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A Társaság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a Társaságra vonatkozó
alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtására kiadott kormányrendeletek
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a
végrehajtására kiadott jogszabályok
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény és
végrehajtására kiadott jogszabályok
A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.
törvény
40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és
működtetésével kapcsolatos szabályokról
1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet az egyes állami tulajdonban álló társaságok felett az államot
megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről
459/2016. (XII. 23.) Korm.-rendelet a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések
megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról
27/2017. (XI. 6.) MvM-rendelet az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését és fenntartását
végző gazdasági társaság kijelöléséről
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
217/2017. (VII.31.) Korm. rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező
közbeszerzési szakmai képzéséről
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
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307/2015. (X.27.) Korm. rendelet a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési
szabályokról
308/2015. (X.27.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések
teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről
320/2015. (X.30.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről
257/2018. (XII.18.) Korm. rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
27/2017. (XI.6.) MvM rendelet az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését és fenntartását
végző gazdasági társaság kijelöléséről

