
Jogszabálygyűjtemény 

 

Közösségi szabályok 

A Tanács 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alap az Európai Szociális Alapra és 

a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

A Bizottság 1828/2006/EK rendelete a 1083/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes 

szabályairól 

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának 2006. július 5-i 1080/2006/EK Rendelete az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a 1783/1999 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. 

december 15-i, 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379. 2006.12.28. 5. o.) 

 

Kormányrendeletek 

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 

249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 

kötelezettségeinek sajátosságairól 

24/2003. (III. 4.) Korm. rendelet a területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló fejezeti kezelésű 

előirányzatok pályázati rendszerben történő felhasználása összehangolásának rendjéről 

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 

85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) 

bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről 

102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások 

felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok 

monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről 

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 

felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről  

281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 

fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról 

 

 



Miniszteri rendeletek 

8/2007. (III. 19.) MeHVM rendeletet a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. prioritására, 

a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására 

vonatkozó részletes szabályokról 

2/2008. (V. 29.) NFGM-PM együttes rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott pénzügyi eszközök keretében nyújtható KKV támogatások 

felhasználására, valamint a forráskezelő szervezetre vonatkozó különös szabályokról 

 

 


