AZ ÖNKORMÁNYZATOK KÖRNYEZETVÉDELMI
JOGI ESZKÖZ- ÉS FELTÉTELRENDSZERÉT MEGHATÁROZÓ

FONTOSABB TÖRVÉNYEK, JOGSZABÁLYOK GYŐJTEMÉNYE
Az önkormányzatok környezetvédelmi feladatait alapvetıen a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. szabja meg, mely rögzíti, hogy a „települési önkormányzat feladata
a helyi közszolgáltatások körében különösen a településfejlesztés, településrendezés, az épített
és természeti környezet védelme„.
Az önkormányzati törvényt követıen a – többször módosított – hatásköri törvény /1991.
évi XX. tv./ konkrétan meghatározta az önkormányzatok feladatait és hatáskörét.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. külön fejezetben
rögzíti a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatait.

AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZEMPONTJÁBÓL KIEMELÉSRE MÉLTÓ
KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
SZAKTERÜLETI BONTÁSBAN

KÖRNYEZETVÉDELEM ÁLTALÁBAN
1150/2004. (XII. 26.) Korm. határozat
A 2003-2008. közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program finanszírozásának
és végrehajtásának egyes kérdéseirıl
2004 évi LXXVI. törvény
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a
természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról
2004. évi XXXVI. törvény
A termıföldrıl szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról
71/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet
A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekrıl, valamint a
telepengedélyezés rendjérıl szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról
2003 évi LXXXIX törvény
A környezetterhelési díjról
18/2004. (II. 24.) GKM-KvVM- PM együttes rendelet
A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program végrehajtásában közremőködı
szervezetek kijelölésérıl
132/2003. (XII. 11.) OGY határozat
A 2003-2008 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról
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2003. évi XXVI. törvény
Az Országos Területrendezési Tervrıl
58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet
A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekrıl, valamint a
telepengedélyezés rendjérıl szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról
1998. évi XXVIII. törvény
az állatok védelmérıl és kíméletérıl
277/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet
A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekrıl, valamint a
telepengedélyezés rendjérıl szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról
78/2001. (V. 9.) Korm. rendelet
A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekrıl, valamint a
telepengedélyezés rendjérıl szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról
2000. évi CXXIX. törvény
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról
2000. évi XXXV. törvény
A növényvédelemrıl
9/2000. (II. 2.) Korm. rendelet
A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekrıl, valamint a
telepengedélyezés rendjérıl szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról
2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat
A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekrıl
80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet
A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekrıl, valamint a
telepengedélyezés rendjérıl
1994. évi LV. törvény
A termıföldrıl

LEVEGİTISZTASÁG-VÉDELEM
1/2005. (I. 13.) KvVM rendelet
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet módosításáról
4/2004. (IV. 7.) KvVM- ESzCsM-FVM együttes rendelet
A légszennyezettségi határértékekrıl, a helyhez kötött légszennyezı pontforrások kibocsátási
határértékeirıl szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet módosításáról
126/2003. (XI. 21.) OGY határozat
A ,,Parlagfőmentes Magyarországért'' eseti bizottság jelentésének elfogadásáról és a
szükséges kormányzati intézkedésekrıl
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7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet
Az egyes levegıszennyezı anyagok összkibocsátási határértékeirıl
274/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet
A levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet
és a felszíni vizek minısége védelmének egyes szabályairól szóló 203/2001. (X. 26.) Korm.
rendelet módosításáról
1/2003. (I. 9.) KvVM-ESzCsM-FVM együttes rendelet
a légszennyezettségi határértékekrıl, a helyhez kötött légszennyezı pontforrások kibocsátási
határértékeirıl szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet módosításáról
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl
25/2001. (XII. 7.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet
A légszennyezettségi határértékekrıl, a helyhez kötött légszennyezı pontforrások kibocsátási
határértékeirıl szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet módosításáról
1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat
A Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési idıszakára (2003-2008.) vonatkozó
koncepcióról
14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet
A légszennyezettségi határértékekrıl, a helyhez kötött légszennyezı pontforrások kibocsátási
határértékeirıl
120/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet
A levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet
módosításáról
21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet
A levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELME
31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet
A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól
368/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
A felszíni vizek minısége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
módosításáról
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
A vízszennyezı anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrıl és alkalmazásuk egyes
szabályairól
24/2004. (XII. 18.) KvVM rendelet
Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak
életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeirıl és azok
ellenırzésérıl szóló 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet módosításáról
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220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
A felszíni vizek minısége védelmének szabályairól
165/2004. (V.21.) Korm. rendelet
A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program
végrehajtásával összefüggı nyilvántartásról és jelentési kötelezettségrıl szóló 27/2002.
(II.27.) Korm. rendelet módosításáról
164/2004. (V.21.) Korm. rendelet
A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal
összefüggı szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II.27.) Korm.
rendelet módosításáról
163/2004. (V.21.) Korm. rendelet
A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló
25/2002. (II.27.) Korm. rendelet módosításáról
30/2004. (II. 28.) Korm. rendelet
A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló 38/1995. (IV. 5.)
Korm. rendelet módosításáról
4/2004. (I. 8.) Korm. rendelet
A helyi önkormányzatok szennyvízelvezetés és -tisztítás céltámogatásának igénykielégítési
sorrendjérıl szóló 224/1999. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
25/2003. (XII. 30.) KvVM rendelet
A használt és szennyvizek kibocsátási határértékeirıl és alkalmazásuk szabályairól szóló
9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes rendelet módosításáról
208/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet
A szennyvizek és szennyvíziszapok mezıgazdasági felhasználásának és kezelésének
szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról
174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet
A közmőves szennyvízelvezetı és -tisztító mővel gazdaságosan el nem látható területekre
vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról
2051/2002. (II. 27.) Korm. határozat
A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási
végrehajtásával összefüggı nyilvántartási és jelentési kötelezettségrıll

Program

27/2002. (II. 27.) Korm. rendelet
A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási
végrehajtásával összefüggı nyilvántartásról és jelentési kötelezettségrıl

Program

26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet
A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal
összefüggı szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról
25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet
A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról
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203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet
A felszíni vizek minısége védelmének egyes szabályairól
49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet
A vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni védelmérıl
2070/2001. (IV. 10.) Korm. határozat
A vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezésével szembeni védelméhez szükséges
intézkedésekrıl
240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet
A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyőjtıterületük
kijelölésérıl
37/1999. (II. 26.) Korm. rendelet
A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló 38/1995. (IV. 5.)
Korm. rendelet módosításáról
38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet
A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl
4/1984. (II. 1.) ÉVM rendelet
A településtisztasági szolgáltatás ellátásáról és a települési folyékony hulladékok
ártalmatlanításáról
1995. évi LVII. törvény
A vízgazdálkodásról
8/1997. (I. 22.) Korm. rendelet
A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló 38/1995. (IV. 5.)
Korm. rendelet módosításáról
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet
A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelmérıl
30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet
A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól
367/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
A felszín alatti vizek védelmérıl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levı települések besorolásáról
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
A felszín alatti vizek védelmérıl
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
Az ivóvíz minıségi követelményeirıl és az ellenırzés rendjérıl
2052/2002. (II. 27.) Korm. határozat
Az Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtásáról
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10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet
A felszín alatti víz és a földtani közeg minıségi védelméhez szükséges határértékekrıl
4/1984. (II. 1.) ÉVM rendelet
A településtisztasági szolgáltatás ellátásáról és a települési folyékony hulladékok
ártalmatlanításáról

ÉPÍTETT KÖRNYEZET-VÉDELEM
59/2003. (XII. 30.) BM rendelet
Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos
építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet
módosításáról
58/2003. (XII. 30.) BM rendelet
A telepengedélyezési eljárásért fizetendı igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X.
13.) BM rendelet módosításáról
2003. évi XXVI. törvény
Az Országos Területrendezési Tervrıl
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
az országos településrendezési és építési követelményekrıl
2003. évi XII. törvény
Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
módosításáról
2002. évi XXXVIII. törvény
Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
módosításáról
36/2002. (III. 7.) Korm. rendelet
Az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet módosításáról
5/2000. (II. 11.) FVM rendelet
A területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek nyilvántartásáról,
továbbá az építésügyi mőszaki dokumentációk megırzésének és hasznosításának részletes
szabályairól
1999. évi CXV. törvény
Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
módosításáról
1997. évi LXXVIII. törvény
Az épített környezet alakításáról és védelmérıl

ZAJ- ÉS REZGÉS-VÉDELEM
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet
A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól
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280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet
A környezeti zaj értékelésérıl és kezelésérıl
96/2002. (V. 5.) Korm. rendelet
A zaj- és rezgésvédelemrıl szóló 12/1983. (V. 12.) MT rendelet módosításáról
8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet
A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
12/1983. (V. 12.) MT rendelet
A zaj- és rezgésvédelemrıl

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
365/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
364/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló 213/2001.
(XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról
22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet
A hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet módosításáról
15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet
Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól
8004/2004. (K. ÉRT. 6.) KvVM-BM EGYÜTTES TÁJÉKOZTATÓ
A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2004. évi
részletes feltételeirıl
8003/2004. (K. Ért. 6.) KvVM tájékoztató
A helyi önkormányzatok 2005. évre szóló hulladékgazdálkodással kapcsolatos címzett
támogatási igénybejelentéséhez elıírt beruházási koncepció tartalmi követelményeirıl
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet
Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet
A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerzıdésrıl
23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet
A biohulladék kezelésérıl és a komposztálás mőszaki követelményeirıl
208/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet
A szennyvizek és szennyvíziszapok mezıgazdasági felhasználásának és kezelésének
szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról
192/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló 98/2001.
(VI. 15.) Korm. rendelet módosításáról
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164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrıl
126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet
A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl
71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet
Az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba
hozatalának állategészségügyi szabályairól
195/2002. (IX. 6.) Korm. rendelet
A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002.
(V. 5.) Korm. rendelet módosításáról
5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet
A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és
üzemeltetésének részletes mőszaki szabályairól
16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet
A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekrıl
94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet
A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet
A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl
10/2002. (III. 26.) KöM rendelet
A hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet módosításáról
241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet
A jegyzı hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörérıl
2355/2001. (XII. 10.) Korm. határozat
A jegyzı hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörérıl szóló kormányrendeletbıl adódó
feladatok finanszírozásáról
22/2001. (X. 10.) KöM rendelet
A hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól
és egyes feltételeirıl
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl
16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet
A hulladékok jegyzékérıl
242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet
A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól
2000. évi XLIII. törvény
A hulladékgazdálkodásról
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1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet
A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggı tevékenységekrıl

KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT, FELÜLVIZSGÁLAT
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet
Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet
A környezeti hatásvizsgálatról
12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet
A környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekrıl és a
feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeirıl

KÖRNYEZETVÉDELEM GAZDASÁGI VONATKOZÁSAI
1150/2004. (XII. 26.) Korm. határozat
A 2003-2008. közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program finanszírozásának
és végrehajtásának egyes kérdéseirıl
363/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
Az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelı anyag mennyiség
meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól szóló 270/2003. (XII.
24.) Korm. rendelet módosításáról
2004. évi CIII. törvény
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról
szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról
150/2004. (X. 12.) FVM rendelet
A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai
Mezıgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában
megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes
szabályairól
276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
A természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó
részletes szabályokról
139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet
A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai
Mezıgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában
megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai elıírásainak való
megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól
8003/2004. (K. Ért. 6.) KvVM tájékoztató
A helyi önkormányzatok 2005. évre szóló hulladékgazdálkodással kapcsolatos címzett
támogatási igénybejelentéséhez elıírt beruházási koncepció tartalmi követelményeirıl
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1/2004. (II. 16.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet
Az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint az ISPA/Kohéziós Alapjából származó
támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési elıirányzatok felhasználásának egyes szabályairól
12/2004. (VII. 31.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet
Az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint az ISPA/Kohéziós Alapjából származó
támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési elıirányzatok felhasználásának egyes szabályairól
szóló 1/2004. (II. 16.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet módosításáról
8001/2004. (K. Ért. 4.) KvVM tájékoztató
Az önkormányzatok 2005. évi címzett támogatási igénybejelentéséhez elıírt beruházási
koncepció tartalmi követelményeirıl
2003 évi LXXXIX törvény
A környezetterhelési díjról
18/2004. (II. 24.) GKM-KvVM- PM együttes rendelet
A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program végrehajtásában közremőködı
szervezetek kijelölésérıl
27/2003. (III. 4.) Korm. rendelet
A térség- és település-felzárkóztatási célelıirányzat felhasználásának részletes szabályairól
24/2003. (III. 4.) Korm. rendelet
A területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló fejezeti kezeléső elıirányzatok pályázati
rendszerben történı felhasználása összehangolásának rendjérıl
26/2003. (III. 4.) Korm. rendelet
A területfejlesztési célelıirányzat felhasználásának részletes szabályairól
1062/2000. (VII. 11.) Korm. határozat
A 2000. évi Energiatakarékossági Hitel Programról
104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet
A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó
megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjérıl

TERMÉSZETVÉDELEM
1110/2004. (X. 27.) Korm. határozat
A Nemzeti Erdıprogramról, 2006-2015
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
Az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekrıl
8/2004. (II. 27.) NKÖM rendelet
A helyi önkormányzatok részére állat- és növénykertek, vadasparkok fenntartására adható
támogatások igénybevételének rendjérıl
2003. évi LI. törvény
A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról
2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet
Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról
12/1997. (II. 26.) BM rendelet
Az erdık tőz elleni védelmérıl
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