
A KÖZBESZERZÉSI ÉS ELLÁTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG ALAPTEVÉKENYSÉGÉT 
MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK 

 
 

-  A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvény  
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény  
- Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény  
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény  
- A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény  
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény  
- A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  
- A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény  
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  
- Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény  
- A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény  
- A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet  
- Az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet  
- Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet  
- A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet  
- A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, 

valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet  
- A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és 

hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet  
- A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet  
- A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének 

szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai 
összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet; 

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

- Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet  
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet    
- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet  
- A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről 

szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet  
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
- 51/2016. (XII.13.) NGM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek 

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnál történő végrehajtásáról; 
- a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök, valamint beosztások a pénzügyminiszter feladat- 

és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 
4/2020. (VI. 30.) PM rendelet; 



- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 
2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (GDPR). 
 

 


