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2020. évi XLIV. törvény a klímavédelemről
2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervéről
2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról
2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról
2011. évi LXXVII, törvény a világörökségről
2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
2008. évi V. törvény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló
Stockholmi Egyezmény kihirdetéséről
2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről
2007. évi CXI. törvény a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény
kihirdetéséről
2007. évi LX. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve
végrehajtási keretrendszeréről
2001. évi. LXXXI. 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 kihirdetéséről
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
1995. évi LXXXI. törvény a Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
433/2017. (XII.21.) Korm. rendelet az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések,
valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól
219/2011. (X.20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni
védekezésről
306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
132/2010. (IV.21.) Korm. Rendelet az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról
szóló, Espooban, 1991. február 26. napján elfogadott egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai
környezeti vizsgálatról szóló, Kijevben, 2003. május 21-én elfogadott jegyzőkönyv
kihirdetéséről
346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről
284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és
bemutatására vonatkozó részletes szabályokról
27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni
védelméről
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról
311/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a nyilvánosság környezeti információkhoz való
hozzáférésének rendjéről
2/2005. (I.11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekről
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220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
25/2002 (II.27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási
Megvalósítási Programról
240/2000 (XII.23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny
felszíni vizek és vízgyűjtőterületek kijelöléséről
67/1998. (IV.3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó
korlátozásokról és tilalmakról
61/2017. (XII.21.) FM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló
2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról
6/2011 (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források
kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról
14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről
10/2010. (VIII.18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok
alkalmazásának szabályairól
59/2008. (IV.29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni
védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás
és a nyilvántartás rendjéről
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
területeken levő települések besorolásáról
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Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024
IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020
5. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2021-2026 - Tervezet
IV. Nemzeti Természetvédelmi Alapterv – A természetvédelem szakpolitikai stratégiája 2015–
2020 (IV. NKP melléklete)
V. Nemzeti Természetvédelmi Alapterv 2021-2026 - Tervezet
2018-2030 közötti időszakra vonatkozó 2050-ig tartó időszakra is kitekintést nyújtó Második
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia
Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia
A 2020 végéig tartó I. Éghajlatváltozási Cselekvési Terv
Nemzeti Energiastratégia 2030
Magyarország Nemzeti Energia- és Klímaterve
Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv
IV. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv
Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve 2010-2020
Energetikai ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv
Nemzeti Épületenergetikai Stratégia
Nemzeti Biodiverzitás Stratégia 2015-2020
Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv 2014-2020
Nemzeti Erdőstratégia 2016-2030
Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Terv
A Duna vízgyűjtő Magyarországi része Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2015
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A Duan vízgyűjtő Magyarországi része Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2021 - Tervezet
Kvassay Jenő Terv - Nemzeti Vízstratégia
Árvízi Kockázati Térképezés és Stratégiai Kockázatkezelési Terv
Nagyvízi Mederkezelési Tervek
Országos Hulladékgazdálkodási Terv (2021-2027)
Országos Levegőterhelés-csökkentési Program
Nemzeti Tájstratégia 2017-2026
Nemzeti Vidékstratégia 2012 – 2020
Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program
Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia
Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
Szennyvíziszap kezelési és hasznosítási stratégia 2018-2023

