35327

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 204. szám

b)

d) pontjában az „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe az „az Infotv. 5. §
(1) bekezdés b) pontja”
szöveg lép.
5. §

Hatályát veszti a Rendelet
a)
2. § (2b) bekezdése és
b)
4. § (4) bekezdése.

6. §

Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 258/2018. (XII. 18.) Korm. rendelethez
A Rendelet 1. melléklet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. A képzésen történő részvételt igazoló jelenléti ív vezetésének módja, a képzésen részt vevő számára
a továbbképzési tanulmányi pontszám jóváírásának feltételei”

A Kormány 259/2018. (XII. 18.) Korm. rendelete
az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában,
2. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. és 8. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

Hatályát veszti az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §
(1) bekezdésében az „ , és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében
meghatározott mértéket” szövegrész.

2. §

Hatályát veszti az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
14. alcíme.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

