A Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. (BFVT Kft.), mint közfeladatot ellátó szerv
feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok:
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1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről
2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről
2008. évi XL. törvény a földgázellátásról
2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről

•

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési
követelményekről
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános
szabályokról
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről
83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó
vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók
esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó
szabályokról
496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos
szabályokról
104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet a településkép védelméről szóló törvény reklámok
közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról
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