
A Kormány 96/2012. (V. 15.) Korm. rendelete
a minõsített adatot, az ország alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintõ vagy 
a különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól szóló 
218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A minõsített adatot, az ország alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintõ vagy a különleges biztonsági
intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 65. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A nemzeti beszerzési eljárásban az ajánlattételi és a részvételi felhívásra a 27. §-ban foglaltakat azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy
a) a III. Fejezet szerint lefolytatandó beszerzési eljárás esetében a 27. § (1) bekezdésében az ajánlattételre,
a tárgyalásban való részvételre és a párbeszédben való részvételre történõ felhívásra vonatkozó rendelkezéseket
a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban és a könnyített eljárásban az ajánlattételre meghívott,
a versenypárbeszédben a részvételi szakaszban kiválasztott gazdasági szereplõk vonatkozásában kell alkalmazni,
b) a 27. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltakat nem kell tartalmaznia a felhívásnak,
c) a 27. § (6) bekezdésében meghatározott szerzõdési biztosíték mértéke a szerzõdés ellenértéknek legalább 3%-a, de
legfeljebb 50%-a.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján, 12 órakor lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 97/2012. (V. 15.) Korm. rendelete
az üvegházhatású gázoknak a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó kibocsátási egységeivel
való rendelkezés részletes szabályairól szóló 109/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény 20. § (5) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. § Az üvegházhatású gázoknak a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó kibocsátási egységeivel való rendelkezés
részletes szabályairól szóló 109/2006. (V. 5.) Korm. rendelet 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § Ha Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalása miatt az értékesítés sajátos módjából más nem következik,
a 7. § (1) bekezdés szerinti értékesítésen minden, az Európai Gazdasági Térség tagállamainak kibocsátási
egységkereskedelmi jegyzékében számlával rendelkezõ jogalany részt vehet.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon a hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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