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Az Alapokra vonatkozó alapvető jogszabályok és szabályzatok listája 

1. az EGT Megállapodás 38b jegyzőkönyve az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-

2014-es időszakáról, 

2.  az EU és a Norvég Királyság közti megállapodás a Norvég Finanszírozási 

Mechanizmus 2009-2014-es időszakáról, 

3. az EGT Megállapodás 38b jegyzőkönyv 8. 8 cikkének értelmében a Donor Országok 

által kibocsátott „Szabályzat az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es 

időszakának végrehajtásáról” (a továbbiakban: Szabályzat) 

4. az EU és a Norvég Királyság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-

es időszakáról szóló megállapodás 8.8 cikkének értelmében a Norvég Királyság által 

kibocsátott „Szabályzat a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es 

időszakának végrehajtásáról” (a továbbiakban: Szabályzat), 

5. a 235/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, 

a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között az EGT 

Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló 

együttműködési megállapodás kihirdetéséről,  

6. a 236/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság 

között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának 

végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről (a továbbiakban: 

Együttműködési Megállapodás), 

7. a donor fél által a Szabályzat mellékleteként kiadott további útmutatók, 

8.  az egyes programterületek tekintetében a nemzeti kapcsolattartó és a donor 

országok által aláírt Program Megállapodás (Programme Agreement), amely 

tartalmazza a program keretében megvalósítandó pályázatok alapvető feltételeit,  

9. 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég 

Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről (a 

továbbiakban: Vhr.), 

10. 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.),  

11.  2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, 

12.  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról (a továbbiakban: Ávr.), 

13.  2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről (a továbbiakban: Kbt.), 

14. 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett 

állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről, 

15. 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott állami támogatások 

átláthatóságáról (a továbbiakban: Közpénztv.), 

16. 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett 

állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről 


