
Az ismeretkör: Önálló tárgy 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 

Tantárgyai: 1) Környezetvédelmi jog és igazgatás, 2)………………….……..…, 

3)………………….…………,  

 

Tantárgy neve: Környezetvédelmi jog és igazgatás Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tanóra típusa: 2 óra előadás / 1 óra gyakorlat, összesen 36 óra az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): órai feladatok 
jogi adatbázisok, internetes források használatával 

A számonkérés módja (kollokvium / évközi jegy / egyéb):  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye: 5. félév 

Előkövetelmények: Jogi- és vállalkozási ismeretek 

Tantárgyleírás: A tantárgy keretében a hallgatók elsajátítják a környezetjogi alapfogalmakat, 
megismerkednek a környezetvédelmi igazgatás rendszerével, helyével a szervezetszerben. A környezetjog 
forrásainak, szabályozási szintjeinek tárgyalását követően, a környezetvédelmi igazgatás állami 
szervezetrendszerének felépítését, illetve működését tanulmányozzák. Megismerkednek a 
környezetvédelmi intézkedések, különösen az engedélyezés jogi rendszerével, általános jellemzőivel. A 
környezetjog különös részi szabályaiból néhány kiemelt szakterület (vízvédelem, levegővédelem, 
hulladékgazdálkodás) igazgatásának legfontosabb követelményeit sajátíthatják el problémaorientált, 
gyakorlatias megközelítésben. 

 

Irodalom 

Kötelező irodalom:  
- Fodor László: Környezetjog, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2015,  
- a tanórákon kiadott, a hatályosításokat tartalmazó tansegédletek, illetve megjelölt jogszabályok, 

különös tekintettel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényre 

Ajánlott irodalom: 
- Bándi Gyula: Környezetjog, 2. átdolgozott kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2014 
- Fodor László: Környezetvédelmi jog és igazgatás, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012 

- Farkas Csamangó Erika: Környezetjogi szabályozások, SZTE ÁJK-JATEPress, Szeged, 2017 

Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 
- Ismeri a környezetvédelmi szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, 
természeti és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket. 
- Ismeri a környezeti hatásvizsgálatok végzésére és hatástanulmányok összeállítására vonatkozó 
módszertant és jogi szabályozást. 

b) képességei 
- Képes víz-, talaj-, levegő-, sugár- és zajvédelmi, valamint hulladékkezelési és -feldolgozási feladatok 
javaslat szintű megoldására, döntés előkészítésben való részvételre, hatósági ellenőrzésre és e 
technológiák üzemeltetésében részt venni. 
- Képes a gyakorlatban is alkalmazni a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, 
biztonságtechnikai területek előírásait, követelményeit. 



- Képes a számára kijelölt feladatkör megismerése után a környezetvédelemmel kapcsolatos 
közigazgatási feladatok ellátására, hatósági feladatok elvégzésére. 
- Képes részt venni környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntéselőkészítési munkában. 

c) attitűd 
- Vállalja és hitelesen képviseli a környezetvédelem társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. 
- Együttműködik a környezetvédelemmel foglalkozó társadalmi szervezetekkel, de vitaképes az 
optimális megoldások kidolgozása érdekében. 
- Nyitott a szakmájához kapcsolódó, de más területen tevékenykedő szakemberekkel való szakmai 
együttműködésre. 

d) autonómiája és felelőssége 
- Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület 
képzett szakembereivel is. 
 - Figyelemmel kíséri, és szakmai munkája során érvényesíti a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, 
technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat. 

 

Tantárgy felelőse: Fodor László, egyetemi tanár, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Bányai Orsolya, egyetemi adjunktus, PhD 

 

  



Tantárgy neve: Környezetvédelmi jog és igazgatás Tantárgy kódja: MK3KOJGK03KX17 

Kredit: 3 Követelmény: évközi jegy Tanszék: Környezetjogi 
és Munkajogi Tanszék 

Óraszám: 2+1 Előkövetelmény:  Jogi- és vállalkozási ismeretek 

Tantárgyfelelős: Fodor László DSc Tantárgy oktatói: Fodor László DSc, Bányai Orsolya 
PhD 

HÉT ELŐADÁS GYAKORLAT 

1.  Az állammal kapcsolatos alapfogalmak, az állam 

környezetvédelmi feladatai és az állami szervezet 

sajátosságai környezetvédelmi szempontból 

állami feladatok, hatalmi ágak, állami szervek – a 
hallgatók előismereteire épülő asszociációs 
feladatok 

2.  A környezetvédelmi szakigazgatás központi, 

területi, helyi szervei; kapcsolódó ágazatok 

(rokon területek); a társadalmi szervezetek 

jogosítványai a környezetvédelemben 

egyszerű feladatok a hatás- illetve feladatkör, a 
hatóságok és más igazgatási szervek kijelölése 
köréből  

3.  A környezetvédelmi szabályozás helye a 

jogrendszerben, rendszere, főbb módszerei 
közjogi és magánjogi eszközök sajátosságainak 
értelemzése példák alapján 

4.  A környezetvédelmi szabályozás forrásai, sajátos 

tárgya, főbb alapfogalmai  
környezetvédelmi és más szakigazgatási 
területek kapcsolatának, elhatárolásának 
elemzése példák alapján 

5.  
A környezetvédelmi igazgatás fogalma, tartalma 
a környezetvédelmi törvény alapján 

példák keresése a környezetvédelmi törvényben 
adott meghatározás egyes elemeihez 

6.  A környezetvédelmi engedélyezés főbb típusai, 

eljárásai, eljáró szervek 
környezetvédelmi feltételt tartalmazó 
engedélyek keresése, értelmezése 

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

8.  A környezetvédelmi engedélyezés főbb típusai 

(engedélyek, hatásvizsgálatok, szakági 

engedélyek, pl. a levegővédelemben, 

hulladékgazdálkodásban)  

határozatkeresés, határozatok értelmezése 
példaszövegek alapján 

9.  A környezeti hatásvizsgálat jogi-szabályozási 

oldala 
a képzés során már megszerzett ismeretek 
kiegészítése jogszabály-értelmezési feladaton 
keresztül 

10.  Levegővédelmi igazgatás, klímavédelem szabályozási, intézkedési lehetőségek feltárása 
adott környezeti problémához 

11.  Vízvédelmi igazgatás szabályozási, intézkedési lehetőségek feltárása 
adott környezeti problémához 

12.  A hulladékgazdálkodás igazgatása szabályozási, intézkedési lehetőségek feltárása 
adott környezeti problémához 

13.  Szakigazgatási területek összefoglalása csoportfeladat: a megismert intézkedési 
lehetőségek és a megfelelő hatóságok, 



igazgatási szervek összekapcsolása példák 
alapján 

14.  Második rajzhét 

KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás feltétele: 

Az aláírás megszerzése érdekében az óralátogatás kötelező 

Teljesítményértékelés, az érdemjegy megszerzésének feltétele: 

megajánlott jegy (ZH és aktív órai jelenlét alapján) vagy írásbeli vizsga 

 


