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AA..  PPÁÁLLYYÁÁZZAATT  CCÉÉLLJJAA  ÉÉSS  HHÁÁTTTTEERREE  

AA11..  HHááttttéérr  iinnffoorrmmáácciióókk  

Az Európai Unió Tanácsa a kibővült Európai Unióban mind regionális szinten, mind az 
egyes tagállamok között megnövekedett gazdasági, társadalmi és területi 
egyenlőtlenségek mérséklése céljából erősíteni kívánja a konvergenciát, a 
versenyképességet és a foglalkoztatást célzó intézkedéseket az egész Közösségben.  

A kohéziós politika keretében a támogatást nyújtó eszköz az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERFA). A többéves Program keretében az Európai Unió és a Magyar 
Állam nyilvános pályázat során kiválasztott piaci szereplők (a „Közvetítők”) bevonásával 
kíván a kis- és középvállalkozások számára jobb finanszírozáshoz való hozzáférést 
biztosítani.  

A Tanács vonatkozó 1083/2006/EK rendelete 44. cikke alapján a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség mint a támogatást nyújtó irányító hatóság (az „Irányító Hatóság”) a Magyar 
Vállalkozásfinanszírozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1065 
Budapest, Nagymező utca 46-48., cégjegyzékszáma: 01-10-045690) mint forráskezelő 
szervezet (a „Társaság”) közreműködésével végrehajtandó műveletek finanszírozása 
céljából – a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Prioritása („GOP 4”) keretében – 
forrást biztosít a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 
XXXIV. törvényben mikro-, kis- és középvállalkozásként meghatározott jogalanyok (a 
továbbiakban: „KKV”) mint végső címzettek (a „Kedvezményezettek”) javára.  

A Pályázat során a Társaság, mint a Program végrehajtásáért felelős Irányító Hatóság 
képviselője jár el. 

A jelen Pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésben „Az államháztartás működési 
rendjéről” szóló 217/1998 (XII. 30.) Korm. rendeletet, „A Gazdasági Versenyképesség 
Operatív Program 4. prioritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-
Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról” szóló 
8/2007. (III. 19.) MeHVM rendeletet, 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.), és „Az állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről” szóló 85/2004. (IV. 19.) 
Korm. rendeletet valamint az 1. sz. mellékletben felsorolt egyéb jogszabályokat kell 
alkalmazni. 

AA22..  AA  PPáállyyáázzaatt  ccéélljjaa  

Jelen Pályázat célja, hogy a GOP 4 Prioritás keretében rendelkezésre álló támogatási 
források és az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 
Budapest, Nádor utca 31.) (a továbbiakban: „MFB Zrt.”) által biztosított kedvezményes 
kamatozású hitel együttes felhasználásával, a közvetítőként kiválasztásra kerülő 
hitelintézetek bevonásával, kedvezményes éven túli lejáratú beruházási hitelt biztosítson 
a hitelképes, magyarországi székhelyű, illetve az Európai Gazdasági Térség területén 
székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező a Közép-
magyarországi régión kívüli beruházásokat végrehajtó KKV-k számára (a továbbiakban: 
„Hitelprogram”). 
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AA33..  RRéésszzvvéétteell  aa  HHiitteellpprrooggaamm  vvééggrreehhaajjttáássáábbaann  
 

A pályázatnyertes Közvetítőkkel a Társaság közvetítői szerződést (a továbbiakban: 
„Közvetítői Szerződés”) köt, amelynek tervezete jelen pályázati felhívás 2. sz. 
mellékletét képezi. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2. sz. mellékletben szereplő Közvetítői Szerződés-tervezet 
egyes részletkérdések tekintetében a pályáztatás folyamata alatt – a Társaság által, az 
Irányító Hatóság jóváhagyásával – módosításra kerülhet!  

A Társaság a szerződéses rendelkezések tekintetében nem kíván a pályázókkal 
egyenként tárgyalásokat folytatni, hanem valamennyi Közvetítővel azonos tartalmú 
Közvetítői Szerződést kíván megkötni (ide nem értve a Közvetítőnként megállapítandó 
alapösszegeket).  

AA44..  RReennddeellkkeezzééssrree  áállllóó  ffoorrrrááss    

A Pályázat meghirdetésekor a Hitelprogram keretében a 2008-2013 évekre rendelkezésre 
álló tervezett keretösszeg 25 milliárd Ft (azaz huszonötmilliárd magyar forint), amely 
keret a program tapasztalataira tekintettel az Irányító Hatóság döntésével módosítható.  

Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar 
Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 



 4 

BB..  PPÁÁLLYYÁÁZZÓÓKK  KKÖÖRREE,,  AALLKKAALLMMAASSSSÁÁGGII  KKRRIITTÉÉRRIIUUMMOOKK  

BB11..  JJooggii  ffoorrmmaa  

Jelen Pályázat során pályázatot nyújthatnak be olyan a hitelintézetekről és pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 5.§ (1) bekezdés szerinti 
hitelintézetek, amelyek a Hpt. 3.§ (1) bekezdés b) pont szerinti pénzügyi szolgáltatási 
tevékenység (’hitel és pénzkölcsön nyújtása’) végzésére érvényes engedéllyel 
rendelkeznek. 

BB22..  SSzzéékkhheellyy  

A pályázónak magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel kell rendelkeznie.  

BB33..  KKiizzáárróó  kköörrüüllmméénnyyeekk  

A Pályázat során nem kerülhet kiválasztásra az a pályázó,  

� amely csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; 

� amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére 
kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a jelen konstrukcióra 
benyújtott pályázat benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás 
alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális 
alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben támogatási szerződésben 
vállalt kötelezettségét nem teljesítette; 

� amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi 
tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltat. 
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CC..  AA  HHIITTEELLPPRROOGGRRAAMM  TTAARRTTAALLMMAA    

CC11..  AA  TTáámmooggaattáássbbaann  rréésszzeessíítthheettőő  KKeeddvveezzmméénnyyeezzeetttteekk    

A Hitelprogram keretében a pályázatnyertes Közvetítők útján Támogatásra jogosultak 
azok a devizabelföldinek minősülő KKV-k, amelyek  

(i) a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági 
Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel 
rendelkeznek, illetve, amelyeket Magyarországon vettek nyilvántartásba; 

(ii) a Közép-magyarországi régión kívüli beruházást hajtanak végre, és 

(iii) gazdasági társaság, európai részvénytársaság, szövetkezet vagy egyéni 
vállalkozás formában működnek. 

A Támogatást kizáró körülményeket a Közvetítői Szerződés-tervezet (2. sz. melléklet) 
tartalmazza. 

A Közvetítők a Kedvezményezettekkel megkötendő hitelszerződések (a továbbiakban: 
„Támogatási Szerződés”) által juttatják el a Támogatást a Kedvezményezettek részére.   

CC22..  AA  TTáámmooggaatthhaattóó  pprroojjeekktteekk  

A Hitelprogram keretében a Közvetítő által kihelyezett hitelek a Kedvezményezettek által 
a Közvetítői Szerződés-tervezetben (2. sz. melléklet) meghatározott célokra 
használhatók fel. Szintén a Közvetítői Szerződés-tervezet (2. sz. melléklet) tartalmazza 
azokat a célokat, amelyekre a Hitelprogram keretében a Közvetítő által kihelyezett 
hitelek nem használhatók fel. 

CC33..  AA  TTáámmooggaattáássbbaann  rréésszzeessíítthheettőő  pprroojjeekktteekk  mmeeggvvaallóóssííttáássii  hheellyyee  

A Hitelprogram keretében azon projektek támogathatók, amelyek megvalósítására (azaz 
a támogatás felhasználására) a Magyar Köztársaság területén, a Közép-magyarországi 
Régión kívül kerül sor.  

CC44..  AA  HHiitteellpprrooggrraamm  kkeerreettéébbeenn  aa  KKöözzvveettííttőőkk  áállttaall  nnyyúújjttootttt  hhiitteelleekk  
kkoonnddíícciióóii  

A Hitelprogram keretében a pályázatnyertes Közvetítők által kihelyezett hitelek kondícióit 
a Közvetítői Szerződés-tervezet (2. sz. melléklet) tartalmazza.  

CC55..  AA  TTáárrssaassáágg  áállttaall  nnyyúújjttootttt  rreeffiinnaannsszzíírroozzááss  

A Hitelprogramon belül kihelyezett hitelek 50%-át refinanszírozza a Társaság a 
pályázatnyertes Közvetítők számára. A Hitelprogramban részt vevő Közvetítők által 
együttesen igénybe vehető refinanszírozási keret a program végrehajtására 
rendelkezésre álló forrás (lsd.: A4) mindenkor aktuális összegéhez igazodik. A 
pályázatnyertes Közvetítők e forrást a refinanszírozható hitelkihelyezéseik alapján, a 
megelőzés elve szerint jogosultak igénybe venni, a Közvetítői Szerződés vonatkozó 
rendelkezései alapján.  
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A Közvetítők által kihelyezett hitelek Társaság által nem refinanszírozott részét az MFB 
Zrt. refinanszírozza a pályázatnyertes Közvetítők számára, a Közvetítők és az MFB Zrt. 
között létrejött, illetve létrehozandó keretmegállapodás szerint.  

A Hitelprogramon belül a pályázatnyertes Közvetítők kizárólag abban az esetben 
jogosultak valamely hitelkihelyezésük tekintetében a Társaság refinanszírozására, 
amennyiben az adott hitelt az MFB Zrt. 50 (ötven) százalékban szintén refinanszírozza.  

A Társaság Hitelprogramon belül nyújtott refinanszírozását a pályázatnyertes közvetítők 
MFB Zrt.-nél megnyitott (megnyitandó) letéti számláin bocsátja rendelkezésre, a 
Közvetítői Szerződés-tervezet vonatkozó előírásai szerint (2. sz. melléklet).  
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DD..  DDÍÍJJAAZZÁÁSS  

AA  rreeffiinnaannsszzíírroozzáássii  kkaammaatt  
 

A Hitelprogram keretében a Társaság a Közvetítő által a Kedvezményezetteknek 
folyósított egyes kölcsönösszegek 50 (ötven) százalékát 3 havi EURIBOR * 0,5 éves 
kamatláb mellett refinanszírozza, amely ellenérték a Hitelprogram tapasztalataira 
tekintettel legkorábban 2010. január 1-én, majd ezt követően naptári évente legfeljebb 
egyszer, a Közvetítői szerződés írásbeli módosításával változtatható meg.  

 

A Társaságot a Közvetítőtől megillető refinanszírozási kamat összegét az MFB Zrt. 
állapítja meg, közli, fogadja és – a Közvetítő rendelkezése alapján, a vonatkozó 
szerződéses rendelkezések szerint – utalja át a Társaság részére.   
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EE..  AA  KKÖÖZZVVEETTÍÍTTŐŐKK  KKÖÖTTEELLEEZZEETTTTSSÉÉGGEEII  
 

A Hitelprogramban történő részvétel esetén a Közvetítő köteles az alábbi elvárásokat és 
kötelezettségeket teljesíteni:  

EE..11  NNyyiillvváánnttaarrttáássookk  vveezzeettééssee  

A Közvetítő olyan belső nyilvántartási rendszert köteles alkalmazni, amelyben a 
Hitelprogram keretében végrehajtott ügyletei egyéb tevékenységeitől elkülönítetten 
kerülnek nyilvántartásra, illetve amelyben a Közvetítő által a Hitelprogram keretében 
kialakított hitel-portfolió aktuális adatai legalább naponta frissítésre kerülnek. Az 
ügyleteket ’KKVH azonosítószámmal’ kell ellátni, mely azonosítót – a Hitelintézet MFB 
Zrt.-vel kötött Keretmegállapodás alapján – az MFB Zrt adja meg a hitelintézet számára. 

EE..22  EElllleennőőrrzzéésseekk  ttűűrrééssee  

A Közvetítő köteles a Hitelprogram keretében végrehajtott tranzakcióival kapcsolatos 
dokumentumokba, nyilvántartásokba a Társaság, az Irányító Hatóság, illetve a vonatkozó 
jogszabályokban erre felhatalmazott más intézmények részére korlátozás nélküli 
betekintést engedni és azokkal kapcsolatban minden tájékoztatást, felvilágosítást 
megadni, köteles továbbá a Támogatási Szerződésben (hitelszerződésben) e személyek 
és szervezetek Kedvezményezettekkel szembeni ellenőrzési jogát kikötni.  

A Közvetítő egyéb kötelezettségeit, illetve az egyes kötelezettségek teljesítésének 
részletszabályait a Közvetítői Szerződés-tervezet tartalmazza (2. sz. melléklet).  
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FF..  AA  PPÁÁLLYYÁÁZZAATT  TTAARRTTAALLMMAA  

A jelen pályázati felhívás alapján a Hitelprogram végrehajtásában részt venni szándékozó 
hitelintézeteknek a pályázatukban be kell mutatniuk, illetve annak mellékleteként be kell 
nyújtaniuk az alábbi információkat, dokumentumokat. 

a) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által kiadott, hitel és 
pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító 
engedély (másolat); 

b) a PSZÁF által végzett, jelenleg folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatos 
nyilatkozat, illetve a PSZÁF által az elmúlt két naptári évben kiadott, a pályázó 
tevékenységét érintő határozatok másolata. 

c) az utolsó lezárt teljes üzleti évre vonatkozó auditált pénzügyi beszámoló 
(másolat) (feltéve, hogy a pályázó rendelkezik ilyennel); 

d) a folyó gazdasági év első félévére vonatkozó pénzügyi beszámoló (ennek 
hiányában az adott időszak gazdasági tevékenységét bemutató jelentés);   

e) a Hitelprogramban való részvétellel kapcsolatos üzleti elképzelések rövid 
összefoglalása (üzleti terv); 

f) arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a pályázó képes teljesíteni a Hitelprogrammal 
kapcsolatos kötelezettségeket, illetve, hogy pályázatnyertessége esetén a 
Közvetítői Szerződés megköthetőségéhez és teljesítéséhez szükséges tárgyi-
technikai feltételeket 30 munkanapon belül biztosítani tudja (ideértve – többek 
között – a Keretmegállapodás megkötését az MFB Zrt.-vel, illetve a zárolt 
letéti bankszámla megnyitását).  
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GG..  KKIIVVÁÁLLAASSZZTTÁÁSSII  KKRRIITTÉÉRRIIUUMMOOKK  

A Hitelprogram végrehajtásában résztvevő Közvetítők kiválasztása a jelen Pályázati 
felhívás B pontjában (Pályázók köre, alkalmassági kritériumok) meghatározott 
szempontok, illetve a pályázók által a Pályázati felhívás F pontja szerint benyújtott 
információk és dokumentumok alapján történik. 

GG11..  AAzz  éérrvvéénnyytteelleenn  ppáállyyáázzaattookk  

Amennyiben valamely pályázó nem felel meg a B pontban foglalt kritériumoknak, a 
pályázata érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül (érvénytelen pályázat). 

Amennyiben valamely pályázó pályázata nem tartalmazza az F pont szerinti 
információkat és dokumentumokat, pályázata – a hiányok és hibák mértéke és 
jelentőssége függvényében – érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülhet.  

GG22..  AAzz  éérrvvéénnyyeess  ppáállyyáázzaattookk  éérrttéékkeellééssii  sszzeemmppoonnttjjaaii  

A Társaság azokkal a Pályázókkal köt Közvetítői Szerződést, amelyek megfelelnek az 
alkalmassági feltételeknek, formailag és tartalmilag megfelelő pályázatot nyújtottak be. 
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HH..  AADDMMIINNIISSZZTTRRAATTÍÍVV  IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓKK  

HH11..  AA  ppáállyyáázzaattii  ffeellhhíívvááss  iiddőőttaarrttaammaa    

Jelen pályázati felhívás alapján a Hitelprogram végrehajtásában részt venni szándékozó 
és az alkalmassági kritériumoknak megfelelő szervezetek 2008. 11.18-át követően 
folyamatosan nyújthatják be pályázatukat. A pályázat lezárására legkorábban 2013. 
december 31-én kerülhet sor. A Hitelprogram végrehajtása felfüggesztésre kerül, 
amennyiben a rendelkezésre álló keretösszegek ezen időpontot megelőzően kimerülnek.  

A pályázat eredményei, illetve a Hitelprogram végrehajtásának tapasztalatai alapján a 
pályázati felhívás tartalma módosításra kerülhet.  

HH22..  AA  ppáállyyáázzaattookk  bbeennyyúújjttáássáánnaakk  mmóóddjjaa  ééss  hheellyyee    

A pályázati dokumentáció magyar nyelven nyújtható be. 

A pályázati dokumentációt 2 nyomtatott példányban (1 eredeti, cégszerűen aláírt és 1 
másolat), valamint további 1 példányban elektronikus adathordozón (CD lemezen), zárt 
csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a 
következő címre kell beküldeni: 

 
Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.  
Gazdaságfejlesztési Operatív Program 

Kódszám: GOP-2008-4.1.  
1065 Budapest, Nagymező utca 46-48. 

A nyomtatott pályázati dokumentáció kizárólag összefűzött (pl. dossziéba lefűzött, 
spirálozott) formában adható be, maximum 30 oldal terjedelemben, ide nem értve a 
mellékletként benyújtandó dokumentumokat.   

Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan kerüljön feltüntetésre a Pályázati felhívás 
kódszáma (GOP-2008-4.1.), a pályázó cégneve és székhelye.  

A nyomtatott és elektronikus adathordozón (kizárólag CD lemezen) benyújtott pályázati 
dokumentációban található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt 
dokumentumok tekintendők hitelesnek. 

A pályázatok elbírálása befogadási sorrendben történik.  

HH33..  AA  ppáállyyáázzaattnnyyeerrtteess  KKöözzvveettííttőőkk  kkiivváállaasszzttáássáánnaakk  ffoollyyaammaattaa    

Előzetes vizsgálat 

A pályázatok feldolgozását és értékelését a Társaság végzi, amelynek keretében a 
pályázat beérkezését követő 15 munkanapon belül megvizsgálja a pályázatok formai 
megfelelőségét, illetve a pályázó jogi alkalmasságát (akkreditáció). E feltételek 
teljesülésének hiányában a pályázat további érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.  

Egyéb esetben a Társaság értesíti a pályázót a pályázat érdemi vizsgálatának 
megkezdéséről (befogadás).  
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Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg maradéktalanul a jelen pályázati 
felhívásban foglalt formai és/vagy tartalmi feltételeknek, de a hiányok, illetve hibák 
feltehetően rövid időn belül megfelelően pótolhatók vagy korrigálhatók, a Társaság a 
pályázat beérkezésétől számított 15 munkanapon belül – legfeljebb 5 naptári napos 
határidő tűzésével – hiánypótlásra hívhatja fel a pályázót. Amennyiben a pályázó a 
hiánypótlási határidőn belül nem pótolja a hiányokat, illetve nem korrigálja pályázata 
hibáit, pályázatát a Társaság további érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.  

A pályázatok érdemi vizsgálat nélküli elutasítása esetén a Társaság a pályázat másolati 
példányát az elutasító levél kíséretében a pályázó részére ajánlott postai küldeményként 
visszaküldi. Az eredeti példány archiválásra kerül.  

A pályázat eredeti mellékletei másolat megtartása mellett szintén visszaküldésre 
kerülnek a pályázó részére. 

Érdemi vizsgálat 

Amennyiben valamely pályázat nem kerül a fentiek szerint elutasításra, a Társaság 
megkezdi a pályázat érdemi vizsgálatát.  

A pályázó Közvetítőként történő bevonásáról (azaz a pályázatnyertességről) a Társaság 
javaslata alapján az Irányító Hatóság hoz döntést a pályázat Társaság általi 
befogadásától számított 30 naptári napon belül.  

Pályázatnyertesség esetén a Társaság írásban értesíti a pályázót a Hitelprogramba való 
Közvetítőként történő bevonásáról, és gondoskodik a Közvetítői Szerződés megkötésének 
előkészítéséről. 

A Társaság, illetve az Irányító Hatóság a pályázatnyertes Közvetítő adatait, illetve a 
részére nyújtott refinanszírozás és egyéb szolgáltatások részleteit a pályázó külön 
hozzájárulása nélkül is nyilvánosságra hozhatja. 

A Közvetítői Szerződés megkötése 

A Közvetítői Szerződés megkötésének feltétele, hogy a pályázó maradéktalanul teljesítse 
a szerződéskötéshez szükséges tárgyi-technikai feltételeket és e körülményről a 
Társaságot írásban értesítse. A feltételek megfelelő teljesülését a Társaság ellenőrizheti.  

Amennyiben a pályázatnyertes pályázó nem képes a Hitelprogramban való részvételéhez 
szükséges tárgyi-technikai feltételeket a pályázatnyertességről szóló értesítés 
kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül megfelelően teljesíteni és a Közvetítői 
Szerződést a Társasággal megkötni, a Társaság jogosult a Közvetítői Szerződés későbbi 
megkötésének megtagadására.  

Budapest, 2009. 10. 26. 

Magyar Vállalkozásfejlesztési Zrt. 
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1. MELLÉKLET 

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 
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2. MELLÉKLET 

 

Közvetítői Szerződés-tervezet 

 

 


