Törvények
•

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

•

1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról

•

2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

•

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról

•

2011. évi CXII. törvény
információszabadságról

•

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

•

2011. évi CC. törvény a nemzeti mobil fizetési rendszerről

•

2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról

•

2013. évi LXVII. törvény az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő
megtett úttal arányos díjról

•

2014. évi LXXXIII.
keretrendszerről

•

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésről

az

törvény

információs

az

önrendelkezési

egységes

jogról

és

az

elektronikuskártya-kibocsátási

Kormány rendeletek
•

305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az
egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az
adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

•

257/2007. (X.4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan
gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés
alkalmazásáról

•

67/2008. (III.29) Korm. rendelet a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról

•

356/2012. (XII.13.) Korm. rendelet a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény
végrehajtásáról

•

209/2013. (VI.18.) Korm. rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatáért
fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról

•

123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz
kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák
egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai előírásokról, a
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központi adatbázisokról és az azokhoz kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá
a működtető szervezetek kijelöléséről
•

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

•

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról

•

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

•

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

•

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

Miniszteri rendeletek
•

36/2007. (III.26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról

•

37/2007. (III.26.) GKM rendelet a díjfizetés ellenében használható autópályákról,
autóutakról és főutakról,

•

7/2013. (II.26.) NFM rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről,
valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai
rendszerekről

•

53/2015 (IX.24.) BM rendelet az egységes elektronikuskártya-kibocsátási
keretrendszerről szóló 2017. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához szükséges
kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről és
hitelesítési rendről

•

5/2018. (II.23.) BM rendelet az egységes elektronikuskártya-kibocsátásai
keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához szükséges
kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről és
hitelesítési rendről szóló 53/2015. (IX.24.) BM rendelet módosításáról
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