Törvények:
– a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény,
– a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény,
– a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény,
– a vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény,
– az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény,
– a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény,
– az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény,
– a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény,
– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény,
– az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések
megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény,
– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
– a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997.
évi CLIX. törvény,
– az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény,
– a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény,
– a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII.
törvény,
– a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, továbbá
– a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
törvény.
Korm. rendeletek
– a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet,
– a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet,
– a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet,
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet,
– a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló
269/2007. (X.18.),
– 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 környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
– az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet,
– a természetvédelmi őrökre, illetve őrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról szóló
4/2000. (I.21.) Korm. rendelet,
– a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról
szóló 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet, továbbá
– az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet.
Miniszteri rendeletek
– a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó
szabályokról szóló 3/2008. (II. 5.) KvVM 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 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 érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöMFVM együttes rendelet,
– a Természetvédelmi Őrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000. (V. 19.) KöM
rendelet,
– a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes
feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet,
– az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 19/1997.
(VII. 4.) KTM rendelet, továbbá
– a polgári természetőrökről szóló 33/1997. (XI. 20.) KTM rendelet
– a védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM
rendelet.

Országgyűlési határozatok
– a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló
96/2009. (XII. 9.) OGY határozat”

