225/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet a Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos 
beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

•  150/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

•  45/2015. (XI. 2.) MvM rendelet a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

•  301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

•  34/2020. (III. 5.) Korm. rendelet új büntetés-végrehajtási férőhelyek létrehozására irányuló beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé  
és a beruházások kiemelten közérdekű beruházásokká nyilvánításáról

•  2/2019. (VII. 12.) MK rendelet a kormányzati informatikai beszerzéssel érintett alkalmazások, informatikai 
eszközök és szoftverek köréről

•  166/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet a Felhő utcai Református Központ létrehozásával kapcsolatos beruházás 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról
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•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. november 25-i 66/2010/EK RENDELETE az uniós ökocímkéről

•  266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

•  A BIZOTTSÁG 2019. augusztus 28-i (EU) 2019/1868 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az 1031/2010/EU 
rendeletnek a kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítésének a 2021–2030-as időszakra vonatkozó 
uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer szabályaival és a kibocsátási egységeknek a 2014/65/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv értelmében pénzügyi instrumentumként történő besorolásával való 
összehangolása érdekében történő módosításáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. június 20-i (EU) 2019/1161 IRÁNYELVE a tiszta és energiahatékony 
közúti járművek használatának előmozdításáról szóló 2009/33/EK irányelv módosításáról

•  A BIZOTTSÁG 2007. április 23-i 478/2007/EK, EURATOM RENDELETE az Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2342/2002/EK, Euratom rendelet 
módosításáról

•  237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet a Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről

•  83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási 
Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési 
Program végrehajtásáról

•  7/2017. (VI. 13.) HM rendelet a biztonsági beszerzési eljárásokban részvételre jogosult gazdasági szereplők 
jegyzékével összefüggő előzetes minősítés, eljáráshoz kötődő minősítés és a jegyzéken tartás során 
alkalmazandó iratmintákról, valamint a jegyzék tartalmi elemeiről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. december 11-i 1316/2013/EU RENDELETE az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/
EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

•  237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörébe tartozó európai 
uniós alapokból származó támogatások felhasználására vonatkozó központi beszerző, valamint 
krízismenedzsment feladatokat ellátó szerv feladat- és hatásköréről

•  131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet a Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2015. október 28-i (EU, Euratom) 2015/1929 RENDELETE az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom rendelet módosításáról

•  A BIZOTTSÁG 2015. november 11-i (EU) 2015/1986 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a közbeszerzési hirdetmények 
közzétételére használandó hirdetményminták létrehozásáról és a 842/2011/EK végrehajtási rendelet hatályon 
kívül helyezéséről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. október 22-i 1144/2014/EU RENDELETE a belső piacon és harmadik 
országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós 
intézkedésekről, és a 3/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

•  2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

•  2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

•  4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,  
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről

•  A BIZOTTSÁG 2014. augusztus 18-i 897/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az Európai Szomszédsági Támogatási 
Eszköz létrehozásáról szóló 232/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján finanszírozott, 
határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtására vonatkozó egyedi rendelkezések megállapításáról

•  2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
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•  321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. április 23-i 2009/33/EK IRÁNYELVE a tiszta közúti járművek 
használatának az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításáról

•  2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről

•  1991. évi XVI. törvény a koncesszióról

•  191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

•  2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

•  198/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet a Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának megvalósítását 
szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó 
egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. 
rendelet módosításáról

•  2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről

•  2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről

•  2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

•  492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének 
kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor  
az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

•  A BIZOTTSÁG 2007. november 28-i 213/2008/EK RENDELETE a közös közbeszerzési szószedetről (CPV) szóló 
2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a közbeszerzési eljárásokról szóló 
2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a CPV felülvizsgálata tekintetében történő 
módosításáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 RENDELETE az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU,  
az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU 
határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről

•  210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet a Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti 
Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról

•  181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló 
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

•  A BIZOTTSÁG 2019. szeptember 23-i (EU) 2019/1780 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a közbeszerzési hirdetmények 
közzétételére használandó hirdetményminták („e-hirdetmények”) létrehozásáról és az (EU) 2015/1986 
végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. április 16-i 2014/55/EU IRÁNYELVE az elektronikus számlázás 
közbeszerzésben történő alkalmazásáról

•  2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. április 16-i 512/2014/EU RENDELETE az Európai GNSS Ügynökség 
létrehozásáról szóló 912/2010/EU rendelet módosításáról

•  27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését és fenntartását végző 
gazdasági társaság kijelöléséről
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•  310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásokról

•  2013. évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében 
közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint 
a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról

•  2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról

•  396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés 
célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról

•  A TANÁCS 2008. február 18-i 215/2008/EK RENDELETE a 10. Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénzügyi 
szabályzatról

•  A BIZOTTSÁG 2018. december 18-i (EU) 2019/715 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés keretében létrehozott és az (EU, Euratom) 2018/1046 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 70. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról

•  109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre 
vonatkozó részletes szabályokról

•  335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a világörökségi kezelési 
tervek tartalmi követelményeiről és elkészítésük rendjéről, a gondnokságokról, valamint a világörökségi 
területen az államot megillető elővásárlási jogról

•  308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének  
és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről

•  A TANÁCS 2016. március 15-i (EU) 2016/369 RENDELETE az Unión belül szükséghelyzeti támogatás nyújtásáról

•  2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról

•  356/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet a Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének felújításával-
fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó 
tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

•  267/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintő egyes kormányrendeletek 
módosításáról

•  64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez 
szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá 
a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról

•  2015. évi VII. törvény a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint  
az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

•  51/2019. (III. 14.) Korm. rendelet a 2020. évi Dubaji Világkiállítással kapcsolatos egyes rendelkezésekről, valamint 
a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos 
egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

•  39/2017. (III. 7.) Korm. rendelet a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti 
pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló keretmegállapodás kihirdetéséről

•  410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos 
beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról

•  1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

•  1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
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•  135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból  
és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról

•  18/2012. (IV. 5.) BM rendelet a közfoglalkoztatáshoz szükséges beszerzések sajátos szabályairól

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. február 26-i 2014/23/EU IRÁNYELVE a koncessziós szerződésekről

•  175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet a budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt 
nemzetközi sportesemények rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008. február 20-i 2008/6/EK IRÁNYELVE a 97/67/EK irányelvnek a közösségi 
postai szolgáltatások belső piacának teljes megvalósítása tekintetében történő módosításáról

•  2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

•  44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek  
és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások 
átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről

•  2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

•  44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének  
és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves 
statisztikai összegezésről

•  438/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztését szolgáló 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról

•  317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződésről
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