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Közzététel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény alapján 

 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 
 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

 

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a 

szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a 

szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 

hatályos és teljes szövege 

 

 

 Jogszabályok jegyzéke 

1. Magyarország Alaptörvénye 

 

Törvények 

 

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 

2015. évi XXXIII. törvény a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, 

Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges 

létesítményfejlesztésről 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről  

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

információszabadságról 

2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonú gazdasági társaságok takarékosabb 

működéséről 

2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 

2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról 

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről  

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

2000. évi C. törvény a számvitelről 

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 

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

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 

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

tilalmáról  

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 

1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 

anyag védelméről 

1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 
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Rendeletek 

 

323/2015 (X.30.) Korm. rendelet Az egyes közbeszerzési tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról 

322/2015 (X.30.) Korm. rendelet Az építési beruházások, valamint az építési 

beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól 

321/2015 (X.30.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság 

és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 

meghatározásának módjáról  

310/2015 (X.28.) Korm. rendelet A tervpályázati eljárásokról  

308/2015. (X.27.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárás eredményeként 

megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság 

által végzett ellenőrzéséről 

307/2015. (X.27.) Korm. rendelet A közszolgáltatók közbeszerzéseire 

vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról  

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet A 2014-2020 programozási időszakban az 

egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet Az építésügyi és az építésüggyel 

összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról 

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 

39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet A munkába járással kapcsolatos utazási 

költségtérítésről 

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

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan 

gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus 

árlejtés alkalmazásáról 

302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet A védett foglalkoztatók részére fenntartott 

közbeszerzések részletes szabályairól 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet A közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általános követelményeiről 

228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet A védelem terén alapvető biztonsági 

érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk 

beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos 

szabályokról 

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet A központosított közbeszerzési rendszerről, 

valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről 

46/2015 (XI.2.) MvM rendelet A felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról 

45/2015 (XI.2.) MvM rendelet A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

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 összegzésről 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1500323.kor
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1500323.kor
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1500322.kor
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1500322.kor
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1500322.kor
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1500321.kor
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1500321.kor
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1500321.kor
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1500310.kor
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1500308.kor
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1500308.kor
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1500308.kor
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1500307.kor
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1500307.kor
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1500046.mvm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1500046.mvm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1500045.mvm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1500045.mvm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1500044.mvm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1500044.mvm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1500044.mvm
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Uniós jogforrások 

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2340 RENDELETE (2015. december 15.) A 

2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szerződés-odaítélési 

eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról 

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2341 RENDELETE (2015. december 15.) A 

2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szerződés-odaítélési 

eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról 

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2342 RENDELETE (2015. december 15.) A 

2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szerződés-odaítélési 

eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról 

A BIZOTTSÁG 842/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2011. 

augusztus 19. a közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó 

hirdetményminták létrehozásáról és az 1564/2005/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

A BIZOTTSÁG 213/2008/EK RENDELETE (2007. november 28.) 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 1137/2008/EK RENDELETE 

(2008. október 22.) a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó 

egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás 

tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról 

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/24/EU IRÁNYELVE 

(2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 

(2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási 

ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/23/EU IRÁNYELVE 

(2014. február 26.) a koncessziós szerződésekről 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/66/EK IRÁNYELVE 

(2007. december 11.) a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a 

közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások 

hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról 

A TANÁCS 1992. február 25-i 92/13/EGK IRÁNYELVE a vízügyi, 

energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások 

beszerzési eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó 

térvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról 

A TANÁCS 89/665/EGK IRÁNYELVE (1989. december 21.) az 

árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések 

odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó 

törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról 
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Budapest Főváros Önkormányzata rendeletei 

 

53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról 

22/2012 (111.14.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest Főváros Önkormányzata 

vagyonáról, vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

 

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros Önkormányzata és 

intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, 

jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről 

 

 

 

Saját szabályozók 

 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

 
 

http://www.fovkozbesz.hu/resources/kozadat/szervezeti_es_mukodesi_szabalyzat.pdf

