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85. N,N-diethyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-
yl)-4-thiazol- methanamine

N,N-diethyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-4-thiazol-methanamine

86. alpha-PBT; alfa-PBT; a-PBT; 
α-Pyrrolidinobutiothiophenone

2-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)butan-1-one

87. Diclazepam, 2-Chlorodiazepam, 
Ro5-3448

7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H- 
1,4-benzodiazepin-2-one

88. Diphenidine, 
1,2-diphenylethylpiperidine; DPD; 

1,2-DEP; DIPH

1-(1,2-Diphenylethyl)piperidine

89. MTTA; MTA; Mephtetramine 2-[(Methylamino)methyl]-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one

90. Nitracaine 3-(Diethylamino)-2,2-dimethylpropyl 4-nitrobenzoate

91. EG-018 (naphthalen-1-yl) (9-pentyl-9H-carbazol-3-yl)-methanone”

2016. évi CLXXIII. törvény
az egyszerű bejelentés körének bővítésére és az építésügy területén érvényesítendő további 
bürokráciacsökkentésre vonatkozóan az épített környezet alakításáról és védelméről szóló  
1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról*

1. § (1) Az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 
33/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése, valamint műemlék kivételével 
meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése és 
a  legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű lakóépület kormányrendeletben meghatározottá 
átalakítása és ezen építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés esetén
a) az  építtető az  építési tevékenységet a  kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt nappal 
– kormányrendeletben meghatározottak szerint – a nevének és lakcímének, szervezet esetén a megnevezésének és 
székhelyének megjelölésével, kizárólag elektronikus úton bejelenti a kormányrendeletben kijelölt szervnek,
b) ha a tervező a tervezés során a közműellátás és az égéstermék-elvezető megvalósítása érdekében az arra jogosult 
szolgáltató hozzájárulását vagy jóváhagyását kéri, és arra nyolc napon belül nem kap érdemi választ, a hozzájárulást 
vagy jóváhagyást megadottnak kell tekinteni,
c) a bejelentéshez kormányrendeletben meghatározott tartalmú kivitelezési dokumentációt kell mellékelni,
d) a bejelentéstől a kormányrendeletben meghatározottak szerint lehet eltérni.”

 (2) Az Étv. 33/A. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az  (1)  bekezdés szerinti építési tevékenységet a  bejelentéstől számított tíz éven belül meg kell valósítani és 
a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell kérni a kormányrendeletben kijelölt szervtől.
(3) Ha a bejelentéstől számított tíz éven belül nem valósították meg az (1) bekezdés szerinti építési tevékenységet,
a) új lakóépület építése esetén az elkészült építményt le kell bontani,
b) meglévő lakóépület bővítése esetén az építési tevékenységgel érintett építményrészt a visszamaradó lakóépület 
állékonyságára és rendeltetésszerű használatára tekintettel le kell bontani,
és a terep felszínének eredeti állapotát vissza kell állítani.”

2. §  Az Étv. 38/C. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara az  (5)  bekezdésben foglalt ellenőrzésen kívül bármely más 
energetikai tanúsítványt is ellenőrizhet.

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el.
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(7) A  Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara a  jogszabályi rendelkezések megsértésével kiállított energetikai 
tanúsítvány kiállítójával szemben figyelmeztetéssel élhet, vagy kormányrendeletben meghatározott bírságot 
szabhat ki.”

3. §  Az Étv. 46. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  építésfelügyeleti hatóság a  hatósági ellenőrzést a  megindításától számított 60 napon belül lefolytatja. 
Szabálytalanság észlelése esetén haladéktalanul megindítja a  (2)  bekezdés szerinti intézkedések megtételére 
irányuló eljárást. Ezen intézkedéseknek
a) a (2) bekezdés a)–c) pontja esetében a szabálytalan tevékenységtől számított öt éven belül,
b) a (2) bekezdés d)–e) pontja esetében a szabálytalan tevékenységtől számított tíz éven belül
van helyük.”

4. §  Az Étv. 47. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az építésügyi hatóságnak külön kormányrendeletben foglaltak szerint el kell rendelnie:)
„d) az építésügyi hatósági eljárásban záradékolt építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelő állapot kialakítását, 
amennyiben a  jogerős és végrehajtható építési engedélytől való eltérés építési engedélyhez kötött, de attól 
építésügyi hatósági engedély nélkül tértek el,”

5. §  Az Étv. 48. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Jogszerűtlen az építési tevékenység, ha
a 33/A. § szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet)
„bb) bejelentéssel, de a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladva,”
(végzik.)

6. §  Az Étv. 48/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  építésügyi és az  építésfelügyeleti hatóság jogszabályban meghatározott esetekben és módon 60 napon 
belül folytatja le a  hatósági ellenőrzést és ha szabálytalanságot állapít meg, hivatalból megindítja az  eljárást és 
megteszi az  (1)–(4)  bekezdésben meghatározott intézkedéseket. Az  eljárás megindításának legkésőbb az  építés 
befejezésétől – ha az nem állapítható meg, akkor az építmény használatbavételétől – számított tíz éven belül van 
helye.”

7. §  Az Étv. IV/A. Fejezete a következő 57/E. §-sal egészül ki:
„57/E.  § Ha az  57/C.  § (1)  bekezdése szerinti eljárásban hozott döntéssel szemben benyújtott fellebbezés érinti 
a  Kormányhivatal szakhatósági állásfoglalását, a  másodfokú eljárásban szakhatóságként országos illetékességgel 
a Heves Megyei Kormányhivatal jár el.”

8. §  Az Étv. a következő 60/D. §-sal egészül ki:
„60/D.  § Az  egyszerű bejelentés körének bővítésére és az  építésügy területén érvényesítendő további 
bürokráciacsökkentésre vonatkozóan az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIII. törvénnyel megállapított 57/E.  §-t a  folyamatban lévő másodfokú 
eljárásokban is alkalmazni kell.”

9. §  Az Étv.
a) 13.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „lakóépület létesítésekor” szövegrész helyébe az  „építési 

tevékenység esetén” szöveg,
b) 13.  § (2)  bekezdés b)  pont bc)  alpontjában az „egység számát” szövegrész helyébe az „egység számát és 

a megengedett vagy kizárt rendeltetését” szöveg,
c) 32. § (6) bekezdésében a „lakóépületre” szövegrész helyébe az „építési tevékenységre” szöveg,
d) 33/A. § (1a) bekezdésében az „épület építése” szövegrész helyébe az „építési tevékenység” szöveg,
e) 48/A. § (6) bekezdésében az „Az (5) bekezdés szerinti 90 napos időtartam újrakezdődik” szövegrész helyébe 

az „A hatóság az (5) bekezdésben foglalt ellenőrzést ismételten megindítja” szöveg,
f ) 52.  § (2)  bekezdésében az  „A névjegyzéket vezető” szövegrész helyébe a  „Ha e  törvény másként nem 

rendelkezik, a névjegyzéket vezető” szöveg,
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g) 62. § (1d) bekezdésében a „300 m2-t meg nem haladó összes hasznos alapterületű lakóépületek” szövegrész 
helyébe az „építési tevékenységek” szöveg

lép.

10. §  Ez a törvény 2017. január 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2016. évi CLXXIV. törvény
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról*

1. §  A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) 8. § (2) bekezdés d) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A településkép védelme érdekében)
„d) az  önkormányzat polgármestere (főpolgármester) településképi kötelezést adhat ki és bírságot szabhat ki, ide 
nem értve a reklámhordozók és reklámok jogellenes elhelyezésével kapcsolatos, valamint a településképi bírságot.”

2. §  A Tvtv. a következő 4/A–4/C. alcímmel egészül ki:
„4/A. A reklámok elhelyezése közterületen és a közterületről látható magánterületen
11/A. § (1) A településkép fokozottabb védelme érdekében a települések közigazgatási területén lévő közterületen, 
valamint a  közterületnek nem minősülő ingatlanon (a továbbiakban: magánterület) közterületről látható 
reklámhordozó és reklám csak úgy és olyan méretben, megjelenési formában helyezhető el, illetve tehető közzé, 
hogy az  a  település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatát és 
szerkezetének – az  építészeti, táji érték és az  örökségvédelem figyelembevételével történő – megőrzését vagy 
kialakítását aránytalanul ne sértse vagy akadályozza.
(2) A reklámhordozók és a reklámok elhelyezésének részletszabályait megállapító, e törvény felhatalmazása alapján 
kiadott kormányrendelet és településképi rendeletek megalkotása és végrehajtása során érvényre kell juttatni 
azt az  alapelvet, hogy a  reklámok mennyisége és településképet befolyásoló jellege a  településkép védelmének 
megfelelő, észszerű mértékű legyen.
(3) Reklám az (1) és (2) bekezdés szerinti követelménynek megfelelően – településképi bejelentési eljárás alapján – 
a településképi rendeletben e törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendelet keretei között meghatározott
a) számú és formai feltételeknek megfelelő reklámhordozón, továbbá
b) méretben és technológiával
helyezhető el.
(4) Az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet és településképi rendeletek nem állapíthatnak meg
a) a reklámok tartalmi megítélésére vonatkozó, valamint
b) a közúti közlekedési tárgyú jogszabályokban a reklámok közúton és annak környezetében történő közzétételének 
feltételeiről megállapított rendelkezésektől eltérő
szabályokat.
11/B.  § (1) A  település közigazgatási területéhez tartozó – az  1.  mellékletben meghatározott – fokozott védelem 
alatt álló területen lévő közterületen és magánterületen reklámhordozó és reklám – jogszabályban meghatározott 
kivétellel – nem helyezhető el.
(2) Az  1.  mellékletben meghatározott területen kívül reklámhordozó közterületi és magánterületi elhelyezésére 
vonatkozó szerződés legfeljebb öt évre köthető.

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el.
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(3) Magánterületi ingatlanon legfeljebb egy reklámhordozó helyezhető el, ha a  településképi rendelet a  település 
egyes területei tekintetében eltérően nem rendelkezik.
(4) A  településképi rendelet legfeljebb évente összesen tizenkét naptári hét időszakra eltérést engedhet az  (1) és 
(2)  bekezdésben, továbbá az  e  törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott tilalmak és 
követelmények alól, ha a  település szempontjából jelentős valamely eseményről való tájékoztatás érdekében 
az szükséges.
11/C. § (1) A 11/B. § (1) és (2) bekezdésében, valamint az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben és 
településképi rendeletben meghatározott tilalmak megszegése és kötelezettségek elmulasztása esetén az e törvény 
végrehajtására kiadott kormányrendeletben kijelölt hatóság (a továbbiakban: hatóság) közigazgatási bírságot 
szab ki a  reklám közzétevőjével szemben és megfelelő határidővel elrendeli a  jogsértő állapot megszüntetését. 
A  bírság mértéke 150 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedhet, amely a  jogsértő állapot előírt határidőn belüli 
megszüntetésének elmulasztása miatt ismételten is kiszabható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási bírság kiszabása során a hatóság mérlegeli a  jogsértő magatartás súlyát, 
különösen a  jogsértések számát és a  településkép védelméhez fűződő érdek sérelmének mértékét, a  jogsértés 
ismételtségét, időtartamát, a jogsértéssel elért előny mértékét és a reklámot közzétevő vállalkozás előző évi adózott 
eredményét.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási bírság megfizetése nem mentesíti a  kötelezettet a  jogsértő állapot 
megszüntetésének kötelezettsége alól. A jogerősen kiszabott és be nem fizetett közigazgatási bírság adók módjára 
behajtandó köztartozásnak minősül.
11/D.  § Az  ezen alcímben megállapított rendelkezések nem érintik a  közúti közlekedésről szóló törvényben és 
a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglalt, a közutak környezetében elhelyezett reklámokra vonatkozóan 
közlekedésbiztonsági céllal meghatározott rendelkezéseket.
4/B. Településképi bírság
11/E.  § (1) Aki idegen vagyontárgyon a  tulajdonos, a  bérlő, illetve állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő 
vagyontárgy esetén a  vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulása nélkül plakátot helyez el (tartósan rögzít), 
közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) A közigazgatási bírság kiszabására a közterület-felügyelet jogosult.
(3) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával az (1) bekezdés szerinti természetes személy a jogsértést teljes mértékben 
elismeri, a (2) bekezdés szerinti eljáró hatóság helyszíni bírságot szabhat ki.
(4) A  közigazgatási bírság összege 10 000 forinttól 100 000 forintig terjedhet. A  helyszíni bírság összege 
5000 forinttól 50 000 forintig terjedhet.
(5) A közigazgatási bírság, a helyszíni bírság kiszabása során a  (2) bekezdés szerinti eljáró hatóság a közigazgatási 
bírság, a helyszíni bírság mértékét korlátlanul enyhítheti vagy a jogsértő magatartás csekély súlya miatt a kiszabását 
mellőzheti, feltéve, hogy a jogsértő magatartást tanúsító személy a plakátot nyomban eltávolítja.
(6) A  jogerősen kiszabott és be nem fizetett közigazgatási bírság, helyszíni bírság, adók módjára behajtandó 
köztartozásnak minősül.
(7) A  kiszabott közigazgatási bírság, helyszíni bírság az  államháztartás önkormányzati alrendszerének bevételét 
képezi.
4/C. Értelmező rendelkezések
11/F. § E törvény alkalmazásában:
1. közterület: az  Étv. 2.  § 13.  pontja szerinti közterület, valamint a  magyar állam vagy a  helyi önkormányzat 
tulajdonában álló, közforgalom elől el nem zárt magánút;
2. plakát: a  gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 
3.  § d)  pontja szerinti gazdasági reklámnak, valamint a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény szerinti 
kampányeszköznek nem minősülő falragasz vagy felirat, mérettől és hordozóanyagtól függetlenül;
3. reklám: a  gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 
3. § d) pontja szerinti gazdasági reklám, ide nem értve
a) a  cégtáblát, üzletfeliratot, a  vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a  vállalkozást népszerűsítő 
egyéb feliratot és más grafikai megjelenítést,
b) az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklámot,
c) a járművön elhelyezett gazdasági reklámot, továbbá
d) a  tulajdonos által az  ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívást (hirdetést), 
valamint a  helyi önkormányzat által lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított 
táblán vagy egyéb felületen elhelyezett, kisméretű hirdetéseket;
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4. reklámhordozó: olyan eszköz, berendezés, létesítmény, amelynek rendeltetésszerű céljai közé tartozik az e törvény 
szerinti reklám közzététele.”

3. § (1) A Tvtv. 12. § (1) bekezdése a következő d)–g) pontokkal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„d) a  közterületen és a  közterületről látható magánterületen elhelyezhető reklámok megengedett méreteit, 
a reklámközzététel megengedett technológiáit, módszereit, eszközeit,
e) a reklámhordozók általános formai követelményeit,
f ) az e törvény szerinti reklámközzététel és reklámhordozó-elhelyezés szabályainak megszegéséért megállapítható 
jogkövetkezmények alkalmazására hatáskörrel rendelkező közigazgatási hatóság kijelölését,
g) a  11/E.  § szerinti közigazgatási bírság, helyszíni bírság kiszabásának mérlegelési szempontjait és megfizetése 
módjának részletszabályait.”

 (2) A Tvtv. 12. § (2) bekezdése a következő g)–i) pontokkal egészül ki:
[Felhatalmazást kap az önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése), hogy a településképi rendeletben állapítsa meg]
„g) a reklámhordozó és reklám elhelyezésére vonatkozó tilalmak és korlátozások alól e törvény által megengedett 
eltéréseket,
h) a  helyi önkormányzat illetékességi területén létesíthető reklámhordozók számát, megjelenésük különös formai 
(műszaki) követelményeit.”

4. §  A Tvtv. a következő 15–17. §-sal egészül ki:
„15. § (1) A  településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvény 
(a  továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését követően új reklámhordozó elhelyezésére a  Módtv. és a  végrehajtására 
kiadott jogszabályok rendelkezéseivel összhangban kerülhet sor.
(2) E törvénynek a Módtv. által megállapított rendelkezéseit a Módtv. és a végrehajtására kiadott kormányrendelet 
hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
(3) A  Módtv. hatálybalépését megelőzően elhelyezett olyan reklámhordozó, amely nem felel meg e  törvény 
–  Módtv. által megállapított – rendelkezéseinek, valamint a  felhatalmazása alapján megalkotott kormányrendelet 
és településképi rendelet rendelkezéseinek, legfeljebb 2020. december 31. napjáig használható reklám közzététele 
céljából.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti reklámhordozó használatára vonatkozó, határozott időre szóló szerződés időbeli 
hatálya nem hosszabbítható meg, és az érintett reklámhordozó használatára új szerződés nem köthető, kivéve, ha 
a reklámhordozót e törvény és a végrehajtására kiadott rendeletek követelményei szerint, településképi bejelentési 
eljárás alapján átalakították.
(5) A (4) bekezdés szerinti, határozott időre szóló szerződés lejártával, de legkésőbb a (3) bekezdés szerinti határidő 
elteltével a reklámhordozót a tulajdonosa köteles a saját költségén eltávolítani, ide nem értve a (4) bekezdés szerinti 
átalakítás esetét.
16.  § (1) A  helyi önkormányzat képviselő-testülete az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott – a  Módtv. 
rendelkezéseit végrehajtó – kormányrendelet hatálybalépését követő 90 napon belül felülvizsgálja a  Módtv. 
hatálybalépésekor fennálló, a  település közterületének reklámcélú hasznosítására vonatkozó szerződéseit és 
kezdeményezi azoknak a Módtv. által megállapított és a végrehajtására kiadott kormányrendelet rendelkezéseknek 
megfelelő módosítását vagy új szerződések megkötését, legkésőbb a 15. § (3) bekezdése szerinti hatállyal.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az e törvény felhatalmazása alapján kiadott – a Módtv. rendelkezéseit 
végrehajtó – kormányrendelet hatálybalépését követően – legkésőbb 2017. október 1. napjáig – e  törvénynek 
a Módtv. által megállapított szabályaival és a végrehajtására kiadott kormányrendelettel összhangban megalkotja 
vagy módosítja a településképi rendeletét.
(3) Ha az (1) bekezdés szerinti szerződésmódosítás, vagy az eredeti szerződés helyébe lépő új szerződés megkötése 
meghiúsul, a  helyi önkormányzat a  szerződést – a  szerződés szerinti felmondási jog gyakorlásán túlmenően – 
hathavi felmondási idővel felmondhatja.
17.  § Ez  a  törvény a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

5. §  A Tvtv. a következő 18. §-sal egészül ki:
„18.  § Az  állam, a  helyi önkormányzat, költségvetési szerv és e  szervezetek együtt, vagy külön-külön 100%-os 
tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kizárólag olyan reklámhordozón helyezhetnek vagy helyeztethetnek 
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el reklámot, amely megfelel az  e  törvény – Módtv. által megállapított – és a  végrehajtására kiadott jogszabályok 
rendelkezéseinek.”

6. §  A Tvtv. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

7. §  A Tvtv.
a) 2. § (3) bekezdésében a „az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvénynek” helyébe „az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint 14. § (2) bekezdésében a „reklámberendezések” szövegrész helyébe 

a „reklámhordozók” szöveg,
c) 14. § (2) bekezdésében a „2017. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2017. szeptember 30-ig” szöveg
lép.

8. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
 (2) Az 5. § 2017. október 1-jén lép hatályba.

9. §  Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2016. évi CLXXIV. törvényhez
„1. melléklet a 2016. évi LXXIV. törvényhez

A településkép védelme szempontjából kiemelt területek

 1. a világörökségi helyszín területe és védőövezetének területe;
 2. a műemlék területe és a műemléki jelentőségű terület, a műemléki környezet területe;
 3. a történelmi emlékhely és a nemzeti emlékhely;
 4. a történeti kert és a történeti táj területe;
 5. a védett temető területe;
 6. a régészeti érdekű terület és a régészeti lelőhely területe;
 7. a helyi jelentőségű védett érték területe;
 8. a  NATURA 2000 terület, a  nemzeti park területe, a  tájvédelmi körzet területe, az  országos jelentőségű 

természetvédelmi terület, a fokozottan védett természetvédelmi terület, az országos ökológiai hálózat magterülete 
és ökológiai folyosó területe;

 9. a tájképvédelmi terület, az egyedi tájérték területe;
 10. a helyi jelentőségű természetvédelmi terület és a védett természeti érték.”
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