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Szervezetfejlesztés a Duna

Park Igazgatóságnál 

Vezetői összefoglaló 

A jogszabálygyűjtemény a Duna

szabályozó fontosabb jogszabályokat tartalmazza. A

jogszabálygyűjtemény, mely a jelen gyűjtemény alapját képezi.

bővítettük ki részletesebben, egy sor joganyaggal kiegészítve.

A jogszabálygyűjtemény főbb témacsoportok szerint van tagolva, mellyel követtü

csoportosítását: 

• Törvények 

• Kormány rendeletek 

• Miniszteri rendeletek 

• Nemzetközi szabályozás

Az adott jogi anyagra kattintva a Kormányzati Portálon található jogi anyag jelenik 

meg, mint hiperhivatkozás.

A jogszabálygyűjtemény karbantartására éven

változását a gyűjteményben követjük.

Az ÁROP pályázat előírásainak megfelelően a jogszabálygyűjteményt felhelyezzük a DINPI 

honlapjára is. 

 

  

 

             

Szervezetfejlesztés a Duna-Ipoly Nemzeti 

A jogszabálygyűjtemény a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területét 

szabályozó fontosabb jogszabályokat tartalmazza. A DINPI SzMSz-ében is található egy 

jogszabálygyűjtemény, mely a jelen gyűjtemény alapját képezi. 

bővítettük ki részletesebben, egy sor joganyaggal kiegészítve. 

A jogszabálygyűjtemény főbb témacsoportok szerint van tagolva, mellyel követtü

 

 

Nemzetközi szabályozás 

Az adott jogi anyagra kattintva a Kormányzati Portálon található jogi anyag jelenik 

meg, mint hiperhivatkozás. 

A jogszabálygyűjtemény karbantartására évente figyelmet fordítunk, a jogszabályok 

változását a gyűjteményben követjük. 

Az ÁROP pályázat előírásainak megfelelően a jogszabálygyűjteményt felhelyezzük a DINPI 
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Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területét 

ében is található egy 

 Ezt a gyűjteményt 

A jogszabálygyűjtemény főbb témacsoportok szerint van tagolva, mellyel követtük az SzMSz 

Az adott jogi anyagra kattintva a Kormányzati Portálon található jogi anyag jelenik 

te figyelmet fordítunk, a jogszabályok 

Az ÁROP pályázat előírásainak megfelelően a jogszabálygyűjteményt felhelyezzük a DINPI 



 

 

 

 

Szervezetfejlesztés a Duna

Park Igazgatóságnál 

Törvények 

Magyarország Alaptörvénye

A magyar jogrend legmagasabb szintű jogszabálya 

Az Alaptörvény vonatkozásában mindenképpen említeni kell a közpénzekkel kapcsolatos 

rendelkezéseket, tekintettel ar

állampolgárok által az állam felé teljesített befizetésekből (adók, járulékok, illetékek stb.) 

kerül finanszírozásra. Az Alaptörvény “A közpénzek” című fejezete

vonatkozó előírásokat. A közp

adatok - a közérdekű adatokra vonatkozó előírások a későbbiekben kerülnek kifejtésre. 

Alaptörvény előírásai közül a jogalkotásra vonatkozó általános rendelkezések kerülnek 

kiemelésre. Az Alaptörvény T) cikk 

Alaptörvény és az Alaptörvény

megalkotott, a hivatalos lapban kihirdetett jogszabály állapíthat meg. 

 

  

 

             

Szervezetfejlesztés a Duna-Ipoly Nemzeti 

Magyarország Alaptörvénye 

A magyar jogrend legmagasabb szintű jogszabálya  

Az Alaptörvény vonatkozásában mindenképpen említeni kell a közpénzekkel kapcsolatos 

rendelkezéseket, tekintettel arra, hogy a közigazgatás működésének egésze az 

állampolgárok által az állam felé teljesített befizetésekből (adók, járulékok, illetékek stb.) 

kerül finanszírozásra. Az Alaptörvény “A közpénzek” című fejezete 

vonatkozó előírásokat. A közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű 

a közérdekű adatokra vonatkozó előírások a későbbiekben kerülnek kifejtésre. 

Alaptörvény előírásai közül a jogalkotásra vonatkozó általános rendelkezések kerülnek 

ny T) cikk alapján általánosan kötelező magatartási szabályt az 

Alaptörvényben megjelölt, jogalkotó hatáskörrel rendelkező szerv által 

megalkotott, a hivatalos lapban kihirdetett jogszabály állapíthat meg.  
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Az Alaptörvény vonatkozásában mindenképpen említeni kell a közpénzekkel kapcsolatos 

ra, hogy a közigazgatás működésének egésze az 

állampolgárok által az állam felé teljesített befizetésekből (adók, járulékok, illetékek stb.) 

 tartalmazza az erre 

énzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű 

a közérdekű adatokra vonatkozó előírások a későbbiekben kerülnek kifejtésre. Az 

Alaptörvény előírásai közül a jogalkotásra vonatkozó általános rendelkezések kerülnek 

alapján általánosan kötelező magatartási szabályt az 

ben megjelölt, jogalkotó hatáskörrel rendelkező szerv által 

 



 

 

 

 

Szervezetfejlesztés a Duna

Park Igazgatóságnál 

2011.  évi CXCV törvény az államháztartásról

Az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, 

ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése céljából alkotta ezt a törvényt az 

Országgyűlés. 

 

2010. évi XLIII törvény a központi államigazgatási szervekről

Az Alaptörvénnyel összhangban a kormányzati szervek hatékony működésének 

szabályrendszerét tartalmazza a törv

 

2007. Évi CVI. Törvény az állami vagyonról

Az Országgyűlés az intézményes privatizáció lezárása után, az állami vagyonnal való 

gazdálkodás új, korszerű rendjének kialakítása, a 

költségtakarékosabb, továbbá a nemzet számára tartós értékként megőrzendő vagyon 

védelmét, értékmegőrzését szolgáló vagyongazdálkodás érdekében, az állami vagyonnal 

kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról, valamint az állami

kezeléséről alkotta meg a törvényt.

 

 2011. Évi CXCVI. Törvény a nemzeti vagyonról

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdo

nemzeti vagyon. Az Országgyűlés a nemzeti vagyonnak a közérdek és a közösségi 

szükségletek céljára történő hasznosítása, a természeti erőforrások megóvása, a nemzeti 

értékek megőrzése és védelme, és a jövő nemzedékek szükségleteinek biztosítása 

szándékával, a nemzeti vagyonnal való átlátható és felelős gazdálkodás követelményeinek 

hosszú távú meghatározása érdekében az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény 38. 

cikk (1) és (2) bekezdése alapján alkotta a törvényt.

 

 

             

Szervezetfejlesztés a Duna-Ipoly Nemzeti 

2011.  évi CXCV törvény az államháztartásról 

Az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, 

ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése céljából alkotta ezt a törvényt az 

2010. évi XLIII törvény a központi államigazgatási szervekről 

Az Alaptörvénnyel összhangban a kormányzati szervek hatékony működésének 

szabályrendszerét tartalmazza a törvény. 

2007. Évi CVI. Törvény az állami vagyonról 

Az Országgyűlés az intézményes privatizáció lezárása után, az állami vagyonnal való 

gazdálkodás új, korszerű rendjének kialakítása, a hatékonyabb, eredményesebb, 

költségtakarékosabb, továbbá a nemzet számára tartós értékként megőrzendő vagyon 

védelmét, értékmegőrzését szolgáló vagyongazdálkodás érdekében, az állami vagyonnal 

kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról, valamint az állami vagyon hasznosításáról, 

kezeléséről alkotta meg a törvényt. 

2011. Évi CXCVI. Törvény a nemzeti vagyonról 

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdo

nemzeti vagyon. Az Országgyűlés a nemzeti vagyonnak a közérdek és a közösségi 

szükségletek céljára történő hasznosítása, a természeti erőforrások megóvása, a nemzeti 

értékek megőrzése és védelme, és a jövő nemzedékek szükségleteinek biztosítása 

val, a nemzeti vagyonnal való átlátható és felelős gazdálkodás követelményeinek 

hosszú távú meghatározása érdekében az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény 38. 

cikk (1) és (2) bekezdése alapján alkotta a törvényt. 
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Az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, 

ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése céljából alkotta ezt a törvényt az 

Az Alaptörvénnyel összhangban a kormányzati szervek hatékony működésének 

Az Országgyűlés az intézményes privatizáció lezárása után, az állami vagyonnal való 

hatékonyabb, eredményesebb, 

költségtakarékosabb, továbbá a nemzet számára tartós értékként megőrzendő vagyon 

védelmét, értékmegőrzését szolgáló vagyongazdálkodás érdekében, az állami vagyonnal 

vagyon hasznosításáról, 

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona 

nemzeti vagyon. Az Országgyűlés a nemzeti vagyonnak a közérdek és a közösségi 

szükségletek céljára történő hasznosítása, a természeti erőforrások megóvása, a nemzeti 

értékek megőrzése és védelme, és a jövő nemzedékek szükségleteinek biztosítása 

val, a nemzeti vagyonnal való átlátható és felelős gazdálkodás követelményeinek 

hosszú távú meghatározása érdekében az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény 38. 



 

 

 

 

Szervezetfejlesztés a Duna

Park Igazgatóságnál 

2011.  évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről

A törvény a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyára vonatkozó munkajogi szabályozás 

értelmezéséhez nyújt segítséget. 

Az új kormányzati személyzetpolitika olyan 

amely nem terhet, hanem érdemi segítséget jelent az állampolgároknak. Ennek érdekében 

megkezdődött az állam újraépítése, amelyben kulcsszerepe van a szaktudásnak és 

elhivatottságnak, valamint annak, hogy a közigaz

 

2012.  évi V. törvény a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő 

átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó

törvények módosításáról 

A szabályozás koherenciáját megteremtő jogszabály.

 

2000. Évi C. törvény a számvitelről

A gazdálkodás számviteli szabályozásának alaptörvénye.

 

2011. Évi CVIII. Törvény a közbeszerzésről

E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat 

szabályait a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása

ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny 

tisztaságának biztosítása érdekében. E törvény és a végrehajtása alapján alkotott 

jogszabályok célja továbbá a mikro

való részvételének, a fenntartható fejlődés, az állam szociális célkitűzései és a jogszerű 

foglalkoztatás elősegítése. 

 

                                    
1 A KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐ

http://magyaryprogram.kormany.hu/akadalymentes/download/2/51/90000/01_20120331_A_Kttv_magyarazata_AROP225_onlin

e.pdf  

 

             

Szervezetfejlesztés a Duna-Ipoly Nemzeti 

2011.  évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 

A törvény a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyára vonatkozó munkajogi szabályozás 

értelmezéséhez nyújt segítséget.  

Az új kormányzati személyzetpolitika olyan közszolgálat megteremtését tűzte ki célul, 

amely nem terhet, hanem érdemi segítséget jelent az állampolgároknak. Ennek érdekében 

megkezdődött az állam újraépítése, amelyben kulcsszerepe van a szaktudásnak és 

elhivatottságnak, valamint annak, hogy a közigazgatás visszakapja a rangját

2012.  évi V. törvény a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő 

átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó

 

A szabályozás koherenciáját megteremtő jogszabály. 

2000. Évi C. törvény a számvitelről 

A gazdálkodás számviteli szabályozásának alaptörvénye. 

2011. Évi CVIII. Törvény a közbeszerzésről 

E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat 

szabályait a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása

ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny 

tisztaságának biztosítása érdekében. E törvény és a végrehajtása alapján alkotott 

jogszabályok célja továbbá a mikro-, kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárá

való részvételének, a fenntartható fejlődés, az állam szociális célkitűzései és a jogszerű 

                                    

ŐI TÖRVÉNY MAGYARÁZATA  

http://magyaryprogram.kormany.hu/akadalymentes/download/2/51/90000/01_20120331_A_Kttv_magyarazata_AROP225_onlin

6 

 

A törvény a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyára vonatkozó munkajogi szabályozás 

közszolgálat megteremtését tűzte ki célul, 

amely nem terhet, hanem érdemi segítséget jelent az állampolgároknak. Ennek érdekében 

megkezdődött az állam újraépítése, amelyben kulcsszerepe van a szaktudásnak és 

gatás visszakapja a rangját1 

2012.  évi V. törvény a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő 

átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó 

E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat 

szabályait a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános 

ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny 

tisztaságának biztosítása érdekében. E törvény és a végrehajtása alapján alkotott 

és középvállalkozások közbeszerzési eljárásban 

való részvételének, a fenntartható fejlődés, az állam szociális célkitűzései és a jogszerű 

http://magyaryprogram.kormany.hu/akadalymentes/download/2/51/90000/01_20120331_A_Kttv_magyarazata_AROP225_onlin



 

 

 

 

Szervezetfejlesztés a Duna

Park Igazgatóságnál 

1996. évi LIII. törvény a természet

Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti 

vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk javítása, a jelen 

és jövő nemzedékek számára való megőrzése, a természeti erőforrásokkal történő 

takarékos és ésszerű gazdálkodás biztosítása, a természeti örökség és a biológiai sokféleség 

oltalma, valamint az ember és természet közötti harmonikus kapcsolat 

kötelezettségvállalásainkkal összhangban történő 

fennmaradásának alapvető feltétele, a természet hatékony védelmének létrehozását igényli, 

ezért alkotta ezt a törvényt. 

 

 

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének

A természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyeknek 

megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel az élővilág, az ember egészsége, 

életminősége szempontjából ezért az Alaptörvényben foglaltakkal összhangban született ez

a törvény. 

 

2009. évi XXXVII . törvény az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról 1996. évi LV . törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, 

valamint a vadászatról 1995.   

védettségi szintjének helyreállításáról

Az erdei életközösségek nélkülözhetetlen fennmaradása, védőhatása és termékei (hozamai) 

biztosítása érdekében szükséges az erdő szakszerű kezelése és a károsító ha

túlzott használattól és igénybevételtől való megóvása, az élettelen környezet, a 

mikroorganizmusok, a gomba

dinamikus és természetes egységének megőrzése. Az erdő fenntartása, gyarap

védelme az egész társadalom érdeke, az erdő fenntartója által biztosított közérdekű 

szolgáltatásai minden embert megilletnek, ezért az erdővel csak a közérdekkel összhangban 

szabályozott módon lehet gazdálkodni.

 

             

Szervezetfejlesztés a Duna-Ipoly Nemzeti 

természet védelméről 

felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti 

vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk javítása, a jelen 

és jövő nemzedékek számára való megőrzése, a természeti erőforrásokkal történő 

s ésszerű gazdálkodás biztosítása, a természeti örökség és a biológiai sokféleség 

oltalma, valamint az ember és természet közötti harmonikus kapcsolat 

kötelezettségvállalásainkkal összhangban történő – kialakítása, mint az emberiség 

sának alapvető feltétele, a természet hatékony védelmének létrehozását igényli, 

 

környezet védelmének általános szabályairól

természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyeknek 

megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel az élővilág, az ember egészsége, 

életminősége szempontjából ezért az Alaptörvényben foglaltakkal összhangban született ez

2009. évi XXXVII . törvény az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról 1996. évi LV . törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, 

valamint a vadászatról 1995.    évi XCIII. Törvény a védett természeti területek 

védettségi szintjének helyreállításáról 

Az erdei életközösségek nélkülözhetetlen fennmaradása, védőhatása és termékei (hozamai) 

biztosítása érdekében szükséges az erdő szakszerű kezelése és a károsító ha

túlzott használattól és igénybevételtől való megóvása, az élettelen környezet, a 

mikroorganizmusok, a gomba-, növény- és állatvilág sokféleségének, az erdei életközösség 

dinamikus és természetes egységének megőrzése. Az erdő fenntartása, gyarap

védelme az egész társadalom érdeke, az erdő fenntartója által biztosított közérdekű 

szolgáltatásai minden embert megilletnek, ezért az erdővel csak a közérdekkel összhangban 

szabályozott módon lehet gazdálkodni.  
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felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti 

vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk javítása, a jelen 

és jövő nemzedékek számára való megőrzése, a természeti erőforrásokkal történő 

s ésszerű gazdálkodás biztosítása, a természeti örökség és a biológiai sokféleség 

oltalma, valamint az ember és természet közötti harmonikus kapcsolat – nemzetközi 

kialakítása, mint az emberiség 

sának alapvető feltétele, a természet hatékony védelmének létrehozását igényli, 

szabályairól 

természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyeknek 

megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel az élővilág, az ember egészsége, 

életminősége szempontjából ezért az Alaptörvényben foglaltakkal összhangban született ez 

2009. évi XXXVII . törvény az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról 1996. évi LV . törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, 

Törvény a védett természeti területek 

Az erdei életközösségek nélkülözhetetlen fennmaradása, védőhatása és termékei (hozamai) 

biztosítása érdekében szükséges az erdő szakszerű kezelése és a károsító hatásoktól, a 

túlzott használattól és igénybevételtől való megóvása, az élettelen környezet, a 

és állatvilág sokféleségének, az erdei életközösség 

dinamikus és természetes egységének megőrzése. Az erdő fenntartása, gyarapítása és 

védelme az egész társadalom érdeke, az erdő fenntartója által biztosított közérdekű 

szolgáltatásai minden embert megilletnek, ezért az erdővel csak a közérdekkel összhangban 



 

 

 

 

Szervezetfejlesztés a Duna

Park Igazgatóságnál 

2009. évi CXLIV. Törvény a vízi társulatokról

Az Országgyűlés a területi vízgazdálkodási közfeladatok ellátása érdekében a vízitársulat (a 

továbbiakban: társulat) alapítására, szervezetére, 

feladataira, a társulat és tagjai jogaira, kötelezettségeire, felelősségére, a társulat 

gazdálkodására, szervezeti változásainak formáira, továbbá törvényességi felügyeletének 

rendjének szabályozására alkotta a törvényt.

1998. évi XXVIII. törvény

Mivel az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, tiszteletben tartásuk, jó 

közérzetük biztosítása minden 

 

2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 

kérdéseiről 

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, 

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Halászati Alapból, továbbá 

a tagállami hatáskörben nyújtott mezőgazdasági, agrár

támogatások nemzeti végrehajtásával összefüggő alapelveket, továbbá egységes 

intézményi, információs és eljárási kereteket megállapítsa, a következő törvényt alkotta.

 

2007. évi CXXVII. Törvény az általános forgalmi adóról

A gazdálkodást szabályozó egyik alapvető törvény.

 

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény,

Az Országgyűlés az értékteremtő közfoglalkoztatás jogi kereteinek megteremtése és a 

munkaképes lakosság munkához juttatása, az álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése 

érdekében alkotta a törvényt.

 

 

             

Szervezetfejlesztés a Duna-Ipoly Nemzeti 

2009. évi CXLIV. Törvény a vízi társulatokról 

Az Országgyűlés a területi vízgazdálkodási közfeladatok ellátása érdekében a vízitársulat (a 

továbbiakban: társulat) alapítására, szervezetére, működésére, tevékenységére, szakmai 

feladataira, a társulat és tagjai jogaira, kötelezettségeire, felelősségére, a társulat 

gazdálkodására, szervezeti változásainak formáira, továbbá törvényességi felügyeletének 

rendjének szabályozására alkotta a törvényt. 

törvény az állatok védelméről és kíméletéről  

Mivel az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, tiszteletben tartásuk, jó 

közérzetük biztosítása minden ember erkölcsi kötelessége. 

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

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, 

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Halászati Alapból, továbbá 

a tagállami hatáskörben nyújtott mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, val

támogatások nemzeti végrehajtásával összefüggő alapelveket, továbbá egységes 

intézményi, információs és eljárási kereteket megállapítsa, a következő törvényt alkotta.

2007. évi CXXVII. Törvény az általános forgalmi adóról 

A gazdálkodást szabályozó egyik alapvető törvény. 

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 

yek módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, 

Az Országgyűlés az értékteremtő közfoglalkoztatás jogi kereteinek megteremtése és a 

munkaképes lakosság munkához juttatása, az álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése 

érdekében alkotta a törvényt. 
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Az Országgyűlés a területi vízgazdálkodási közfeladatok ellátása érdekében a vízitársulat (a 

működésére, tevékenységére, szakmai 

feladataira, a társulat és tagjai jogaira, kötelezettségeire, felelősségére, a társulat 

gazdálkodására, szervezeti változásainak formáira, továbbá törvényességi felügyeletének 

 

Mivel az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, tiszteletben tartásuk, jó 

vidékfejlesztési, valamint 

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, 

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Halászati Alapból, továbbá 

vidékfejlesztési, valamint halászati 

támogatások nemzeti végrehajtásával összefüggő alapelveket, továbbá egységes 

intézményi, információs és eljárási kereteket megállapítsa, a következő törvényt alkotta. 

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 

Az Országgyűlés az értékteremtő közfoglalkoztatás jogi kereteinek megteremtése és a 

munkaképes lakosság munkához juttatása, az álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése 



 

 

 

 

Szervezetfejlesztés a Duna

Park Igazgatóságnál 

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény,

Az Országgyűlés az állami tulajdonban lévő termőföldvagyonnal való ésszerű, és a 

földbirtok-politikai céloknak megfelelő gazdálkodás, tová

mezőgazdasági termelés ökológiai feltételeire, valamint a gazdaságosság és a 

jövedelmezőség szempontjaira figyelemmel történő hasznosításának elősegítése, a családi 

gazdaságokon alapuló korszerű birtokszerkezet kialakításának előmozdít

Nemzeti Földalapot hoz létre.

 

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény,

Az e törvényben meghatározott közérdekű célok megvalósításához elengedhetetlenül 

szükséges ingatlanok megszerzése, ugyanakkor a közérdek és a tulajdonosnak a tulajdona 

védelméhez fűződő érdekei közötti egyensúly biztosítása érdekében 

tulajdonjog elvonása kivételes eszközeként szabályozva 

törvényt. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény, 

Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb 

körben érintő közigazgatási hatósági eljárás

– erőteljesebben juttassa kifejezésre a közhatalom szolgáltató funkcióját azáltal, hogy 

jelentősen csökkenti az ügyfelekre háruló eljárási terheket, az elektronika és az informatika 

korszerű eszközeinek alkalmazásával az eljárások jelentős részében megnyitja az utat az 

ügyek gyors és egyszerű intézése előtt,

– megteremtse az összhangot az Európai Unió tagállamaként való működés 

követelményeivel, lehetővé tegye a hatósági ügyek intézése során a nemzetközi 

kiszélesítését, a külföldi hatóságokkal való közvetlen együttműködést,

– az ügyfeleknek és az eljárás más résztvevőinek a hatóságokkal létrejövő kapcsolatát 

átlátható jogi szabályozás útján rendezze,

– a demokratikus jogállamtól elvárható módon 

jogait, a kötelességek teljesítése pedig túlnyomórészt önkéntes jogkövetés útján történjék,

 

             

Szervezetfejlesztés a Duna-Ipoly Nemzeti 

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény, 

Az Országgyűlés az állami tulajdonban lévő termőföldvagyonnal való ésszerű, és a 

politikai céloknak megfelelő gazdálkodás, továbbá a termőföldnek a 

mezőgazdasági termelés ökológiai feltételeire, valamint a gazdaságosság és a 

jövedelmezőség szempontjaira figyelemmel történő hasznosításának elősegítése, a családi 

gazdaságokon alapuló korszerű birtokszerkezet kialakításának előmozdít

Nemzeti Földalapot hoz létre. 

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény, 

Az e törvényben meghatározott közérdekű célok megvalósításához elengedhetetlenül 

gatlanok megszerzése, ugyanakkor a közérdek és a tulajdonosnak a tulajdona 

védelméhez fűződő érdekei közötti egyensúly biztosítása érdekében 

tulajdonjog elvonása kivételes eszközeként szabályozva – az Országgyűlés alkotta a 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb 

rben érintő közigazgatási hatósági eljárás 

erőteljesebben juttassa kifejezésre a közhatalom szolgáltató funkcióját azáltal, hogy 

jelentősen csökkenti az ügyfelekre háruló eljárási terheket, az elektronika és az informatika 

alkalmazásával az eljárások jelentős részében megnyitja az utat az 

ügyek gyors és egyszerű intézése előtt, 

megteremtse az összhangot az Európai Unió tagállamaként való működés 

követelményeivel, lehetővé tegye a hatósági ügyek intézése során a nemzetközi 

kiszélesítését, a külföldi hatóságokkal való közvetlen együttműködést, 

az ügyfeleknek és az eljárás más résztvevőinek a hatóságokkal létrejövő kapcsolatát 

átlátható jogi szabályozás útján rendezze, 

a demokratikus jogállamtól elvárható módon és mértékben juttassa érvényre az ügyfelek 

jogait, a kötelességek teljesítése pedig túlnyomórészt önkéntes jogkövetés útján történjék,
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Az Országgyűlés az állami tulajdonban lévő termőföldvagyonnal való ésszerű, és a 

bbá a termőföldnek a 

mezőgazdasági termelés ökológiai feltételeire, valamint a gazdaságosság és a 

jövedelmezőség szempontjaira figyelemmel történő hasznosításának elősegítése, a családi 

gazdaságokon alapuló korszerű birtokszerkezet kialakításának előmozdítása érdekében 

Az e törvényben meghatározott közérdekű célok megvalósításához elengedhetetlenül 

gatlanok megszerzése, ugyanakkor a közérdek és a tulajdonosnak a tulajdona 

védelméhez fűződő érdekei közötti egyensúly biztosítása érdekében – a kisajátítást a 

az Országgyűlés alkotta a 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb 

erőteljesebben juttassa kifejezésre a közhatalom szolgáltató funkcióját azáltal, hogy 

jelentősen csökkenti az ügyfelekre háruló eljárási terheket, az elektronika és az informatika 

alkalmazásával az eljárások jelentős részében megnyitja az utat az 

megteremtse az összhangot az Európai Unió tagállamaként való működés 

követelményeivel, lehetővé tegye a hatósági ügyek intézése során a nemzetközi kooperáció 

 

az ügyfeleknek és az eljárás más résztvevőinek a hatóságokkal létrejövő kapcsolatát 

és mértékben juttassa érvényre az ügyfelek 

jogait, a kötelességek teljesítése pedig túlnyomórészt önkéntes jogkövetés útján történjék, 



 

 

 

 

Szervezetfejlesztés a Duna

Park Igazgatóságnál 

– az általános szabályok elsődlegességének érvényesítésével garanciális keretbe foglalja a 

különös eljárási szabályokat,

alkotta a törvényt. 

Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, 

törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi 

rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény,

 

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról 

szóló 1997. évi CLIX. törvény,

Az Országgyűlés az állam működése, ill

kiemelkedően fontos létesítmények és tevékenységek, valamint a pótolhatatlan értéket 

képviselő nemzeti javak jogellenes cselekményekkel szembeni fokozottabb védelme, a 

védett természeti értékek és területek megóvása

alkotta a törvényt. 

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

Az Országgyűlés az épített környezet alakítás

követelményekről, eszközökről, jogokról és kötelezettségekről, továbbá az ezekkel 

kapcsolatos feladatokról, hatáskörökről és hatósági jogkörökről alkotta a törvényt.

 

 

  

 

             

Szervezetfejlesztés a Duna-Ipoly Nemzeti 

az általános szabályok elsődlegességének érvényesítésével garanciális keretbe foglalja a 

különös eljárási szabályokat, 

Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, 

törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi 

pításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény, 

fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról 

szóló 1997. évi CLIX. törvény, 

Az Országgyűlés az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása szempontjából 

kiemelkedően fontos létesítmények és tevékenységek, valamint a pótolhatatlan értéket 

képviselő nemzeti javak jogellenes cselekményekkel szembeni fokozottabb védelme, a 

védett természeti értékek és területek megóvása, valamint a termőföldek őrzése érdekében 

z épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény,

Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető 

követelményekről, eszközökről, jogokról és kötelezettségekről, továbbá az ezekkel 

kapcsolatos feladatokról, hatáskörökről és hatósági jogkörökről alkotta a törvényt.
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az általános szabályok elsődlegességének érvényesítésével garanciális keretbe foglalja a 

Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, 

törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi 

fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról 

etőleg a lakosság ellátása szempontjából 

kiemelkedően fontos létesítmények és tevékenységek, valamint a pótolhatatlan értéket 

képviselő nemzeti javak jogellenes cselekményekkel szembeni fokozottabb védelme, a 

, valamint a termőföldek őrzése érdekében 

z épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, 

ával és védelmével kapcsolatos alapvető 

követelményekről, eszközökről, jogokról és kötelezettségekről, továbbá az ezekkel 

kapcsolatos feladatokról, hatáskörökről és hatósági jogkörökről alkotta a törvényt. 



 

 

 

 

Szervezetfejlesztés a Duna

Park Igazgatóságnál 

Kormányrendeletek 

212/2010 (VII.1.) Kormány

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat

A Tudásmenedzsment szempontjából rendkívül fontos, az i

informatika infrastruktúra megvalósításáért felelős miniszter a nemzeti fejlesztési miniszter.

 

368/2011 (XII.31.) Kormány

végrehajtásáról 

Részletekbe menően foglalkozik az államháztartási törvényben foglaltak megvalósításával. A 

végrehajtás garanciáit, elvárásait fogalmazza meg.

 

370/2011 (XII. 31.) 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

A belső ellenőr illetve ellenőrzési funkciók pontos leírását tartalmazó rendelkezés.

 

273/2012 (IX.28.) Kormányrendelet a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről

A rendelet rögzíti a kormánytisztviselők és köztisztviselők továbbképzésével kapcsolatos 

feladatokat. Rendelkezik a továbbképzési kötelezettség teljesítésének idejéről, módjáról, 

finanszírozásáról, a továbbképzés ellenőrzéséről, tervezéséről, a vezetők és a vezetői 

utánpótlás képzéséről. 

  

29/2012 (III. 7.) Kormány

előírásairól 

Az egyes pozíciók betöltéséhez szükséges képesítési feltételeket tartalmazza.

 

 

             

Szervezetfejlesztés a Duna-Ipoly Nemzeti 

212/2010 (VII.1.) Kormányrendelet az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 

A Tudásmenedzsment szempontjából rendkívül fontos, az informatikáért, a közigazgatási 

informatika infrastruktúra megvalósításáért felelős miniszter a nemzeti fejlesztési miniszter.

368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló 

Részletekbe menően foglalkozik az államháztartási törvényben foglaltak megvalósításával. A 

végrehajtás garanciáit, elvárásait fogalmazza meg. 

 Kormányrendelet a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

A belső ellenőr illetve ellenőrzési funkciók pontos leírását tartalmazó rendelkezés.

(IX.28.) Kormányrendelet a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről

A rendelet rögzíti a kormánytisztviselők és köztisztviselők továbbképzésével kapcsolatos 

feladatokat. Rendelkezik a továbbképzési kötelezettség teljesítésének idejéről, módjáról, 

nanszírozásáról, a továbbképzés ellenőrzéséről, tervezéséről, a vezetők és a vezetői 

29/2012 (III. 7.) Kormányrendelet a közszolgálati tisztviselők képesítési 

Az egyes pozíciók betöltéséhez szükséges képesítési feltételeket tartalmazza.
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rendelet az egyes miniszterek, valamint a 

 

nformatikáért, a közigazgatási 

informatika infrastruktúra megvalósításáért felelős miniszter a nemzeti fejlesztési miniszter. 

rendelet az államháztartásról szóló törvény 

Részletekbe menően foglalkozik az államháztartási törvényben foglaltak megvalósításával. A 

Kormányrendelet a költségvetési szervek belső 

A belső ellenőr illetve ellenőrzési funkciók pontos leírását tartalmazó rendelkezés. 

(IX.28.) Kormányrendelet a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről 

A rendelet rögzíti a kormánytisztviselők és köztisztviselők továbbképzésével kapcsolatos 

feladatokat. Rendelkezik a továbbképzési kötelezettség teljesítésének idejéről, módjáról, 

nanszírozásáról, a továbbképzés ellenőrzéséről, tervezéséről, a vezetők és a vezetői 

rendelet a közszolgálati tisztviselők képesítési 

Az egyes pozíciók betöltéséhez szükséges képesítési feltételeket tartalmazza. 



 

 

 

 

Szervezetfejlesztés a Duna

Park Igazgatóságnál 

 249/2012. (VIII. 31.) A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és 

egyes illetménypótlékokról

A pályázatokban is érintett terület, mely szabályozza és egyben korlátozza a szervezeti 

változtatások miatti többletmunka anyagi honorálhatóságát.

 

 

30/2012. (III. 7.) Kormány

pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a 

munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzésről

A köztisztviselők munkakörében adódó speciális 

45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a 

közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira 

munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati 

statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes 

szabályokról 

A munkatársakra vonatkozó nyilvántartások és iratkezelés rendjét szabályozó rende

 

35/1998 (II. 27.) Kormány rendelet a közigazgatási szakvizsgáról

A közigazgatási szakvizsgára kötelezettek szakvizsgájával kapcsolatos rendelkezéseket 

taglalja a rendelet. 

 

 192/2010 (VI. 10.) Az állami vezetők és az államigazgatási szervek 

köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről

A DINPI felső vezetőire is vonatkozó rendelet.

 

 

             

Szervezetfejlesztés a Duna-Ipoly Nemzeti 

249/2012. (VIII. 31.) A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és 

illetménypótlékokról 

A pályázatokban is érintett terület, mely szabályozza és egyben korlátozza a szervezeti 

változtatások miatti többletmunka anyagi honorálhatóságát. 

Kormányrendelet a közszolgálati tisztviselők munka

pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a 

munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzésről

A köztisztviselők munkakörében adódó speciális kérdéseket szabályozó törvény.

45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a 

közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira 

munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati 

statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes 

A munkatársakra vonatkozó nyilvántartások és iratkezelés rendjét szabályozó rende

35/1998 (II. 27.) Kormány rendelet a közigazgatási szakvizsgáról

A közigazgatási szakvizsgára kötelezettek szakvizsgájával kapcsolatos rendelkezéseket 

Az állami vezetők és az államigazgatási szervek 

köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről

A DINPI felső vezetőire is vonatkozó rendelet. 
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249/2012. (VIII. 31.) A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és 

A pályázatokban is érintett terület, mely szabályozza és egyben korlátozza a szervezeti 

rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és 

pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a 

munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzésről 

kérdéseket szabályozó törvény. 

45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a 

közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a 

munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati 

statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes 

A munkatársakra vonatkozó nyilvántartások és iratkezelés rendjét szabályozó rendelet. 

35/1998 (II. 27.) Kormány rendelet a közigazgatási szakvizsgáról 

A közigazgatási szakvizsgára kötelezettek szakvizsgájával kapcsolatos rendelkezéseket 

Az állami vezetők és az államigazgatási szervek 

köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről 



 

 

 

 

Szervezetfejlesztés a Duna

Park Igazgatóságnál 

368/2011 (XII. 31.) Kormány rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról 

A végrehajtási utasítás a gazdálkodás illetve az azzal kapcsolatos adminisztrációs és 

számviteli szabályozást tartalmazza.

 

249/2000. (XII. 24.) Kormány rendelet az 

és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

A rendelet a gazdálkodás illetve

szabályozást tartalmazza. 

 

4/2013. (I. 11.) Kormány rendelet az államháztartás számviteléről

Az államháztartásra vonatkozó számviteli

 

53/2011. (III. 31.) Kormány rendelet a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

A közbeszerzésekkel kapcsolatos állami feladatok 

főigazgatóságra vonatkozó szabályozást tartalmazza a rendelet.

 

275/2004 . (X. 8.) Korm.

természetvédelmi rendeltetésű

E rendelet célja az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek 

hálózatába tartozó, a rendelet hatálya alá eső Natura 2000 területeken előforduló, a 

mellékletekben meghatározott közösségi jelentőségű,

jelentőségű élőhely típusok, illetőleg fajok megőrzéséhez szükséges előírások megállapítása

 

 

 

             

Szervezetfejlesztés a Duna-Ipoly Nemzeti 

368/2011 (XII. 31.) Kormány rendelet az államháztartásról szóló törvény 

A végrehajtási utasítás a gazdálkodás illetve az azzal kapcsolatos adminisztrációs és 

bályozást tartalmazza. 

249/2000. (XII. 24.) Kormány rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási 

és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 

A rendelet a gazdálkodás illetve az azzal kapcsolatos adminisztrációs és számviteli 

4/2013. (I. 11.) Kormány rendelet az államháztartás számviteléről

Az államháztartásra vonatkozó számviteli rendszer speciális szabályozásait tartalmazza.

53/2011. (III. 31.) Kormány rendelet a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

A közbeszerzésekkel kapcsolatos állami feladatok koordinálására és irányítására létrehozott 

főigazgatóságra vonatkozó szabályozást tartalmazza a rendelet. 

Korm. rendelet az európai közösségi

rendeltetésű területekről 

E rendelet célja az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek 

hálózatába tartozó, a rendelet hatálya alá eső Natura 2000 területeken előforduló, a 

mellékletekben meghatározott közösségi jelentőségű, valamint kiemelt közösségi 

jelentőségű élőhely típusok, illetőleg fajok megőrzéséhez szükséges előírások megállapítása
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368/2011 (XII. 31.) Kormány rendelet az államháztartásról szóló törvény 

A végrehajtási utasítás a gazdálkodás illetve az azzal kapcsolatos adminisztrációs és 

államháztartás szervezetei beszámolási 

az azzal kapcsolatos adminisztrációs és számviteli 

4/2013. (I. 11.) Kormány rendelet az államháztartás számviteléről  

rendszer speciális szabályozásait tartalmazza. 

53/2011. (III. 31.) Kormány rendelet a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról 

koordinálására és irányítására létrehozott 

közösségi jelentőségű 

E rendelet célja az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek 

hálózatába tartozó, a rendelet hatálya alá eső Natura 2000 területeken előforduló, a 

valamint kiemelt közösségi 

jelentőségű élőhely típusok, illetőleg fajok megőrzéséhez szükséges előírások megállapítása 



 

 

 

 

Szervezetfejlesztés a Duna

Park Igazgatóságnál 

262/2010. (XI. 17.) Korm. Rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó 

hasznosításának részletes szabályairól

Az Alaptörvény szellemében a földalapról és az állami vagyonról szóló törvényeknek 

megfelelően szabályozza a hasznosítás lehetséges formáit.

 

254/2007. (X. 4.) Korm. Rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról

Az állami vagyonról szóló törvény egyes eleminek szabályozására szolgáló rendelet.

 

91/2007. (IV. 26.) Korm. Rendelet a természetben okozott károsodás mértékének 

megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól

A címben említett folyamatok eljárásrendjére, hatályára vonatkozó rendelet.

 

90/2007. (IV. 26.) Korm. Rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és 

elhárításának rendjéről 

A károsodás megelőzésének érdekében elvégzendő és elvégezhető tevékenységeket 

szabályozza a rendelet. 

 

4/2000. (I. 21.) Korm. Rendelet a természetvédelmi őrökre, illetve 

őrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról

A természetvédelmi őrszolgálati tevékenység részletes szabályozását tartalmazza a 

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

 

 

             

Szervezetfejlesztés a Duna-Ipoly Nemzeti 

262/2010. (XI. 17.) Korm. Rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó 

hasznosításának részletes szabályairól 

Az Alaptörvény szellemében a földalapról és az állami vagyonról szóló törvényeknek 

megfelelően szabályozza a hasznosítás lehetséges formáit. 

254/2007. (X. 4.) Korm. Rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról

Az állami vagyonról szóló törvény egyes eleminek szabályozására szolgáló rendelet.

orm. Rendelet a természetben okozott károsodás mértékének 

megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól 

A címben említett folyamatok eljárásrendjére, hatályára vonatkozó rendelet.

90/2007. (IV. 26.) Korm. Rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és 

A károsodás megelőzésének érdekében elvégzendő és elvégezhető tevékenységeket 

4/2000. (I. 21.) Korm. Rendelet a természetvédelmi őrökre, illetve 

őrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról 

A természetvédelmi őrszolgálati tevékenység részletes szabályozását tartalmazza a 

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
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262/2010. (XI. 17.) Korm. Rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek 

Az Alaptörvény szellemében a földalapról és az állami vagyonról szóló törvényeknek 

254/2007. (X. 4.) Korm. Rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról 

Az állami vagyonról szóló törvény egyes eleminek szabályozására szolgáló rendelet. 

orm. Rendelet a természetben okozott károsodás mértékének 

A címben említett folyamatok eljárásrendjére, hatályára vonatkozó rendelet. 

90/2007. (IV. 26.) Korm. Rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és 

A károsodás megelőzésének érdekében elvégzendő és elvégezhető tevékenységeket 

4/2000. (I. 21.) Korm. Rendelet a természetvédelmi őrökre, illetve 

A természetvédelmi őrszolgálati tevékenység részletes szabályozását tartalmazza a 

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 



 

 

 

 

Szervezetfejlesztés a Duna

Park Igazgatóságnál 

A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 

269/2007. (X.18.), 

 

A védett és fokozottan 

tilalmakról szóló 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 

20.) Korm. rendelet. 

 

  

 

             

Szervezetfejlesztés a Duna-Ipoly Nemzeti 

A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 

 védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és 

tilalmakról szóló 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet 

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 
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A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 

védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és 

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 



 

 

 

 

Szervezetfejlesztés a Duna

Park Igazgatóságnál 

Miniszteri rendeletek 

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű  

természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről

Az előző rendelet kiegészítése.

 

11/2008. (IV. 30.) KvVM

természetvédelmi kezeléséért

Az egyes természetvédelmi területek 

 

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok 

látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok 

kiépítéséről 

A barlangok kezelésének főbb szabályait tartalmazza a rendelet.

 

A természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára 

vonatkozó szabályokról szóló

 

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 s

 

 

             

Szervezetfejlesztés a Duna-Ipoly Nemzeti 

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű  

természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről

rendelet kiegészítése. 

KvVM rendelet egyes védett természeti

kezeléséért felelős szervekről 

Az egyes természetvédelmi területek fennhatósági körének pontos meghatározása.

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok 

látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok 

A barlangok kezelésének főbb szabályait tartalmazza a rendelet. 

természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára 

vonatkozó szabályokról szóló 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 

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
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14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű  

természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 

természeti területek 

fennhatósági körének pontos meghatározása. 

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok 

látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok 

természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára 

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági 

Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal 

összefüggésben a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó 

37/2004. (IX. 18.) FVM rendelet 
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A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, 

nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, 

valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V.

rendelet 

 

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

KöM- FVM együttes rendelet,

 

A Természetvédelmi Őrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szól

KöM rendelet 

 

A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes 

feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szól

 

Az elkobzott védett termés

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. 

 

A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti 

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat

  

 

             

Szervezetfejlesztés a Duna-Ipoly Nemzeti 

lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, 

nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, 

lamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM

z érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) 

elet, 

Természetvédelmi Őrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szól

barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes 

feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet

z elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 

19/1997. (VII. 4.) KTM rendelet, továbbá 

polgári természetőrökről szóló 33/1997. (XI. 20.) KTM rendelet

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

2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló 

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat 
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lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, 

nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, 

8.) IM-BM-PM együttes 

z érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) 

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

barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes 

ó 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet 

zeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 

polgári természetőrökről szóló 33/1997. (XI. 20.) KTM rendelet 

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

Környezetvédelmi Programról szóló 



 

 

 

 

Szervezetfejlesztés a Duna

Park Igazgatóságnál 

Nemzetközi szabályozás 

Az Európai Uniós együttműködést szabályozó EU rendeletek magyarországi kihirdetésére 

vonatkozó jogszabályokat tartalmazza ez a fejezet.

 

1995. évi LXXXI. törvény a Biológiai

Ezen Egyezménynek a célja a biológiai sokféleség megőrzése, komponenseinek fenntartható 

használata, a genetikai erőforrások hasznosításából 

méltányos elosztása. 

 

2012 . évi CXXXVII . törvény

veszélyeztetett vadon élő 

egyezményhez fűzött fenntartásról

 

  

 

             

Szervezetfejlesztés a Duna-Ipoly Nemzeti 

Az Európai Uniós együttműködést szabályozó EU rendeletek magyarországi kihirdetésére 

vonatkozó jogszabályokat tartalmazza ez a fejezet. 

Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről

Ezen Egyezménynek a célja a biológiai sokféleség megőrzése, komponenseinek fenntartható 

használata, a genetikai erőforrások hasznosításából származó előnyök igazságos és 

törvény a Washingtonban, 1973. március 3. napján

 állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről

fenntartásról és az egyezmény módosításának
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Az Európai Uniós együttműködést szabályozó EU rendeletek magyarországi kihirdetésére 

kihirdetéséről 

Ezen Egyezménynek a célja a biológiai sokféleség megőrzése, komponenseinek fenntartható 

származó előnyök igazságos és 

napján elfogadott, a 

kereskedelméről szóló 

módosításának kihirdetésérő 
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1985. évi  21. Törvény  ere

védelméről szóló, az Egyesült

Szervezete Általános Konferenciájának

elfogadott egyezmény kihirdetéséről

Az emlékművek: építészeti alkotások, nagyméretű 

régészeti jellegű elemek vagy szerkezetek, feliratok, barlangok és ezek alkotórészeinek 

olyan csoportjai, melyek történelmi, művészeti vagy tudományos szempontból kiemelkedő, 

egyetemes értékűek. 

Fizikai és biológiai alakulatok, vagy ezen alakulatok csoportjaiból álló olyan természeti 

alkotások, melyek esztétikai vagy tudományos szempontból kiemelkedő, egyetemes 

értékűek. 

Ezen értékek védelmét fogalmazza meg az egyezmény, illetve törvény.

 

292/2008. CXII. 10.) Korm.

növényfajok nemzetközi kereskedelmét

jogi aktusok végrehajtásának

Az egyes példányok megjelölésével, eredetének igazolásával, kereskedelmének szabályozásával 

foglalkozik az egyezmény, illetve az erre alapozott törvény.

 

 

1986. évi 6. törvényerejű rendelet

a vándorló vadon élő állatfajok

A rendelet azon alapul, hogy az államok elismerik a vándorló fajok megóvásának, valamint 

annak fontosságát, hogy az Elterjedési Területet érintő államok egyezzenek meg az annak 

érdekében indított akciókban; a lehetséges és megfelelő módon különös figyelmet szentelve 

azoknak a vándorló fajoknak, amelyek védelmi helyzete kedvezőtlen, önállóan vagy 

együttműködve olyan célszerű és szükséges lépéseket tegyenek, amelyek az ilyen fajok, 

valamint azok tartózkodási helyei megóvására irányulnak.
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21. Törvény  ere jű  rendelet a világ kulturális és természeti

Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos

Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972.

kihirdetéséről 

Az emlékművek: építészeti alkotások, nagyméretű szobrászati és festészeti alkotások, 

régészeti jellegű elemek vagy szerkezetek, feliratok, barlangok és ezek alkotórészeinek 

olyan csoportjai, melyek történelmi, művészeti vagy tudományos szempontból kiemelkedő, 

kulatok, vagy ezen alakulatok csoportjaiból álló olyan természeti 

alkotások, melyek esztétikai vagy tudományos szempontból kiemelkedő, egyetemes 

Ezen értékek védelmét fogalmazza meg az egyezmény, illetve törvény. 

Korm. rendelet a veszélyeztetett vadon

kereskedelmét szabályozó nemzetközi és

aktusok végrehajtásának egyes szabályairól 

Az egyes példányok megjelölésével, eredetének igazolásával, kereskedelmének szabályozásával 

foglalkozik az egyezmény, illetve az erre alapozott törvény. 

rendelet a Bonnban, az 1979. évi június

állatfajok védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

A rendelet azon alapul, hogy az államok elismerik a vándorló fajok megóvásának, valamint 

az Elterjedési Területet érintő államok egyezzenek meg az annak 

érdekében indított akciókban; a lehetséges és megfelelő módon különös figyelmet szentelve 

azoknak a vándorló fajoknak, amelyek védelmi helyzete kedvezőtlen, önállóan vagy 

élszerű és szükséges lépéseket tegyenek, amelyek az ilyen fajok, 

valamint azok tartózkodási helyei megóvására irányulnak. 
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természeti örökségének 

Tudományos és Kulturális 

1972. november 16-án 

szobrászati és festészeti alkotások, 

régészeti jellegű elemek vagy szerkezetek, feliratok, barlangok és ezek alkotórészeinek 

olyan csoportjai, melyek történelmi, művészeti vagy tudományos szempontból kiemelkedő, 

kulatok, vagy ezen alakulatok csoportjaiból álló olyan természeti 

alkotások, melyek esztétikai vagy tudományos szempontból kiemelkedő, egyetemes 

 

vadon élő állat- és 

és európai közösségi 

Az egyes példányok megjelölésével, eredetének igazolásával, kereskedelmének szabályozásával 

június hó 23. napján kelt, 

kihirdetéséről 

A rendelet azon alapul, hogy az államok elismerik a vándorló fajok megóvásának, valamint 

az Elterjedési Területet érintő államok egyezzenek meg az annak 

érdekében indított akciókban; a lehetséges és megfelelő módon különös figyelmet szentelve 

azoknak a vándorló fajoknak, amelyek védelmi helyzete kedvezőtlen, önállóan vagy 

élszerű és szükséges lépéseket tegyenek, amelyek az ilyen fajok, 
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1993. évi XLII. törvény a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, 

vízimadarak tartózkodási helyéről szóló,

Egyezmény és annak 1982.

elfogadott módosításai egységes

Az embernek és környezetének kölcsönös egymástól függését felismerve, és figyelembe 

véve a vadvizeknek, mint a vízrendszerek szabályozóinak, és mint jellegzetes növény

állatvilágnak, különösen a vízimadarakat fenntartó természetes környezetnek alapvető 

ökológiai funkcióit a szerződő felek megállapították az ebből a szempontból különösen 

fontos vizek listáját. 

 

 

119/201 1. (XII. 15.) VM 

bejegyzett hazai védett vizek

A 9.6-ban szereplő egyezmény szempontjából azonosítja a rendelet  hazai vadvizeket.
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a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, 

tartózkodási helyéről szóló, Ramsarban, 1971. február 

Egyezmény és annak 1982. december 3-án és 1987. május 28

egységes szerkezetben történő kihirdetéséről

környezetének kölcsönös egymástól függését felismerve, és figyelembe 

véve a vadvizeknek, mint a vízrendszerek szabályozóinak, és mint jellegzetes növény

állatvilágnak, különösen a vízimadarakat fenntartó természetes környezetnek alapvető 

cióit a szerződő felek megállapították az ebből a szempontból különösen 

 rendelet a Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek

vizek és vadvízterületek kihirdetéséről 

ban szereplő egyezmény szempontjából azonosítja a rendelet  hazai vadvizeket.
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a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen mint a 

február 2-án elfogadott 

8. június 3. között 

kihirdetéséről 

környezetének kölcsönös egymástól függését felismerve, és figyelembe 

véve a vadvizeknek, mint a vízrendszerek szabályozóinak, és mint jellegzetes növény- és 

állatvilágnak, különösen a vízimadarakat fenntartó természetes környezetnek alapvető 

cióit a szerződő felek megállapították az ebből a szempontból különösen 

Vadvizek Jegyzékébe 

ban szereplő egyezmény szempontjából azonosítja a rendelet  hazai vadvizeket. 
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Aláíró lap 
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