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Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

 

 

Nemzeti jogszabályok 

 

 2017.évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 2016.évi LII. törvény az állami tisztviselőkről  

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 2011. évi CLXVIII. törvény a mezőgazdasági termelést érintő időjárási 

és más természeti kockázatok kezeléséről 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 

 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 

területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 

 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 

 2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, 

valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről 

 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 

 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásról 

 2000. évi C. törvény a számvitelről  

 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási 

időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről 
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 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 

szolgáltatásról 

 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység 

folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési 

engedély kiadásának rendjéről 

 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési 

tevékenységről 

 4/2017. (I. 23.) FM rendelet a Magyar Méhészeti Nemzeti Program 

alapján a 2016-2019 közötti végrehajtási időszakokban a központi 

költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap 

társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének 

szabályairól 

 3/2017. (I. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési 

ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás 

igénybevételének feltételeiről 

 10/2015. (III. 13.) FM rendelet az éghajlat és környezet szempontjából 

előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás 

igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó 

gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre 

vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről 

 9/2015. (III. 13.) FM rendelet a termeléshez kötött közvetlen támogatások 

igénybevételének szabályairól 

 5/2015. (II. 19.) FM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból 

finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz 

kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos 

egyes kérdésekről 

 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet a kárenyhítési hozzájárulás 

megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével 

kapcsolatos egyes kérdésekről 

 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a baromfi ágazatban igénybe vehető 

állatjóléti támogatások feltételeiről 

 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a sertés ágazatban igénybe vehető 

állatjóléti támogatások feltételeiről 
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Európai uniós jogszabályok 

 

 2013. december 17-i 1303/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet 

 2013. december 17-i 1305/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet 

 2013. december 17-i 1306/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet 

 2014. március 11-i 907/2014/EU bizottsági rendelet 

 2014. július 17-i 808/2014/EU bizottsági rendelet 

 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági rendelet 

 2014. augusztus 6-i 908/2014/EU bizottsági rendelet 

 


