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I. A TERMÉSZETVÉDELEM ÁTFOGÓ JOGSZABÁLYAI ÉS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI
1.1. Jogszabályok

1.1.1.Törvény
–

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

–

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
A Tvt.-t az alábbi törvények módosították:
– A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (hatályba lépés: 1998. január
1.)
– A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény (hatályba
lépés: 1999. január 1.)
– Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
módosításáról szóló1999. évi CXV. törvény (hatályba lépés: 2000. március 1.)
– A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (hatályba lépés: 2001. január 1.)
– A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII.
törvény (hatályba lépés: 2001. január 1.)
– A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény (hatályba
lépés: 2003. január 1.)
– A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2003. évi LI.
törvény (hatályba lépés: 2003. július 18.)
– Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések
megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény (hatályba lépés: 2004. május 1.)
– A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2004. évi LXXVI.
törvény (hatályba lépés: 2004. július 16.)
– A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi
LXXXIII. törvény (hatályba lépés: 2005. november 1.)
– Egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító
törvények európai közösségi jogi aktusnak való megfeleltetéssel összefüggő módosításáról
szóló 2005. évi CXXVII. törvény (hatályba lépés: 2005. december 23.)
– Egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító
törvények szervezetváltozással összefüggő módosításáról szóló 2005. évi CXXXI. törvény
(hatályba lépés: 2005. december 30.)
– A kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról szóló 2006. évi CIX.
törvény (hatályos: 2007.január 1-jétől)

 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

 Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény [13. § (1)
bek. 11. pontja és a 23. § (4) bek. 14. pontja határozza meg a természetvédelmi feladatok ellátásának
kötelezettségét]



Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CLXVI. törvény (a 39. § 2015. december 31-re módosítja a Vszt. végrehajtási
határidejét)

 Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII.
törvény (XII. Fejezet VM, 13-15; 20 címek)
 Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény
 A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény
 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény
 A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (természetvédelmi szempontból
fontos módosítása az egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CI. törvény, 2011.
augusztus 1-jei hatályba lépéssel)

 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény
 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló 2010. évi CLIII. törvény


A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény



A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI.
törvény

 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény
 A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a
döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog
biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény
módosításának kihirdetéséről szóló 2008. évi XIX. törvény
 Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
 Egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló
2007. évi LXXXII. törvény (1. § (4) bek., 5. § (4) bek., 6. § (4)-(7) bek.)
 A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi
Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a
Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett
Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar
Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a
Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák
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Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország
Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai), valamint a Bolgár Köztársaság és
Románia között a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz
történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről szóló 2005. évi CVII. törvény


A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény

 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
 A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény
 Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény
 A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény
 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
 A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi
XCIII. törvény
 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény
- Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény
 Az illetékekről szóló 1990. évi XC. törvény
 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény
 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
1.1.2. Kormányrendelet
- A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet
- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet
- A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
- A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.)
Korm. rendelet
-

A jogszabálytervezetek és szabályozási koncepciók
véleményezéséről szóló 301/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
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közzétételéről

és

-

Az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges jogszabályelőkészítési feladatok teljesítéséről szóló 302/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

-

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői
tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet

- Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet
-

A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről,
valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról
szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

-

A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéről szóló 318/2008. (XII.
23.) Korm. rendelet

-

A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló
303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet

-

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

-

A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a
kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

-

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.
26.) Korm. rendelet

-

A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet

-

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

-

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet

-

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

 A környezeti hatásvizsgálatról és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás
részletes szabályairól szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
 A nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről szóló
311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet


A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő
szervezetek nyilvántartásáról szóló 214/2006. (X. 31.) Korm. rendelet
Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm.
rendelet
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 A természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó
részletes szabályokról szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet


Az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás
felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről
szóló 119/2004. (IV.29.) Korm. rendelet

 Egyes ISPA projektek pénzügyi megállapodásainak kihirdetéséről szóló 89/2004. (IV.
20.) Korm. rendelet
 Az országos jelentőségű területfejlesztési programokra szolgáló fejezeti kezelésű
előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 75/2004. (IV. 15.) Korm.
rendelet


A központi költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm.
rendelet



A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló
160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet



A Hortobágyi Halgazdaság Rt. által bérelt állami tulajdonú ingatlanok
vagyonkezelésében történő változásról szóló 149/2001. (VIII. 31.) Korm. rendelet



Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet



A természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II.
20.) Korm. rendelet



A környezetvédelmi célú pénzügyi eszközökről (LIFE) szóló, az Európai Parlament és
a Tanács 2000. július 17-ei 1655/2000/EK rendelete végrehajtásához szükséges egyes
intézkedésekről szóló 93/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet

1.1.3. Miniszteri és egyéb rendelet
-

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról
szóló 149/2011. (XII. 31.) VM rendelet (megteremti a nemzeti park igazgatóságok ig.szolg.díj
alóli mentességét a természetvédelmi hatósági eljárásokban)

-

A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.)
NGM rendelet

-

A Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a vidékfejlesztési miniszter irányítása,
illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreiről és a
nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról szóló 61/2011. (VI. 30.) VM
rendelet

-

A „Duna-Dráva Nemzeti Park” emlékérme kibocsátásáról szóló 6/2011. (IV. 13.) MNB
rendelet
9

-

A Nemzeti Földalap ellenőrző bizottsága működési rendjének, valamint működési
költségei megtérítésének szabályairól szóló 27/2010. (XI. 4.) VM rendelet

-

Az „Őrségi Nemzeti Park” emlékérme kibocsátásáról szóló 8/2010. (IV. 16.) MNB
rendelet

-

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 19/2009. (XII. 22.)
KvVM rendelet

-

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet

-

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet



A környezeti állapotvizsgáló szakértői tevékenységről szóló 15/1997. (V. 28.) KTM
rendelet



A Világörökség Magyar Nemzeti Bizottságáról szóló 6/1999. (III. 31.) NKÖM
rendelet



A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.
18.) KöM rendelet

 A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtásáról szóló 11/2000. (II.
23.) BM rendelet


A környezet- és természetvédelem, a vízügy, továbbá a meteorológia területén
adományozható miniszteri elismerésekről szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet

 A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának,
előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás
végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet


Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi
LXV. törvény szerinti méltányossági hozzájárulás eljárási szabályairól szóló 3/2004.
(III. 23.) GyISM rendelet



A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program végrehajtásában
közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 18/2004. (II. 24.) GKM-KvVM-PM
együttes rendelet



Az egyes munkaköri megnevezésekről szóló 25/2005. (X. 18.) KvVM rendelet.



A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó
szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról és a nemzetbiztonsági
ellenőrzés szintjéről szóló 5/2007. (II. 23.) KvVM rendelet



A környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet



A XII. VM költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi
kezelésének, felhasználásának szabályairól szóló 52/2011. (VI. 7.) VM rendelet
1.2. Az állami irányítás egyéb jogi eszközei
1.2.1. OGY határozat



A privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a
Kormány általi felülvizsgálatáról szóló 55/2011. (VI. 29.) OGY határozat



A 2009–2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló
96/2009. (XII. 9.) OGY határozat



A 2003–2008 közötti időszakra szóló második Nemzeti Környezetvédelmi Program
végrehajtásáról szóló jelentésről szóló 95/2009. (XII. 9.) OGY határozat



A második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2005–2006. évi végrehajtásáról szóló
jelentés elfogadásáról szóló 116/2008. (XI. 6.) OGY határozat



A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról szóló 29/2008. (III. 20.) OGY határozat



A 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló
132/2003. (XII. 11.) OGY határozat



A Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló 83/1997. (IX. 26.) OGY határozat



A Szigetköz természetvédelmi, környezetvédelmi tájvédelmi és területfejlesztési
kérdése tárgyában megalkotott 69/1992. (XI. 6.) OGY határozat



A fokozottan védett erdők használatáról szóló 30/1991. (V. 14.) OGY határozat



A Dunával kapcsolatos egyes nemzetközi környezetvédelmi feladatokról szóló
28/1991. (IV. 30.) OGY határozat



Az Alföld egyes időszerű környezetvédelmi, tájvédelmi és tájhasznosítási kérdéseiről
szóló 24/1991. (IV. 17.) OGY határozat
1.2.2. Kormányhatározat
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 A vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam című
középtávú kormányzati programról szóló 1405/2011. (XI. 25.) Korm. határozat
 A Nemzeti Légtér Koordinációs Munkacsoportról szóló 1298/2011. (IX. 1.) Korm.
határozat
 A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat.
 A Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás
jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
létszámáról szóló 2057/2008. (V. 14.) Korm. határozat
 A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a
döntéshozatalban való részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog
biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény Részes Felei Konferenciájának ülésein való
magyar részvételről szóló 2063/2005. (IV. 22.) Korm. határozat
 A 2005. évi fejezeti kezelésű költségvetési előirányzatok I. félévi felhasználásáról
szóló 2045/2005. (III. 23.) Korm. határozat
 A bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer tervének hatáskörzetébe tartozó folyó- és
tájrehabilitáció elveiről és ezzel összefüggésben a magyar-szlovák tárgyalásokon
képviselendő álláspontról szóló 1139/2004. (XII. 11.) Korm. határozat
 A regionális és kistérségi szervezést igénylő államigazgatási feladat- és hatáskörök,
valamint a területi államigazgatási szervek átalakítására vonatkozó intézkedésekről
szóló 1075/2004. (VII. 21.) Korm. határozat


A Duna és a Tisza árvízvédelmi műveinek felülvizsgált fejlesztési feladatairól,
valamint a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelésére vonatkozó koncepcióról (a
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) szóló 1022/2003. (III. 27.) Korm. határozat



A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és
vidékfejlesztését szolgáló programról szóló 1107/2003. (XI. 5.) Korm. határozat
/A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése/

1.2.3. Miniszteri utasítás


A vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek,
továbbá vagyonkezelésébe tartozó gazdasági társaságok által lefolytatott közbeszerzési
eljárások előkészítésének egyes kérdéseiről szóló 6/2011. (V. 6.) VM utasítás



Az európai uniós tagságból eredő feladatokkal kapcsolatos döntés-előkészítés,
képviselet és koordináció rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 13/2010. (XII.
22.) VM utasítás

 A nemzeti park tanácsok létrehozásáról szóló 5/2005. (K.V. Ért. 5.) KvVM utasítás
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 A környezet- és természetvédelem, a vízügy, továbbá a meteorológia területén
adományozható miniszteri elismerésekről szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet
végrehajtásáról, a kitüntetési bizottságok létrehozásáról, valamint a bizottságok
működési szabályairól szóló 17/2003. (K. Ért. 8.) KvVM utasítás
 A Titokvédelmi Szabályzatról szóló 11/2003. (K. Ért. 6.) KvVM utasítás
 A nemzeti park igazgatóságok adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 1/2003. (K. Ért.
2.) KvVM utasítás
 A nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi vagyonkezelési tevékenységének
egységes alapelvek szerinti ellátásáról szóló 9/2006. (K. V. Ért. 4.) KvVM utasítás
 A Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2010.
(IX. 30.) VM utasítás
1.2.5. KöM/KvVM tájékoztató
 A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény erejénél fogva védett szikes tavak
jegyzékéről szóló 8006/2001. (MK 156.) KöM tájékoztató
 A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény erejénél fogva védett lápok
jegyzékéről szóló 8005/2001. (MK 156.) KöM tájékoztató
 A nyílt karszt területek külterületi jegyzékéről szóló 8002/2005. (MK 138.) KvVM
tájékoztató (A tájékoztató mellékletét képező jegyzéket a Környezetvédelmi és Vízügyi
Értesítő teszi közzé. A jegyzék a nyílt karszt területekkel érintett földrészletek
külterületi helyrajzi számait tartalmazza.)
1.3. Egyéb
1.3.1. AB határozat
- 33/2006. (VII. 13.) AB határozat
/Az Alkotmánybíróság hivatalból megállapítja: az Országgyűlés mulasztásban
megnyilvánuló alkotmányellenességet idézett elő azáltal, hogy nem biztosított
törvényben a természetvédelmi területek védetté nyilvánításának esetére a
tulajdonosoknak az Alkotmány 57. § (5) bekezdésével összhangban álló jogorvoslati
lehetőséget. Az Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotói
feladatának 2007. március 31. napjáig tegyen eleget./ (Megtalálható a Magyar
Közlöny 2006. évi 84. számának 6088. oldalán)


11/2005. AB határozat
/Az Országgyűlés a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000.
évi CXII. törvényben nem állapította meg a tómeder védelmében az Alkotmány 18. §ában szabályozott egészséges környezethez való jog érvényesülését biztosítani hivatott
garanciális rendelkezéseket, valamint arról, hogy az Alkotmány 2. § (1) bekezdését
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sértő alkotmányellenes helyzet keletkezett annak következtében, hogy a Kormány nem
szabályozta a területrendezési tervek térségi szabályozása övezeti tervlapjain
meghatározott alövezeti határok és a térségi szerkezeti tervben meghatározott
infrastruktúra hálózatok nyomvonalainak pontosítására vonatkozó eljárási rendet./


997/B/2004. AB határozat
/1. Az AB a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 74. § (4) bekezdése
első mondatának „azért” és „mert” szövegrészei, valamint ugyanezen bekezdés a), b)
és c) pontja, továbbá utolsó mondata alkotmányellenességének a megállapítására és
megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja. 2. AZ AB a természet védelméről
szóló 1996. évi LIII: törvény 74. § (3) bekezdése első mondatának „szükség esetén”
szövegrésze, valamint harmadik mondata alkotmányellenességének a megállapítására
és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti./



1/2004. (II. 12.) AB határozat
/A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 26. § (3) és (5) bekezdései, 38. § (1)(5) bekezdései, valamint a 39. § (1) bekezdése alkotmányellenességének
megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz és indítvány/



53/2002. (XI. 28.) AB határozat
/A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. §-a, valamint 26. § (2)
bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló
bírói kezdeményezés - LÁP/



26/C/2002. AB határozat
/A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 39. § (1) bekezdése nemzetközi
szerződésbe ütközésének vizsgálatáról/



349/B/2001. AB határozat
/A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény
54. § b) pontja alkotmányellenességnek vizsgálatáról/



46/2001. (XI. 17.) AB határozat
/Vas Megye Közgyűlésének - az egyes természeti területek védetté nyilvánításáról
szóló 2/1983. számú Vas megyei tanácsrendelet hatályon kívül helyezését tartalmazó 11/1997. (X. 31.) számú rendelete alkotmányellenes, ezért azt hatálybalépésének
időpontjára visszamenőleges hatállyal az AB megsemmisíti./



25/2001. (VI. 29.) AB határozat
/BFNPI - fok. védett rétisas pár zavartalan költése érdekében határozatában
meghatározott időre felfüggesztette a rétisas költési helyének szomszédságában lévő
erdőrészleteken jóváhagyott erdőgazdálkodási terv alapján végzett erdőgazdálkodási
tevékenységet. - Hatásköri összeütközés/



14/2001. (V. 14.) AB határozat
/Az Alkotmánybíróság önkormányzati rendeleti előírások alkotmányellenességének
megállapítása: a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által alkotott, 49/1999.
(XII. 17.) KR számú rendelettel módosított 43/1998. (XII. 2.) KR számú, az
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állattartásról szóló rendelet 10. § (3) bekezdése utolsó mondatának "- ragadozó állatok
kivételével, melyhez a polgármester egyedi engedélye szükséges -" fordulata
alkotmányellenes, azért azt az AB megsemmisíti./


127/B/1999. AB határozat
/A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok
nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII.
31.) Korm. rendelet 1. § c) pontja alkotmányellenességének vizsgálatáról/



964/B/1998. AB határozat
/A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 26. § (2) bekezdése, valamint a
82. § (4) és (5) bekezdései, továbbá a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről
szóló 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet alkotmányellenességének vizsgálatáról/



328/D/1998. AB határozat
/A kárpótlás iránti kérelmek benyújtásának határidejéről és az állampolgárok
tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi
XXV. törvény módosításáról szóló 1994. évi II. törvény 6. § (2) bekezdése, valamint a
kárpótlási törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 24. § (1)
bekezdés b) pontja alkotmányellenességének vizsgálatáról/



36/1998. (IX. 16.) AB határozat
/Önkormányzatok tulajdonába adandó közművek/
/A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.)
107/A. § (2) bekezdésének b) pontja, valamint (5) bekezdése alkotmányellenes. Ezeket
a törvényi rendelkezéseket az Alkotmánybíróság a határozat közzétételének napjával
megsemmisíti./



48/1997. (X. 6.) AB határozat
/A természetvédelmi terület védettségének megszüntetéséről szóló 13/1996. (VII. 9.)
KTM rendelet alkotmányellenes, ezért azt hatálybalépésének időpontjára
visszamenőleges hatállyal az AB megsemmisíti./



893/H/1996. AB határozat
/Szárliget és Szár községek Önkormányzatainak a helyi jelentőségű természetvédelmi
terület létesítéséről szóló rendeletei alkotmányellenességének vizsgálatáról/



29/1995. (V. 25.) AB határozat
/Az Ócsa nagyközségi önkormányzat az ócsai "Kiskőrös-alja" Természetvédelmi
Terület létesítéséről szóló 2/1994. (III. 30.) ÖK rendelete alkotmányellenességének
megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasítása./



28/1994. (V. 20.) AB határozat
/A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti
szabályokról szóló 1992. évi II. törvény 15. § (1) bekezdés i) pontjában az "erdő"
művelési ág felvétele a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával kijelölhető
termőföldek művelési ágainak felsorolásába; továbbá a 15. § (4) bekezdése
alkotmányellenes, ezért e rendelkezéseket hatálybalépésük napjára visszamenően az
AB megsemmisíti./
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41/B/1993. AB határozat
/A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény, valamint a
földrendező és a földkiadó bizottságok működési kiadásainak a helyi önkormányzatok
részére történő megtérítése mértékéről és módjáról szóló 79/1994. (V. 19.) Korm.
rendelet alkotmányellenességének vizsgálatáról/



2043/B/1991. AB határozat
/A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. tvr. 21. §-a, valamint a végrehajtására
kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 43. §-a alkotmányellenességének vizsgálatáról/
1.3.2. LÜ h. körlevél

 Az ügyészség környezetvédelmi tevékenységéről szóló 1/2003. (ÜK. 8.) LÜ körlevél
 Az ügyészek perindítási jogosultságáról a környezet- és a természetvédelmi ügyekben
1/1997. (ÜK. 4.) LÜ h. körlevél
1.3.3. Egyéb


Önkormányzati Hatásköri Jegyzék /CompLex Adattár, Szerzők: Répás Judit- Tevanné
Südi Annamária/
1.4. Nemzetközi szerződés



A Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló, 2003. május 22-én Kijevben
készült Keretegyezményhez kapcsolódó, a biológiai és táji sokféleség megőrzéséről és
fenntartható használatáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 281/2009. (XII. 11.)
Korm. rendelet



A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a
környezetvédelmi együttműködésről szóló, Moszkvában, 2002. december 20-án aláírt
Egyezmény kihirdetéséről szóló 300/2004. (XI. 2.) Korm. rendelet



A Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között, a
nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló, Budapesten, 2002.
október 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 49/2004. (III. 23.) Korm. rendelet



A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két
ország közös államhatárának közelében található műemlékek, természeti értékek
megtekinthetőségéről szóló, Budapesten, 2001. április 23-án aláírt Egyezmény
kihirdetéséről szóló 152/2001. (IX. 5.) Korm. rendelet



2001/9. Nemzetközi Szerződés a környezetvédelmi minisztertől:
Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a környezet
védelme terén való együttműködésről (Hatályos: 2000. december 14-től, Kihirdetve: MK
2001/72. szám)
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1993/19. Nemzetközi Szerződés a környezetvédelmi és területfejlesztési minisztertől
Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között
a környezetvédelem területén folytatandó együttműködésről
(Kihirdetve: MK 1993/131. szám)



1993/11. Nemzetközi Szerződés a környezetvédelmi és területfejlesztési minisztertől
Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya közötti
környezetvédelmi és területfejlesztési együttműködésről
(Kihirdetve: MK 1993/70. szám)



1991/16. Nemzetközi Szerződés a külügyminisztertől
Megállapodás a környezetvédelmi együttműködésről a Magyar Köztársaság Kormánya és
a Norvég Királyság Kormánya között
(Kihirdetve: MK 1991/121. szám)



1990/11. Nemzetközi Szerződés a környezetvédelmi minisztertől
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között létrejött
Környezetvédelmi Megállapodás
(Kihirdetve: MK 1990/101. szám)



1985/17. Nemzetközi Szerződés az Országos Környezet és Természetvédelmi Hivatal
elnökétől
Szerződés a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a
környezetvédelem területén való együttműködésről

-

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a
környezetvédelem és természetvédelem terén való együttműködésről szóló Egyezmény
kihirdetéséről szóló 127/2006. (V.30.) Korm. rendelet

II. TÁJVÉDELEM
2.1. Jogszabályok
2.1.1. Törvény


a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről
szóló 2007. évi CXI. törvény



A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. Törvény



A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény



A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.
törvény
A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és
fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény
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Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény



A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény



A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény



A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény



A szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény



Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény



A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény



Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény



A gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény
2.1.2. Korm. rendelet



A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati
dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII.
27.) Korm. rendelet



A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv
tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük,
elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm.
rendelet



A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek készítése során az országos, a
kiemelt térségi és megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan
állásfoglalásra jogosult államigazgatási szervek körének kijelöléséről szóló 38/2009.
(II. 27.) Korm. rendelet



Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm.
rendelet



A megyei (fővárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a
Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési
tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, a megalakulással és átalakulással
kapcsolatos eljárás rendjéről, továbbá az egyeztető fórumok létrejöttének és
működésének szabályairól szóló 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet



A kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló
244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet
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A közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el nem látható
területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról
szóló 174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet
A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003. (X. 1.)
Korm. rendelet



A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003.
(VIII. 15.) Korm. rendelet



A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII.
21.) Korm. rendelet



A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló
191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet



A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre
vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002.
(III. 21.) Korm. rendelet



A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet



A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet



A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló
103/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet



Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet



A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének,
hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm.
rendelet
2.1.3. Miniszteri rendelet



Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet



A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM
rendelet

-

A természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó
szabályokról szóló 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

-

A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.)
GKM-HM-KvVM együttes rendelet

19

-

A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM
rendelet



A hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII.
27.) GKM rendelet



A radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes
kérdéseiről, valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben
előforduló radioaktív anyagok sugár-egészségügyi kérdéseiről szóló 47/2003. (VIII.
8.) ESzCsM rendelet



A Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól
szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet



A légiközlekedést szolgáló légiforgalmi földi berendezések engedélyezési eljárásairól
és hatósági felügyeletéről szóló 38/2001. (XI. 14.) KöViM rendelet



A telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet



Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről
szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet

 A távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 29/1999. (X. 6.)
KHVM rendelet
 A repülőtér üzemben tartási engedélyéről szóló 24/1999. (VIII. 13.) KHVM rendelet


A nemzeti parkok területének övezeti kategóriákba való besorolásáról szóló 14/1997.
(V. 28.) KTM rendelet



A környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a
feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi
követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet



Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló 1/1996. (I. 9.)
FM-NM-IKM együttes rendelet

2.2. Állami irányítás egyéb jogi eszközei
2.2.1. Korm. határozat


A Firenzében, 2000. október 20-án kelt Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló
2007. évi CXI. törvény 2–3. §-a hatálybalépéséről szóló 2/2008. (I. 8.) KüM határozat



Az Európai Táj Egyezmény aláírásáról szóló 2051/2005. (IV. 8.) Korm. határozat
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A Velencei-tó-Vértes Kiemelt Üdülőkörzet területfejlesztési Koncepciójáról szóló
1117/2003. (XI. 28.) Korm. határozat



A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepciójáról (20022010) szóló 2153/2002. (V. 15.) Korm. határozat



Az országos közúthálózat fejlesztésének, fenntartásának és üzemeltetésének hosszú és
középtávú feladatairól, valamint finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 2044/2003.
(III. 14.) Korm. határozat
2.3. Nemzetközi Egyezmények, EU irányelv



Európai Táj Egyezmény (Firenzei Egyezmény) European Landscape Convention
CETS No.: 176



A Tanács 85/337/EEC irányelve az egyes nyilvános és magán projektek környezeti
hatásainak értékeléséről



A Tanács 2001/77/EC irányelve a megújuló energiaforrásokból előállított villamos
energia elterjedésének elősegítésére a belső villamos energia piacokon



A Turisztikai Világszervezet (WTO) Alapszabályzatáról szóló Nemzetközi szerződés
közzététele
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III. Erdészet
3.1. Jogszabályok
3.1.1. Törvény


Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény



Az erdőbirtokossági társulatról szóló 1994. évi XLIX. törvény

3.1.2. Miniszteri rendelet
 A 2011. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az
érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról szóló 96/2011. (X.
17.) VM rendelet
 Az arborétumok jegyzékéről szóló 19/2011. (III. 16.) VM rendelet
 Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet
 Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet
 A fás szárú energetikai ültetvények telepítésének engedélyezése, telepítése, művelése
és megszüntetése részletes szabályairól, valamint ezen eljárások igazgatási
szolgáltatási díjáról szóló 45/2007. (VI. 11.) FVM rendelet
 Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból az energetikai célból termesztett
növények termesztéséhez nyújtható kiegészítő támogatás igénybevételének
feltételeiről szóló 33/2007. (IV. 26.) FVM rendelet
 A fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet
 A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM-GKMKvVM együttes rendelet
 Az Erdőrendezési Szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet
 Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet
3.2. Az állami irányítás egyéb jogi eszközei
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Az Európai Erdőegyezmény létrehozására adott felhatalmazásról szóló 112/2011.
(XII. 29.) ME határozat



A Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottság és a Magyar Nemzeti
Erdőrezervátum Bizottság létrehozásáról szóló 6/2004. (K. V. Ért. 3.) KvVM utasítás

3.2.1. Korm. határozat


Az állami erdőgazdálkodás rendszerének a felülvizsgálatáról, valamint egyes
természetvédelmi
rendeltetésű
erdőterületek
vagyonkezelői
jogának
megváltoztatásáról szóló 2082/2007. (V. 15.) Korm. határozat



A Nemzeti Erdőprogramról 2006-2015. szóló 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozat

IV. VADÁSZAT
4.1. Jogszabályok

4.1.1.Törvény


A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
törvény
4.1.2. Korm. rendelet



A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet
4.1.3. Miniszteri rendelet



A vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegű (de minimis)
támogatásáról szóló 27/2008. (III. 12.) FVM rendelet



A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
törvény végrehajtásának szabályairól szóló 30/1997. (IV. 30.) FM rendelet
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V. TERMÉSZETVÉDELMI ŐRSZOLGÁLAT
5.1. Jogszabályok
5.1.1. Törvény


A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény



A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény



A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
5.1.2. Korm. rendelet



A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e
tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok
összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés
feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet



A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet



A természetvédelmi őrökre, illetve őrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról
szóló 4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet



A természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II.
20.) Korm. rendelet
5.1.3. Miniszteri rendelet



A gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó
követelményekről szóló 18/2008. (IV. 30.) GKM rendelet



A Természetvédelmi Őrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000. (V. 19.)
KöM rendelet



A polgári természetőrökről 33/1997. (XI. 20.) KTM rendelet
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VI. BIRTOKÜGY, TERÜLET-NYILVÁNTARTÁS
6.1. Jogszabályok
6.1.1. Törvény
 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
 A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (természetvédelmi szempontból
fontos módosítása az egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CI. törvény, 2011.
augusztus 1-jei hatályba lépéssel)

 Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
 A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény


A társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének
rendezéséről szóló 1997. évi CXLII. törvény



Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény



A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény



A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi
XCIII. törvény



A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény



A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok
tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi
XXV. törvény



Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról
szóló 1991. évi XXXIII. törvény



A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény



A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény



A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és átmeneti
szabályokról szóló 1992. évi II. törvény



A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény



Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény



A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény
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A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény



A Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
6.1.2. Korm. rendelet



A Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló
ingatlanokról szóló 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet



A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól szóló 11/2011. (II. 22.)
Korm. rendelet



A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól
szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet



A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása
céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba, vagy
vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet



A Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és működtetéséről
szóló 241/2009. (X. 29.) Korm. rendelet



A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a
kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló
178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet



A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm.
rendelet



Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet



A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév
Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet



A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének
részletes szabályairól szóló 63/2005. (IV.8.) Korm. rendelet



A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes
szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet



A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi
követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet



A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok
tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi
XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet
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6.1.4. Miniszteri rendelet


A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes
ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint
az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a
díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet



Az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló
44/2006. (VI. 13.) FVM rendelet



A telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet



Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet



A védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM
rendelet



A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításához szükséges
kisajátítások ütemezéséről 12/1997. (IV. 25.) KTM rendelet



Az államot megillető elővásárlási jog gyakorlására jogosult szervezet kijelöléséről szóló
20/1994. (VI. 28.) KTM rendelet
6.2. Az állami irányítás egyéb jogi eszközei
6.2.1. OGY határozat és Korm. határozat



A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások, valamint a Vidékfejlesztési
Minisztérium fejezetek közötti átcsoportosításról szóló 1450/2011. (XII. 22.) Korm.
határozat (450 M Ft átcsoportosítása az ŐNPI-hez Vszt.-s földek állami tulajdonba vételére)



A földbirtok-politikai irányelvekről szóló 48/2002. (VII. 19.) OGY határozat
6.2.2. Utasítás



A Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanokat érintő jogügyletekkel kapcsolatos
előzetes miniszteri nyilatkozatok kiadásának rendjéről szóló 5/2011. (IV. 28.) VM utasítás



A védett és védelemre tervezett természeti területek védettségi szintjének helyreállításával
kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 5/2003. (K. Ért. 3.) KvVM utasítás



A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL.
törvényt módosító 1997. évi XXVII. törvény végrehajtásával összefüggő egyes
feladatokról szóló 2/1998. (K. É. Ért. 1.) KTM utasítás
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6.3. Egyéb


A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. közleménye a Nemzeti Földalapba tartozó
földterületek haszonbérleti pályázati szabályzatának kibocsátásáról (Megjelent a Magyar
Közlöny 2008/42. számának 2060. oldalán)



A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. közleménye a Nemzeti Földalapba tartozó
földterületek értékesítési szabályzatának kibocsátásáról (Megjelent a Magyar Közlöny
2008/41. számának 2000. oldalán)



Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 32/1999. (VII. 22.)
Főv. Kgy. rendelet
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VII. AGRÁR

7.1. Jogszabályok
7.1.1. Törvény


A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény



Egyes földművelésügyi ágazati törvények módosításáról 2003. évi CXII. törvény



A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló
2003. évi LXXIII. törvény



Az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény



A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény



A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény



A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és átmeneti szabályokról
szóló 1992. évi II. törvény
7.1.2. Korm. rendelet

- A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
- Az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó,
nemzeti költségvetésből nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben
nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 16/2004. (I. 22.)
Korm. rendelet
7.1.3. Miniszteri rendelet


A kiegészítő történelmi bázis jogosultság megállapításáról szóló 160/2008. (XII. 18.)
FVM rendelet



A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet



A védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták
körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM e.r.



Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program kihirdetéséről szóló 172/2004. (XII. 23.)
FVM rendelet
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A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai
Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában
megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes
szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet



A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági
Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal
összefüggésben a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések
megállapításáról szóló 137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet



A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott
mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet



Az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez
teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes
Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.)
FVM rendelet



Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöMFVM együttes rendelet

7.2. Az állami irányítás egyéb jogi eszközei
7.2.1. Korm. határozat


Az állami tulajdonban lévő agrártársaságok privatizációs koncepciójáról szóló 2070/2004.
(III. 31.) Korm. határozat
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VIII. VÍZÜGYI JOGSZABÁLYOK TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI
8.1. Jogszabályok
8.1.1. Törvény


A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény



A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és
vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről
és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény



A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény



A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

8.1.2. Korm. rendelet



A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett
területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek
értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet



A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet



A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet



A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet



A vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a
korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről szóló 30/2003. (III. 18.)
Korm. rendelet



A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.)
Korm. rendelet



A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek
kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 273/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet



A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló
120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet



A Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott
nádgazdálkodás szabályairól szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet
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A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet



A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
8.1.3. Miniszteri rendelet



A vízgazdálkodási tanácsokról szóló 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet



A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről,
használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 50/2002. (XII. 29.)
GKM rendelet



A víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet



A hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges
felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet



Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak
életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok
ellenőrzéséről szóló 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet



Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet



a Vásárhelyi-terv I. ütemében megvalósuló Cigánd-Tiszakarádi és Tiszaroffi árvízi
tározók területével érintett földrészletek jegyzékéről, valamint az egyszeri térítés, az
igénybevétel és a kártalanítás részletes szabályairól szóló 4/2005. (II. 22.) KvVM-FVM
együttes rendelet



Balatonfűzfő vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 23/2005.
(VI. 25.) TNM rendelet



Szántód vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 19/2005.
(V. 5.) TNM rendelet



Paloznak vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 18/2005.
(V. 5.) TNM rendelet



Kővágóörs vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 17/2005.
(V. 5.) TNM rendelet



Csopak vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 16/2005.
(V. 5.) TNM rendelet
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Balatonkenese vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 14/2005.
(IV. 21.) TNM rendelet



Balatonfenyves vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 13/2005.
(IV. 19.) TNM rendelet



Tihany vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 11/2005.
(IV. 14.) TNM rendelet



Badacsonytomaj vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 10/2005.
(IV. 14.) TNM rendelet



Révfülöp vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 8/2005.
(III. 25.) TNM rendelet



Balatonalmádi vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 7/2005.
(III. 25.) TNM rendelet



Zamárdi vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 5/2005.
(III. 10.) TNM rendelet



Balatonőszöd vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 4/2005.
(III. 10.) TNM rendelet



Alsóörs vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 3/2005.
(III. 10.) TNM rendelet



Balatonberény vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 1/2005. (I.
7.) TNM rendelet



Siófok vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 42/2004.
(XII. 30.) TNM rendelet



Fonyód vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 41/2004.
(XII. 30.) TNM rendelet
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Balatonvilágos vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 40/2004.
(XII. 30.) TNM rendelet



Balatonudvari vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 39/2004.
(XII. 30.) TNM rendelet



Badacsonytördemic vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett
területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról
szóló 38/2004. (XII. 30.) TNM rendelet



Balatonszepezd vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 37/2004.
(XII. 30.) TNM rendelet



Balatonszemes vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 36/2004.
(XII. 30.) TNM rendelet



Balatonakali vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 35/2004.
(XII. 30.) TNM rendelet



Balatonederics vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 32/2004.
(XII. 17.) TNM rendelet



Vonyarcvashegy vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 31/2004.
(XII. 10.) TNM rendelet



Gyenesdiás vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 30/2004.
(XII. 10.) TNM rendelet



Balatonrendes vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 29/2004.
(XII. 10.) TNM rendelet



Balatonszentgyörgy vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett
területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról
szóló 28/2004. (XI. 24.) TNM rendelet



Balatonszárszó vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 27/2004.
(XI. 24.) TNM rendelet
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Balatonkeresztúr vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 26/2004.
(XI. 24.) TNM rendelet



Aszófő vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 25/2004.
(XI. 20.) TNM rendelet



Szigliget vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 24/2004.
(XI. 12.) TNM rendelet



Balatongyörök vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 23/2004.
(XI. 12.) TNM rendelet



Balatonföldvár vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 22/2004.
(XI. 12.) TNM rendelet



Balatonboglár vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 21/2004.
(XI. 9.) TNM rendelet



Balatonlelle vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 20/2004.
(XI. 9.) TNM rendelet



Balatonmáriafürdő vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett
területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról
szóló 19/2004. (XI. 9.) TNM rendelet



Keszthely vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 18/2004.
(IX. 11.) TNM rendelet



Balatonfüred vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 17/2004.
(IX. 11.) TNM rendelet



Balatonfőkajár vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 1/2006. (I.
13.) TNM rendelet



Zánka vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 6/2006.
(V. 24.) TNM rendelet
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8.2. Egyéb
8.2.1. Korm. határozat


A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem beruházás felülvizsgálatáról és a beruházási
program módosításáról szóló 2317/2004. (XII. 11.) Korm. határozat

IX. TERMÉSZETVÉDELMI OLTALOM ALATT ÁLLÓ TERÜLETEKRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK

9.1. Jogszabályok
9.1.1. Törvény


A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi
XCIII. törvény



A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény



A nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen mint a vízimadarak tartózkodási
helyéről szóló, Ramsarban, 1971. február 2-án elfogadott Egyezmény és annak 1982.
december 3-án és 1987. május 28.-június 3. között elfogadott módosításai egységes
szerkezetben törtnő kihirdetéséről szóló 1993. évi XLII. törvény



Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról
szóló 1991. évi XXXIII. törvény
9.1.2. Korm. rendelet



A Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény
kihirdetéséről szóló 306/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
9.1.3. Miniszteri rendelet

-

A Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek Jegyzékébe bejegyzett hazai védett vizek és
vadvízterületek kihirdetéséről szóló 119/2011. (XII. 15.) VM rendelet

-

A magyarországi bioszféra-rezervátumokról szóló 7/2007. (III. 22.) KvVM rendelet

-

A nemzeti parkok területének övezeti kategóriákba való besorolásáról szóló 14/1997.
(V. 28.) KTM rendelet
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-

A védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM
rendelet
[A védett természeti területekre vonatkozó védetté nyilvánító, védettséget fenntartó
jogszabályokat és a kezelési terveket lásd a XI. fejezetben - VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÓ
ÉS VÉDETTSÉGET FENNTARTÓ JOGSZABÁLYOK, TERMÉSZETVÉDELMI
KEZELÉSI TERVEKRŐL SZÓLÓ JOGSZABÁLYOK]
9.2. Az állami irányítás egyéb jogi eszközei
9.2.1. Egyéb

-

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter közleménye A védetté nyilvánítást
előkészítő eljárás alá vont, védelemre tervezett természeti területek jegyzékéről (K. V.
Ért. 2007. évi 7. szám, 643. old.)

-

A bioszféra-rezervátumokról szóló 10/2007. (K. V. Ért. 4.) KvVM utasítás

-

Az Európa Diplomával rendelkező területekről szóló 9/2007. (K. V. Ért. 4.) KvVM
utasítás

-

A nemzeti park tanácsok létrehozásáról szóló 5/2005. (K.V. Ért. 5.) KvVM utasítás

-

A nemzeti park igazgatóságok adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 1/2003. (K.
Ért. 2.) KvVM utasítás



53/2002. (XI. 28.) AB határozat
/A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. §-a, valamint 26. § (2)
bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló
bírói kezdeményezés - LÁP/

-

31/1996. (VII. 3.) AB határozat
/Budapest főváros közterületein és erdőterületein a járművel várakozás rendjének
egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának
szabályozásáról szóló 38/1993. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 28. § (1) bekezdése, 3638. §-a, valamint 48. § (2) bekezdésének utolsó mondata törvényellenes, ezért ezeket a
rendelkezéseket megsemmisíti./



28/1994. (V. 20.) AB határozat
/A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti
szabályokról szóló 1992. évi II. törvény 15. § (1) bekezdés i) pontjában az "erdő"
művelési ág felvétele a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával kijelölhető
termőföldek művelési ágainak felsorolásába; továbbá a 15. § (4) bekezdése
alkotmányellenes, ezért e rendelkezéseket hatálybalépésük napjára visszamenően az
AB megsemmisíti./
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X. TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME
X/1. NATURA 2000
X/1. 1. Jogszabályok
X/1. 1.1. Kormány-, illetve Miniszteri rendelet



Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 96/2011. (VI. 28.) Korm.
rendelet



Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken
történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól
szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet



A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló
269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet



Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett
földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet



Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet



a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM
rendelet



16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr
közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
X/1. 2. Egyéb



Az Audi Motor Hungária Kft. kiemelt jelentőségű nagyberuházáshoz kapcsolódó
terület-előkészítő munkák (lőszermentesítés, Natura 2000 kármérséklő, kompenzációs,
valamint régészeti feltárás) koordinációjáról szóló 1041/2011. (III. 9.) Korm. határozat



Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett
földrészletek jegyzékéről szóló KvVM közlemény (Megjelent: MK 80. szám II. kötet,
2005. június 16.)
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X/2. VÉDETT NÖVÉNY- ÉS ÁLLATFAJOK
X/2. 1. Jogszabályok

X/2. 1.1. Korm. rendelet


A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet



A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét
szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes
szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet



A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó
részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet



Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet



Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve
vámhatárt átlépő kereskedelméről szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet



A védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és
tilalmakról szóló 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet
X/2. 1.2. Miniszteri rendelet

 A védett tokfajok hasznosításáról szóló 24/2008. (X. 8.) KvVM rendelet
 A védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről szóló 93/2008. (VII.
24.) FVM rendelet


A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.)
GKM-HM-KvVM e. r.

 A fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozás
elrendelésének részletes szabályairól szóló 12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet


A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok
köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős
növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet



Az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 19/1997.
(VII. 4.) KTM rendelet



Az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról szóló 19/2006. (III. 3.) KvVM rendelet
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X/2.2. Egyéb
X/2. 2.1. Közlemény


KvVM közlemény a madár- és denevérgyűrűzési vizsgák és a solymász
természetvédelmi vizsga lebonyolításáról /Megjelent: Környezetvédelmi és Vízügyi
Értesítő 2005./1. /

X/3. NEMZETKÖZI TERMÉSZETVÉDELMI EGYEZMÉNYEK, VALAMINT EU
IRÁNYELVEK

X/3.1. CITES
 A Washingtonban 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő
állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
szóló 2003. évi XXXII. törvény (legutóbbi módosítás: a Washingtonban, 1973.
március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok
nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló
2008. évi LIII. törvény)
 A Washingtonban 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő
állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló Egyezmény
végrehajtásáról szóló 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet
 Az Alkotmánybíróság és az Országgyűlés döntéseiből adódó egyes feladatokról
szóló 2033/2005. (III. 8.) Korm. határozat
 A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről
szóló Egyezmény részes országai konferenciájának ülésein való magyar
részvételről szóló 2228/2004. (IX. 17.) Korm. határozat

X/3.2. Egyéb nemzetközi egyezmények

 A Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségrõl és
jogorvoslatról szóló Nagoya–Kuala Lumpur Kiegészítő Jegyzőkönyve szövegének
végleges megállapításáról szóló 1113/2011. (IV. 28.) Korm. határozat
 A Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó, a genetikai erőforrásokhoz való
hozzáférésről, valamint a hasznosításukból származó hasznok igazságos és
méltányos megosztásáról szóló Nagoya Jegyzőkönyv szövegének végleges
megállapításáról szóló 1095/2011. (IV. 15.) Korm. határozat
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 Az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló, Hágában, 1995. június
16-án aláírt nemzetközi megállapodás kihirdetéséről szóló 2003. évi XXXIII. törvény
 A Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről szóló 1995. évi LXXXI. törvény
 A biológiai sokféleségről szóló egyezményhez kapcsolódó, a biológiai biztonságról
szóló Cartagena Jegyzőkönyv Részes Feleinek találkozóin való magyar részvételről
szóló 2083/2005. (V. 9.) Korm. határozat
 A nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen, mint a vízimadarak tartózkodási
helyéről szóló, Ramsarban, 1971. február 2-án elfogadott Egyezmény és annak 1982.
december 3-án és 1987. május 28.-június 3. között elfogadott módosításai egységes
szerkezetben történő kihirdetéséről szóló 1993. évi XLII. törvény
 1994/18. Nemzetközi Szerződés a környezetvédelmi és területfejlesztési minisztertől:
Megállapodás az európai denevérfajok populációinak megőrzéséről
(Kihirdetve: MK 1994/79. szám)
 1990/7. Nemzetközi Szerződés: Egyezmény az európai vadon élő növények, állatok
és természetes élőhelyeik védelméről (Berni Egyezmény)
 A Bonnban, az 1979. évi június hó 23. napján kelt, a vándorló vadon élő állatfajok
védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1986. évi 6. törvényerejű rendelet
 A Bálnavadászat Szabályozásáról szóló Nemzetközi Egyezményhez történő
csatlakozásról szóló 2027/2004. (II. 5.) Korm. határozat

X/3.3. EU irányelvek
 A Tanács 79/409/EGK (1979. április 2.) sz. irányelve a vadon élő madarak
védelméről
 A Tanács 92/43/EK (1992. május 21.) sz. irányelve a természetes élőhelyek,
valamint a vadonélő állat- és növényvilág védelméről

X/4. EGYÉB
X/4.1. Barlang, bányászat
X/4.1. 1. Jogszabályok
X/4.1. 1.1. Törvények
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 Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény
- A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
 A bányászatról szóló 1993. évi XLVII. törvény
 A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény
X/4.1. 1.2. Korm. rendelet
 A Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
 A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm.
rendelet
 Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet
 A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló
239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet
 A bányászatról szóló 1993. évi XLVII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.
19.) Korm. rendelet
X/4.1. 1.3. Miniszteri rendelet
 A barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM
rendelet
 Egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség
megszüntetéséről szóló 1/2009. (I. 23.) OKM rendelet

 Egyes, bányászati tevékenység során feltárult barlangok védettségének feloldásáról
szóló 90/2007. (XI. 20.) KvVM rendelet
 A védett ásványok és ásványtársulások köréről és pénzben kifejezett értékéről szóló
21/2007. (VI. 20.) KvVM rendelet
 Egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség
megszüntetéséről szóló 22/2007. (III. 28.) OKM rendelet
 A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos
üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló
biztonsági szabályzat közzétételéről szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet
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 A védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági Szabályzat kiadásáról
szóló 12/2003. (III. 14.) GKM rendelet
 Az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet
 A kulturális örökség hatósági nyilvántartására vonatkozó szabályokról szóló
17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet
 A kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló 3/2002. (II.
15.) NKÖM rendelet
 A régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója
anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet
 A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett
barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból
jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet
 A kulturális szakértők működésének engedélyezéséről és a szakértői névjegyzék
vezetéséről szóló 18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet
 Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet
 A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet
 A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes
feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet
X/4.1. 2. Egyéb
 A megkülönböztetett védelmet igénylő barlangok körének megállapításáról szóló
4/2012. (II. 24.) VM utasítás
 A nyílt karszt területek külterületi jegyzékéről szóló 8002/2005. (MK 138.) KvVM
tájékoztató (A tájékoztató mellékletét képező jegyzéket a Környezetvédelmi és
Vízügyi Értesítő tette közzé. A jegyzék a nyílt karszt területekkel érintett
földrészletek külterületi helyrajzi számait tartalmazza)
X/4.2. Állatvédelem
X/4.2. 1. Jogszabályok
X/4.2. 1.1. Törvény
 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
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X/4.2. 1.2. Korm. rendelet
 A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok
nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII.
31.) Korm. rendelet
 Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet
 Az állatkísérletek végzéséről szóló 243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet
X/4.2. 1.3. Miniszteri rendelet
 Az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba
hozatalának állat-egészségügyi szabályairól szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet
 Az állatszállítás állatvédelmi szabályairól szóló 52/2003. (VIII. 15.) GKM-FVM
együttes rendelet
 Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes
szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet
 A kísérleti állatok tenyésztésének (szaporításának), tartásának, szállításának és
forgalomba hozatalának szabályairól szóló 36/1999. (IV. 2.) FVM-KöM-GM
együttes rendelet
 A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999.
(III. 31.) FVM rendelet
 A vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályairól szóló 9/1999. (I.
27.) FVM rendelet
 A veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló
8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet

X/4.3. Állategészségügy

X/4.3. 1. Jogszabályok
X/4.3. 1.1. Törvény
-

Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény
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X/4.3. 1.2. Kormány-, illetve Miniszteri rendelet
-

A Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól szóló 163/2009. (XI. 27.) FVM
rendelet

-

A vásárokról és a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm.
rendelet

-

A védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről szóló 93/2008. (VII.
24.) FvM rendelet

-

Az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élemiszer-higiéniai szabályokról
szóló 66/2006. (IX. 15.) FvM rendelet

-

Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, feldolgozására,
forgalmazására és behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények
megállapításáról szóló 19/2005. (III. 22.) FVM rendelet

-

Az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állat-egészségügyi
ellenőrzéséről szóló 52/2004. (IV. 24.) FVM rendelet

-

Az állatszállítás állatvédelmi szabályairól szóló 52/2003. (VIII. 15.) GKM-FVM együttes
rendelet

-

A rókák veszettség elleni immunizálásáról szóló 13/2002. (I. 30.) FVM rendelet

-

Egyes állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról szóló 46/1999. (V. 19.) FVM
rendelet

-

Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet
X/4.3. 2. Egyéb

-

38/2004. AB határozat az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.
28.) FM rendelet 1. számú mellékletének 212.§ (3), (5), bekezdése
alkotmányellenességéről.
X/4.4. Növényvédelem

X/4.4. 1. Jogszabályok
X/4.4. 1.1. Törvény
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- 2004. évi CIX. törvény a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban 2000. május 24-én
aláírt Cartagena Jegyzőkönyv kihirdetéséről
 A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és
forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény
 A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény

X/4.4. 1.2. Kormány-, illetve Miniszteri rendelet
 A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és
felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet


A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának
engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről,
tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet

 A növényfajták állami elismerésének és vizsgálatának díjtételeiről szóló 106/2003.
(IX. 16.) FVM rendelet
 A növényi genetikai anyagok megőrzéséről és felhasználásáról szóló 95/2003. (VIII.
14.) FVM rendelet
 A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló
38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet
 A növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló
7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
 A növényvédelem tevékenységéről szóló 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet
 A növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 165/2004. (XI. 22.) FVM
rendelet
 A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről,
valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról
szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet

X/4.5. Géntechnológia

X/4.5. 1. Jogszabályok
X/4.5. 1.1. Törvények
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 A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény
X/4.5. 1.2. Kormány-, illetve Miniszteri rendelet
- A mezőgazdaság és az ipar területén folytatott géntechnológiai tevékenység egyes
szabályairól szóló 142/2004. (IX. 30.) FVM-GKM együttes rendelet
- 138/2004. (IX. 23.) FVM rendelet a géntechnológiai tevékenység engedélyezéséért
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
- 148/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet a géntechnológiai bírság megállapításáról
 A Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság szervezetéről és működéséről
szóló 128/2003. (XII. 19.) FVM rendelet
 A géntechnológiai módosításnak tekintendő, valamint annak nem minősülő
eljárásokról és a géntechnológiai tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságokról
szóló 111/2003. (XI. 5.) FVM-GKM-ESZCSM-KvVM együttes rendelet
- 82/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a géntechnológiai tevékenységre vonatkozó
nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjéről, valamint a géntechnológiai
tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentációról
- 20/2000. (VIII. 25.) KöM rendelet a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi
XXVII. törvény 4. §-ának (1)-(4) bekezdésében meghatározott engedélyezési
eljárásokban szakhatóságként közreműködő szerv kijelöléséről

X/4.5. 2. Egyéb
- 94/2003. (IX. 23.) OGY határozat a biológiai biztonságról szóló Cartagena
jegyzőkönyv megerősítéséről

X/4.6. Halászat, horgászat
X/4.6. 1. Jogszabályok
X/4.6. 1.1. Törvény
 A halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény
X/4.6. 1.2. Miniszteri rendelet
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 A halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtásának egyes
szabályairól szóló 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet
 A nem halászható (horgászható) halfajokról és víziállatokról, valamint az egyes
halfajok szerinti halászati tilalmi időkről szóló 73/1997. (X. 28.) FM-KTM együttes
rendelet

XI. VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÓ ÉS VÉDETTSÉGET FENNTARTÓ JOGSZABÁLYOK,
TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVEKRŐL SZÓLÓ JOGSZABÁLYOK
Természetvédelmi területek és tájvédelmi körzet létesítéséről,
természetvédelmi kezelő kijelöléséről szóló 6/1990. (III. 31.) KVM rendelet

valamint

Az egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi
területek országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek
határának módosításáról szóló 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelet
Az Aggteleki Tájvédelmi Körzet nemzeti parkká nyilvánításáról szóló 7/1984. (XII. 29.)
OKTH rendelkezés módosításáról szóló 1/1990. (VI. 13.) KöM rendelet
A Hajósi-kaszáló és löszpartok, valamint a Kecskeri-puszta természeti területek védetté
nyilvánításáról, a Tiszatelek-tiszaberceli ártér Természetvédelmi Terület bővítéséről, és
természetvédelmi kezelők megnevezéséről szóló 2/1990. (VI. 13.) KöM rendelet
A Gödöllői Dombvidék Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 4/1990. (VI. 18.) KöM
rendelet
A Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 5/1990. (VI. 18.) KöM rendelet
A Dévaványai, a Vértesi Tájvédelmi Körzet, a Balatonkenesei tátorjános
Természetvédelmi Terület bővítéséről, valamint a Bodrogszegi Várhegy és Szendrőládirét természeti terület védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelő
megnevezéséről szóló 6/1990. (VI. 18.) KöM rendelet
A Lesencetomaji láprét Természetvédelmi Terület, az Erdőbényei fás legelő
Természetvédelmi Terület létesítéséről, valamint a Tihanyi Tájvédelmi Körzet
bővítéséről és az Őrtilos Vasút-oldal Természetvédelmi Területen védelem részleges
feloldásáról szóló 8/1990. (VII. 17.) KöM rendelet
A Székesfehérvári homokbánya Természetvédelmi Terület létesítéséről és a Hansági
Tájvédelmi Körzet bővítéséről, valamint természetvédelmi kezelők kijelöléséről szóló
2/1990. (XI. 21.) KTM rendelet
A Fertő-tó Tájvédelmi Körzet nemzeti parkká nyilvánításáról szóló 2/1991. (II. 9.)
KTM rendelet
A Lankóci-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről és fokozott védettség
megszüntetéséről szóló 3/1991. (II. 28.) KTM rendelet
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A Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet létesítéséről, helyi jelentőségű védett természeti
értékként kezelt terület országos jelentőségűvé nyilvánításáról, valamint a
természetvédelmi kezelő kijelöléséről szóló 4/1991. (III. 22.) KTM rendelet
A Szarvasi Történelmi Emlékpark Természetvédelmi Terület létesítéséről és a
természetvédelmi kezelő megnevezéséről szóló 8/1991. (IV. 26.) KTM rendelet
A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet létesítéséről és a természetvédelmi kezelő
megnevezéséről szóló 9/1991. (IV. 26.) KTM rendelet
Az Aggtelek-Rudabánya-Szendrői hegység földtani
nyilvánításáról szóló 13/1991. (XII. 24.) KTM rendelet

alapszelvényeinek

védetté

A Keszthelyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről szóló 14/1991. (XII. 24.) KTM rendelet
A Kaszonyi-hegy Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 15/1991. (XII. 24.)
KTM rendelet
A Mattyi kormorános erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 16/1991. (XII.
24.) KTM rendelet
A Badacsonyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes, fokozottan védett területek
kijelöléséről szóló 17/1991. (XII. 24.) KTM rendelet
A Cserebökényi puszták Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 18/1991. (XII. 24.) KTM
rendelet
A Gemenci Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területeinek kijelöléséről szóló 3/1992.
(II. 10.) KTM rendelet
A Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 8/1992. (III. 25.) KTM
rendelet
A Csopaki Kerekedi-öböl Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 9/1992. (III. 25.)
KTM rendelet
A Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 10/1992. (III. 25.)
KTM rendelet
A Bogyiszlói Orchideás Erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 11/1992.
(III. 25.) KTM rendelet
A Kiskunhalas-Fejetéki Mocsár Természetvédelmi Terület, a Bácsalmási Gyapjas
Gyűszűvirág Termőhelye Természetvédelmi Terület létesítéséről és a Péteri-tavi
Madárrezervátum Természetvédelmi Terület bővítéséről szóló 14/1992. (VI. 30.) KTM
rendelet
A Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 19/1992. (XI. 6.) KTM rendelet
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A Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes területeinek fokozottan védetté
nyilvánításáról szóló 20/1992. (XI. 6.) KTM rendelet
A Kőszegi-tőzegmohás láp Természetvédelmi Terület létesítéséről és fokozottan védetté
nyilvánításáról szóló 4/1993. (II. 17.) KTM rendelet
A Szentegáti-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 6/1993. (III. 9.) KTM
rendelet
Az Attyai-láprét Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 7/1993. (III. 9.) KTM
rendelet
A Somló Tájvédelmi Körzet létesítéséről és egyes területeinek fokozottan védetté
nyilvánításáról szóló 8/1993. (III. 9.) KTM rendelet
A Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 9/1993. (III. 9.) KTM
rendelet
Az egyes védett természeti területek ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számainak
módosításáról és a Hortobágyi Nemzeti Park területének bővítéséről szóló 11/1993. (III.
9.) KTM rendelet
A Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 16/1993. (IV. 7.) KTM rendelet
A Somlóvásárhelyi Holt-tó Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 18/1993. (IV.
7.) KTM rendelet
A Hévízi-tó Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 19/1993. (IV. 7.) KTM
rendelet
A Sárosfői Halastavak Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 28/1993. (XI. 23.)
KTM rendelet
A Háros-szigeti Ártéri-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 31/1993. (XII.
2.) KTM rendelet
A Riha-tó Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 2/1994. (I. 11.) KTM rendelet
A Őrtilosi Vasút-oldal, az Őrtilosi Szentmihály-hegy és a Zákányi Tölös-hegy
Természetvédelmi Területek létesítéséről szóló 5/1987. (VII. 10.) OKTH rendelkezés
módosításáról szóló 3/1994. (I. 11.) KTM rendelete
A Fertő-tavi Nemzeti Park bővítéséről és elnevezésének módosításáról szóló 5/1994.
(III. 8.) KTM rendelet
A Sóstó-legelő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 15/1994. (IV. 29.) KTM
rendelet
A Vajai-tó Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 3/1996. (IV. 17.) KTM rendelet
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A Peregi Parkerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 4/1996. (IV. 17.) KTM
rendelet
A Rácalmási-szigetek Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 5/1996. (IV. 17.)
KTM rendelet
A Duna-Dráva Nemzeti Park létesítéséről szóló 7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet
A Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes helyrajzi számainak módosításáról
szóló 24/1996. (X. 9.) KTM rendelet
A Rétszilasi-tavak Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 25/1996. (X. 9.) KTM
rendelet
A Nagy-Mező - Arany-hegy Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 26/1996. (X.
9.) KTM rendelet
A Long-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 27/1996. (X. 9.) KTM
rendelet
A Gellérthegy Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 1/1997. (I. 8.) KTM
rendelet
A Körös-Maros Nemzeti Park létesítéséről szóló 3/1997. (I. 8.) KTM rendelet
A Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet bővítéséről és a Vajai-tó Természetvédelmi Terület
létesítéséről szóló 3/1996. (IV. 17.) KTM rendelet módosításáról szóló 22/1997. (VIII.
1.) KTM rendelet
A Pécselyi-medence Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 23/1997. (VIII. 1.) KTM
rendelet
A Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület országos jelentőségű védett
természeti területté történő átminősítéséről szóló 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet
A Fekete-hegy Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 25/1997. (VIII. 1.) KTM
rendelete
A Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 26/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet
A Dénesmajori Csigás-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 27/1997.
(VIII. 1.) KTM rendelet
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről szóló 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet
A Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet
A Bihari-sík Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 4/1998. (II. 20.) KTM rendelet
A Gödöllői Királyi Kastélypark Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 7/1998.
(III. 18.) KTM rendelet
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A Kőlyuktető Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 11/1998. (V. 6.) KTM
rendelet
A Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 19/1998. (VI. 25.) KTM
rendelet
Az Érsekhalmi Hét-völgy Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 23/1998. (VII.
10.) KTM rendelet
A Kunpeszéri Szalag-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 24/1998. (VII.
10.) KTM rendelet
A Hajósi Homokpuszta Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 25/1998. (VII. 10.)
KTM rendelet
A Csongrádi Kónyaszék Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 26/1998. (VII.
10.) KTM rendelet
A Dunaszekcsői Löszfal Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 27/1998. (VII.
10.) KTM rendelet
A Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet
módosításáról szóló 1/1998. (VIII. 15.) KöM rendelet
A Fertő-Hanság Nemzeti Park bővítéséről szóló 1/1999. (I. 18.) KöM rendelet
A Körös-Maros Nemzeti Park bővítéséről szóló 4/1999. (V. 5.) KöM rendelet
A Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 11/1999. (X. 29.) KöM rendelet
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett
természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról szóló 1/2000. (III. 24.) KöM
rendelet
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett
természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról szóló 2/2000. (III. 24.) KöM
rendelet
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti
területek erdőrezervátummá nyilvánításáról szóló 3/2000. (III. 24.) KöM rendelet
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett
természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról szóló 4/2000. (III. 24.) KöM
rendelet
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett
természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról szóló 13/2000. (VI. 26.) KöM
rendelet

52

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett
természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról szóló 14/2000. (VI. 26.) KöM
rendelet
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett
természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról szóló 15/2000. (VI. 26.) KöM
rendelet
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett
természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról szóló 16/2000. (VI. 26.) KöM
rendelet
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő védett természeti
terület erdőrezervátummá nyilvánításáról szóló 17/2000. (VI. 26.) KöM rendelet
A Dávodi Földvári tó Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 19/2000. (VII. 24.)
KöM rendelet
A Tiszakürti Arborétum Természetvédelmi Terület országos jelentőségű védett
természeti területté történő átminősítéséről szóló 21/2000. (VIII. 31.) KöM rendelet
A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet bővítéséről szóló 18/2001. (VIII. 27.) KöM
rendelet
A Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet bővítéséről szóló 20/2001. (IX. 21.) KöM rendelet
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park bővítéséről szóló 1/2002. (I. 15.) KöM rendelet
Az Őrségi Nemzeti Park létesítéséről szóló 4/2002. (II. 27.) KöM rendelet
A Budakalászi Kemotaxonómiai Botanikus Kert Természetvédelmi Terület létesítéséről
és a Budai Tájvédelmi Körzet határának módosításáról szóló 14/2003. (X. 21.) KvVM
rendelet
A Sóshartyáni Hencse-hegy Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 13/2004. (VII.
21.) KvVM rendelet
Az Attyai-láprét Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 7/1993. (III. 9.) KTM
rendelete módosításáról szóló 19/2004. (X. 25.) KvVM rendelet
Az Edelényi Magyar Nőszirmos Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 8/2005.
(III. 23.) KvVM rendelet
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő védett természeti
terület erdőrezervátummá nyilvánításáról szóló 10/2005. (V. 13.) KvVM rendelet
A Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 9/1993. (III. 9.) KTM
rendelet módosításáról szóló 15/2005. (VII. 14.) KvVM rendelet
A Jászszentlászlói Kalmár-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 16/2005.
(VII. 14.) KvVM rendelet
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A Nyirádi Sár-álló Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 17/2005. (VII. 14.)
KvVM rendelet
A Tiszakürti Arborétum Természetvédelmi Terület országos jelentőségű védett
természeti területté történő átminősítéséről szóló 21/2000. (VIII. 31.) KöM rendelet
módosításáról szóló 18/2005. (VII. 25.) KvVM rendelet
A Liget-patak menti Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 8/2006. (II. 8.)
KvVM rendelet
A Bécsi-domb Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 14/2006. (III. 21.) KvVM
rendelet
Az Ikva-patak menti Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 15/2006. (III. 21.)
KvVM rendelet
Egyes védett természeti területek természetvédelmi kezelőjének megállapításáról szóló
21/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet
A Hévízi-Tó Természetvédelmi Terület bővítéséről szóló 23/2006. (IV. 20.) KvVM
rendelet
A Kapszeg-tó Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 28/2006. (V. 22.) KvVM
rendelet
A Kőszegi-tőzegmohás láp Természetvédelmi Terület védetté nyilvánításáról szóló
4/1993. (II. 17.) KTM rendelet módosításáról szóló 29/2006. (V. 22.) KvVM rendelet
A Szeghalmi Kék-tó természetvédelmi terület országos jelentőségű védett természeti
területté történő átminősítéséről és természetvédelmi kezeléséről szóló 44/2006. (XI.
17.) KvVM rendelet
Az Érdi Kakukk-hegy természetvédelmi terület létesítéséről szóló 9/2007. (III. 30.)
KvVM rendelet
A Mura-menti Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 10/2007. (III. 30.) KvVM rendelet
A Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról
szóló 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet
A Kelemér-Serényfalva természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá
nyilvánításáról szóló 12/2007. (III. 30.) KvVM rendelet
A Dénesmajori Csigás-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 27/1997.
(VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról szóló 13/2007. (III. 30.) KvVM rendelet
A Belsőbárándi-tátorjános természetvédelmi terület létesítéséről szóló 14/2007. (III.
30.) KvVM rendelet
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A Bölcskei-nőszirmos természetvédelmi terület létesítéséről szóló 15/2007. (III. 30.)
KvVM rendelet
A Tardi-legelő természetvédelmi terület létesítéséről szóló 16/2007. (IV. 20.) KvVM
rendelet
A Márkházapusztai fás legelő természetvédelmi terület létesítéséről szóló 19/2007. (VI.
1.) KvVM rendelet
A Csombárdi-rét természetvédelmi terület létesítéséről szóló 26/2007. (VIII. 9.) KvVM
rendelet
A Sümegi Fehér-kövek természetvédelmi terület létesítéséről szóló 29/2007. (X. 6.)
KvVM rendelet
Az Adonyi természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 31/2007. (X.
18.) KvVM rendelet
Az Aggteleki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról szóló 32/2007. (X. 18.) KvVM
rendelet
Az Alcsúti arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
33/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Babócsai Basa-kert természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról és
természetvédelmi kezeléséről szóló 34/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Baktalórántházai-erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
35/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Baláta-tó természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 36/2007. (X.
18.) KvVM rendelet
A Bátorligeti-legelő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
37/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Bátorligeti-ősláp természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
38/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Bihari-legelő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 39/2007.
(X. 18.) KvVM rendelet
A Budai Sas-hegy természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 40/2007.
(X. 18.) KvVM rendelet
A Budapesti botanikus kert természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
41/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Cégénydányádi-park természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
42/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

55

A Csévharaszti-borókás természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
43/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Csokonyavisontai fás legelő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
szóló 44/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Dabasi turjános legelő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
45/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Dinnyési-fertő legelő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
46/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Dunaalmási-kőfejtők természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
47/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
Az Erdőtelki arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
48/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Fényi-erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 49/2007. (X.
18.) KvVM rendelet
A Fóti-Somlyó természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 50/2007.
(X. 18.) KvVM rendelet
A Füzérradványi-park természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
51/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Gyöngyösi Sár-hegy természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
52/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Hajdúbagosi földikutya-rezervátum természetvédelmi
fenntartásáról szóló 53/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

terület

védettségének

A Jókai-kert természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 55/2007. (X.
18.) KvVM rendelet
A Kállósemjéni Mohos-tó természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
56/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Keleméri Mohos-tavak természetvédelmi terület
fenntartásáról szóló 57/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

fokozott

védettségének

A Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 58/2007. (X.
18.) KvVM rendelet
A Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 59/2007. (X. 18.)
KvVM rendelet
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A Magyarország földrajzi középpontja természetvédelmi terület védettségének
fenntartásáról szóló 60/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Martonvásári-park természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
61/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Megyaszói-tátorjános természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
62/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Mohácsi történelmi emlékhely természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
szóló 64/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Pákozdi-ingókövek természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
65/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Pálvölgyi-barlang felszíni védőterülete természetvédelmi terület védettségének
fenntartásáról szóló 66/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Rinyaszentkirályi-erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
68/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Rudabányai őshominida-lelőhely természetvédelmi
fenntartásáról szóló 69/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

terület

védettségének

A Sárréti Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 70/2007. (X. 18.)
KvVM rendelet
A Szakadáti-legelő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
71/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Szársomlyói természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 72/2007. (X.
18.) KvVM rendelet
A Szarvasi arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról és
természetvédelmi kezeléséről szóló 73/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Szemlőhegyi-barlang felszíni védőterülete természetvédelmi terület védettségének
fenntartásáról szóló 74/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Szentendrei rózsa termőhelye természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
szóló 75/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Tállyai Patócs-hegy természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
76/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Tatai Kálvária-domb természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
77/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Tiszadorogmai Göbe-erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
szóló 78/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
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A Tiszaigari arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
79/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Tiszatelek-Tiszaberceli-ártér természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
szóló 80/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Tiszavasvári Fehér-szik természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
81/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Turai-legelő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 82/2007. (X.
18.) KvVM rendelet
A Vácrátóti arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
83/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Vértesszőlősi előembertelep természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
szóló 84/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
85/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Zádor híd környéke természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
86/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
A Zselici Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 87/2007. (X. 18.)
KvVM rendelet
Az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről szóló 98/2007. (XII.
23.) KvVM rendelet
A Balatonfüredi-erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
103/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
A Balatonkenesei-tátorjános természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
szóló 104/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
A Devecseri Széki-erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
105/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
A Darvas-tó lefejtett bauxitlencse természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
szóló 106/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
A Farkasgyepűi kísérleti erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
szóló 107/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
A Fenyőfői-ősfenyves természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
108/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
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A Jeli arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 109/2007.
(XII. 27.) KvVM rendelet
A Keszthelyi-kastélypark természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
110/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
A Nagybereki Fehér-víz természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
111/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
A Nemesmedves történelmi emlékhely természetvédelmi terület védettségének
fenntartásáról szóló 112/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
A Sághegyi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 113/2007. (XII. 27.)
KvVM rendelet
A Sárvári arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
114/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
A Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
szóló 115/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
A Sümegi Mogyorós-domb természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
116/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
A Szelestei arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
117/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
A Szentgáli-tiszafás természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
118/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
A Tapolcai-tavasbarlang felszíni védőterülete természetvédelmi terület védettségének
fenntartásáról szóló 119/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
Az Úrkúti-őskarszt természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
120/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
A Várpalotai homokbánya természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
121/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
Az Uzsai csarabos erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
122/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
A Zalakomári madárrezervátum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
szóló 123/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
A Zirci arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
124/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
A Budai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 125/2007. (XII. 27.)
KvVM rendelet
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A Bükki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról szóló 126/2007. (XII. 27.) KvVM
rendelet
A Csólyospálosi földtani feltárás természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
szóló 127/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
Az Erdőtelki-égerláp természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
128/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
A Gerecsei Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 129/2007. (XII. 27.)
KvVM rendelet
A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 130/2007. (XII. 27.)
KvVM rendelet
A Hortobágyi Nemzeti Park védettségének fenntartásáról szóló 131/2007. (XII. 27.)
KvVM rendelet
A Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 132/2007.
(XII. 27.) KvVM rendelet
A Kéleshalomi-homokbuckák természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
szóló 133/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
A Kiskunsági Nemzeti Park védettségének fenntartásáról szóló 134/2007. (XII. 27.)
KvVM rendelet
A Kunfehértói holdrutás erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
szóló 135/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
A Lázbérci Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 136/2007. (XII. 27.)
KvVM rendelet
A Mátrai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 137/2007. (XII. 27.)
KvVM rendelet
Az Ócsai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 138/2007. (XII. 27.)
KvVM rendelet
A Péteri-tavi madárrezervátum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
szóló 139/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 140/2007. (XII.
27.) KvVM rendelet
A Soproni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 141/2007. (XII. 27.)
KvVM rendelet
A Szatmár-beregi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 142/2007. (XII.
27.) KvVM rendelet

60

A Szigetközi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 143/2007. (XII. 27.)
KvVM rendelet
A Szőlőskei-erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 144/2007.
(XII. 27.) KvVM rendelet
A Tiszadobi-ártér természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
145/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
A Vértesi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 146/2007. (XII. 27.)
KvVM rendelet
A Zempléni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 147/2007. (XII. 27.)
KvVM rendelet
A Hollókői Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 148/2007. (XII. 27.)
KvVM rendelet
Az Ipolytarnóci ősmaradványok természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
szóló 149/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
A Kelet-cserháti Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 150/2007. (XII.
27.) KvVM rendelet
A Kerecsendi-erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
151/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
A Körmendi-kastélypark természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
152/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
A Mártélyi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 153/2007. (XII. 27.)
KvVM rendelet
A Pannonhalmi arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
154/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
A Siroki Nyírjes-tó természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
155/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
A Szelidi-tó természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 156/2007.
(XII. 27.) KvVM rendelet
A Szomolyai-kaptárkövek természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
157/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
A Velencei-tavi madárrezervátum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
szóló 158/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
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A Nagycenki-hársfasor természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
159/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
A Soproni botanikus kert természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
160/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
A Borsodi-Mezőség Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 161/2007.
(XII. 27.) KvVM rendelet
A Kámoni arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
162/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
A Kiskőrösi-turjános természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
163/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet
A Kőszegi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 164/2007. (XII. 27.)
KvVM rendelet
A Tokaj–Bodrogzug Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 165/2007.
(XII. 27.) KvVM rendelet
A Bél-kő természetvédelmi terület létesítéséről szóló 5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet
A Lázbérci Tájvédelmi Körzet bővítéséről szóló 9/2008. (IV. 10.) KvVM rendelet
A Zirci arborétum természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről szóló
10/2008. (IV. 28.) KvVM rendelet
Egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervekről szóló
11/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet
A Rudabányai őshominida-lelőhely természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési
tervéről szóló 13/2008. (V. 20.) KvVM rendelet
Az Erdőtelki-égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről szóló
14/2008. (VI. 3.) KvVM rendelet
A Mátrai Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési tervéről szóló 15/2008. (VI. 3.)
KvVM rendelet
A Sághegyi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési tervéről 16/2008. (VI. 3.)
KvVM rendelet
A Szénás-hegycsoport Európa diplomás terület természetvédelmi kezelési tervéről szóló
17/2008. (VI. 3.) KvVM rendelet
A Baláta-tó természetvédelmi terület bővítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról
szóló 19/2008. (VIII. 22.) KvVM rendelet
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A Csokonyavisontai fás legelő természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési
tervéről szóló 20/2008. (VIII. 22.) KvVM rendelet
A Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet bővítéséről szóló 26/2008. (X. 22.) KvVM
rendelet
A Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet létesítéséről, valamint a Kőszegi-forrás
erdőrezervátum létrehozásáról szóló 4/2009. (IV. 10.) KvVM rendelet
A Szőlőskei-erdő TT természetvédelmi kezelési tervéről szóló 8/2009. (VI. 9.) KvVM
rendelet
A Várpalotai homokbánya TT természetvédelmi kezelési tervéről szóló 9/2009. (VI. 9.)
KvVM rendelet
A Megyaszói-tátorjános természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről
szóló 12/2009. (VIII. 19.) KvVM rendelet
A Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési
tervéről szóló 13/2009. (VIII. 19.) KvVM rendelet
A Háros-szigeti ártéri erdő természetvédelmi terület bővítéséről és természetvédelmi
kezelési tervéről szóló 15/2009. (IX. 17.) KvVM rendelet
A Tarcali Turzó-dűlő természetvédelmi terület létesítéséről szóló 18/2009. (XI. 20.)
KvVM rendelet
A Szarvasi Történelmi Emlékpark Természetvédelmi Terület létesítéséről és a
természetvédelmi kezelő megnevezéséről szóló 8/1991. (IV. 26.) KTM rendelet
módosításáról szóló 1/2010. (I. 14.) KvVM rendelet
A Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről
szóló 2/2010. (I. 14.) KvVM rendelet
A Tállyai Patócs-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről
szóló 5/2010. (III. 23.) KvVM rendelet
A Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési tervéről szóló 6/2010.
(III. 31.) KvVM rendelet
A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet bővítéséről és határainak módosításáról szóló 71/2011.
(VII. 27.) VM rendelet
A Bodrogszegi Várhegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről,
valamint a Dévaványai, a Vértesi Tájvédelmi Körzet, a Balatonkenesei tátorjános
Természetvédelmi Terület bővítéséről, valamint a Bodrogszegi Várhegy és Szendrőládirét természeti terület védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelő
megnevezéséről szóló 6/1990. (VI. 18.) KöM rendelet módosításáról szóló 125/2011.
(XII. 21.) VM rendelet
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A Cégénydányádi-park természetvédelmi terület bővítéséről és a Hortobágyi Nemzeti
Park határainak módosításáról szóló 126/2011. (XII. 21.) VM rendelet
A Csólyospálosi földtani feltárás természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési
tervéről szóló 127/2011. (XII. 21.) VM rendelet
A Keleméri Mohos-tavak természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről
szóló 128/2011. (XII. 21.) VM rendelet
A Tétényi-fennsík természetvédelmi terület létesítéséről szóló 129/2011. (XII. 21.) VM
rendelet
Az Úrkúti-őskarszt természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről szóló
130/2011. (XII. 21.) VM rendelet
A Zabanyik-hegy természetvédelmi terület létesítéséről szóló 131/2011. (XII. 21.) VM
rendelet
A Dunaszentgyörgyi-láperdő természetvédelmi terület létesítéséről szóló 6/2012. (II.
21.) VM rendelet
Az Ebergőci-láprét természetvédelmi terület létesítéséről szóló 7/2012. (II. 21.) VM
rendelet
Az Iváni-szikesek természetvédelmi terület létesítéséről szóló 9/2012. (II. 21.) VM
rendelet
A Pirtói-homokbuckás természetvédelmi terület létesítéséről szóló 12/2012. (II. 21.)
VM rendelet
A Várbalogi-héricses természetvédelmi terület létesítéséről szóló 15/2012. (II. 21.) VM
rendelet
A Maconkai-rét természetvédelmi terület létesítéséről szóló 16/2012. (II. 21.) VM
rendelet
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XII. FAJMEGŐRZÉSI TERVEK
Elfogadott
fajmegőrzési tervek
Farkas
Hiúz
Rákosi vipera
Haragos sikló
Csíkos szöcskeegér
Kék vércse
Túzok
Bánáti csiga
Dobozi pikkelyescsiga
Vértesi csuklyásbagoly
Csíkos boglárka
Ezüstsávos szénalepke
Atracélcincér
Anker-araszoló
Csüngő araszoló
Nagy szikibagoly
Alpesi gőte
Díszes tarkalepke
Északi pocok
Pusztai gyalogcincér
Széki lile
Villányi télibagoly
Tornai vértő
Borzas macskamenta
Magyarföldi husáng
Tátogó kökörcsin

Tudományos név
Canis lupus
Lynx lynx
Vipera ursinii
Coluber caspius
Sicista subtilis
Falco vespertinus
Otis tarda
Helicigona (Drobacia) banatica
Hygromia kovacsi
Cucullia mixta
Polyommatus damon
Coenonympha oedippus
Pilemia tigrina
Erannis ankeraria
Phyllometra culminaria
Gortyna borelii
Triturus alpestris
Euphydryas maturna
Microtus oeconomus
Dorcadion aethiops
Charadrius alexandrinus
Polymyxis rufocincta
Onosma tornense
Nepeta parviflora
Ferula sadleriana
Pulsatilla patens
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Erdélyi hérics
Bánáti bazsarózsa
Mocsári angyalgyökér
Hagymaburok
Egyhajúvirág
Boldogasszony papucsa
Osztrák sárkányfű
Északi sárkányfű
Magyar kökörcsin

Adonis x hybrida
Peonia banatica
Angelica palustris
Liparis loeselii
Bulbocodium vernum
Cypripedium calceolus
Dracocephalum austriacum
D. ruyschiana
Pulsatilla pratensis subsp. hungarica

Tátorján
Tartós szegfű
Kónya zsálya
Mocsári kardvirág
Zöld koboldmoha
Négysarkú piramismoha
Zöld seprőmoha
Aldrovanda

Crambe tataria
Dianthus diutinus
Salvia nutans
Gladiolus palustris
Buxbaumia viridis
Pyramidula tetragona
Dicranum viride
Aldrovanda vesiculosa

Tervezés
alatt
fajmegőrzési tervek
Mocsári teknős
Vidra
Sulyom

álló
Emys orbicularis
Lutra lutra
Trapa natans
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