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0. Regisztrációs hét 

1. Az állammal kapcsolatos alapfogalmak, az állam környezetvédelmi 
feladatai és az állami szervezet sajátosságai környezetvédelmi 
szempontból 

 

2. A környezetvédelmi szakigazgatás központi, területi, helyi szervei; 
kapcsolódó ágazatok (rokon területek) 

 

3. A környezetvédelmi szabályozás rendszere, módszerei. A környezetvédelmi 
szabályozás tárgya, alapfogalmai 

 

4. A környezetvédelmi szabályozás alapelvei, az Alaptörvény rendelkezései  

5. A környezetvédelmi engedélyezés rendszere, hatásvizsgálatok, 
környezetvédelmi engedély, 
működési engedély 

 

6. Egységes környezethasználati engedély, telepengedély, környezetvédelmi 
állapotvizsgálat 

 

7. Féléves tervezési feladatok készítésének hete: féléves feladatokhoz kapcsolódó konzultációk előre meghirdetett 
időpontban, zárthelyik írásának a hete 

8. Környezetvédelmi teljesítményértékelés, termékek és technológiák 
minősítése 

 

9. Levegővédelmi igazgatás, klímavédelem  

10. Vízvédelmi igazgatás  

11. A hulladékgazdálkodás igazgatása  

12. Az Európai Unió alapvető rendelkezései (EUMSZ, EUSZ, Alapjogi Karta); 
környezetvédelmi cselekvési tervek 

 

13. Jogharmonizáció a környezetvédelemben  

14. Féléves tervezési feladatok készítésének hete: féléves feladatokhoz kapcsolódó konzultációk előre meghirdetett 
időpontban, zárthelyik írásának a hete 
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