TÖRVÉNYEK

Megnevezés

Jogszabály száma

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló

1997. évi
törvény
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700078.TV&celpara=&searchUrl=/jogszabalykereso%3Fsorszam%3DLXXVIII%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D1997
a településkép védelméről szóló

2016.
évi
törvény

LXXVIII.

LXXIV.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600074.TV&searchUrl=/gyorskereso%3Fkeyword%3Da
%2Btelep%25C3%25BCl%25C3%25A9sk%25C3%25A9p%2Bv%25C3%25A9delm%25C3%25A9r%25
C5%2591l
a kulturális örökség védelméről szóló
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0100064.TV&celpara=

2001. évi LXIV. törvény

a közbeszerzésekről szóló

2015.
évi
törvény

CXLIII.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500143.TV&celpara=
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 2006. évi LIII. törvény
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0600053.TV&celpara=
az államháztartásról szóló

2011.
évi
törvény

CXCV.

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2009.
évi
szóló
törvény
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900122.TV&celpara=

CXXII.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100195.TV&celpara=

KORMÁNYRENDELETEK, MINISZTERI RENDELETEK
Megnevezés

Jogszabály száma

az országos településrendezési és építési követelményekről

1

253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700253.KOR&celpara=
a kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről szóló

119/2014. (IV. 8.)
Korm. rendelet

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400119.KOR&celpara=
a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló

68/2018. (IV.9.)
Korm. rendelet

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800068.KOR&celpara=
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 314/2012. (XI. 8.)
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes Korm. rendelet
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200314.KOR&celpara=
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 314/2005. (XII. 25.)
engedélyezési eljárásról szóló
Korm. rendelet
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0500314.KOR&celpara=
a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és 459/2016. (XII. 23.)
ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló
Korm. rendelet
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600459.KOR&celpara=
a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének 492/2015. (XII. 30.)
kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen Korm. rendelet
beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő
követelményekről szóló
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500492.KOR&celpara=
a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő 100/2012. (v. 16.)
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és Korm. rendelet
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200100.KOR&celpara=&searchUrl=/jogszabalykereso%3Fsorszam%3D100%26para%3D%26tipus%3D%26evszam%3D2012
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 312/2012. (XI. 8.)
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló
Korm. rendelet
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200312.KOR&celpara=
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló

191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900191.KOR&celpara=
a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének 19/2018. (II. 14.)
településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek Korm. rendelet
módosításáról szóló
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=207197.351992
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
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368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (Ávr.)

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100368.KOR&celpara=
az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot 1/2018. (VI. 25.)
megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló NVTNM rendelet
személyek kijelöléséről szóló
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800001.NVT&searchUrl=/gyorskereso%3Fpagenum%3D
34

ÖNKORMÁNYZATI NORMÁK

Megnevezés

Jogszabály száma

Budapest főváros településszerkezeti tervéről szóló

50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy.
határozat
http://infoszab.budapest.hu:8080/akl/tva/Tir.aspx?scope=kozgyules&sessionid=6643&agendaite
mid=87952
Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló

5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy.
rendelet
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?rendelettar=fovaros&dbnum=104&docid=A1500005.F
OV
Belváros-Lipótváros kerületi városrendezési és építési szabályzatáról 29/2004. (VI. 4.) ÖK
és szabályozási tervéről szóló
rendelet
http://www.belvaros-lipotvaros.hu/_user/rendeletek/R2004029.pdf

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

Megnevezés

Közjogi
szervezetszabályozó
eszköz száma

a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér és környezet felújításával 1358/2016. (VII. 13.) Korm.
kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló
határozat
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196466.324442
a Steindl Imre Program egyes elemei megvalósításának előkészítését 1788/2016. (XII. 17.) Korm.
végző állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapításáról szóló határozat
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199300.348784
a Budapest V. kerület, Alkotmány utca alatt megépítésre kerülő 1574/2017. (VIII. 28.)
mélygarázs megvalósítása érdekében a Beruházás Előkészítési Alap Korm. határozat
alcím terhére történő előirányzat-átcsoportosításról szóló
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=204006.352792
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a Steindl Imre Program harmadik ütemével kapcsolatos egyes 2025/2017. (XII. 22.) Korm.
döntések meghozataláról szóló
határozat
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206141.352803
a Steindl Imre Program harmadik ütemével kapcsolatos további 1372/2018. (VIII. 13.)
döntések meghozataláról szóló
Korm. határozat
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=209851.357831
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a 1207/2019. (IV. 18.) Korm.
Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezetek között történő határozat
előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének
módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
szóló
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=213807.367363
a Steindl Imre Programmal kapcsolatos további
meghozataláról szóló
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=213829.367472

döntések 1216/2019. (IV. 23.) Korm.
határozat

a Steindl Imre Programra vonatkozó egyes részhatáridők 1444/2019. (VII. 26.) Korm.
egységesítéséről szóló
határozat
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=215372.371155

Budapest, 2019. október 30.
Steindl Imre Program Nonprofit Zrt.
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