
Az ismeretkör: önálló tárgy 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 10 

Tantárgyai: 1) Környezetjog és -gazdaságtan , 2) Környezet- és minőségmenedzsment, 

3)Termelésmenedzsment és életciklus elemzés 

 

Tantárgy neve: Környezetjog és -gazdaságtan Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tanóra típusa: 2 óra előadás / 2 óra gyakorlat, összesen 48 óra az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):  

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

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

A tantárgy tantervi helye: 1. félév 

Előkövetelmények: 

Tantárgyleírás: A tantárgy jogi részében a hallgatók megismerik a környezetvédelmi jogi szabályozás 
elméleti alapjait, az alapfogalmakat, a szabályozás rendszerét és elveit, módszertanát, EU-jogi és 
alkotmányjogi hátterét, az engedélyezési rendszer főbb elemeit és azok előírásait, valamint a szabályozás 
szerkezetét követő rendszerben egyes szakterületek (földvédelem, természetvédelem, 
hulladékgazdálkodás, levegővédelem, vízvédelem) fontosabb anyagi jogi előírásait. 

 

Irodalom 

Kötelező irodalom:  
- Fodor László (2015) Környezetjog. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen 
- a tematikához tartozó fontosabb, mindenkor hatályos jogszabályok 

Ajánlott irodalom: 
- Fodor László (2012): Környezetvédelmi jog és igazgatás, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen 
- Bándi Gyula (2014): Környezetjog, Szent István Társulat, Budapest 
- Farkas Csamangó Erika (2017): Környezetjogi szabályozások. Szegedi Tudományegyetem Állam- 

és Jogtudományi Kar Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék, Szeged 
- Ludwig Kramer (2012): Az Európai Unió környezeti joga. Dialóg Campus 

Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 
- Ismeri és alkalmazza a környezeti hatásvizsgálat, a környezetvédelmi műszaki dokumentáció 

készítésének szabályait. 

 - Ismeri a vezetéshez kapcsolódó szervezési és motivációs eszközöket valamint módszereket, a szakma 

gyakorlásához szükséges jogszabályokat. 

- Ismeri a környezetmérnöki tevékenységhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai, 

információtechnológiai, jogi, közgazdasági és gazdálkodási szakterületek alapjait, azok határait és 

követelményeit. 

b) képességei 
- Környezetvédelmi szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett 
általános és specifikus matematikai, természeti és társadalomtudományi elveket, szabályokat, 
összefüggéseket, eljárásokat. 
- Képes környezetvédelmi vezetői feladatok ellátására. 
- Képes komplex (környezeti-gazdasági-társadalmi) munkák megtervezésére és lebonyolításának 
támogatására. 
c) attitűd 



- Felvállalja a környezetvédelmi szakterülethez kapcsolódó szakmai és erkölcsi értékrendet. 
 - Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a 
feladatait. 
d) autonómiája és felelőssége 
- Önállóan képes környezetmérnöki feladatok megoldására, döntéseit körültekintően, más (elsősorban 
jogi, közgazdasági, energetikai) szakterületek képviselőivel tanácskozva, önállóan hozza, melyért 
felelősséget vállal. 
  - Döntései során figyelemmel van a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi 
szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásaira. 
- Figyelemmel kíséri 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, Bauerné Dr. Gáthy 
Andrea,  egyetemi adjunktus PhD 

 

  



Tantárgy neve: Környezetjog és -gazdaságtan Tantárgy kódja: MK6KJGDK04KX17 

Kredit: 4 Követelmény: évközi jegy Tanszék:  Környezetjogi 
és Munkajogi Tanszék; 
Környezetgazdaságtan 
Tanszék 

Óraszám: 2+2 Előkövetelmény:  

Tantárgyfelelős: Fodor László DSc, Dombi Mihály dr. 
habil. 

Tantárgy oktatói: Fodor László DSc, Bányai Orsolya 
PhD, Bauerné Gáthy Andrea PhD 

KONZULTÁCIÓ ELŐADÁS GYAKORLAT 

1.  A környezetjog rendszere, forrásai 

 

az adott témakör problémaorientált 
megvitatása a hallgatókkal 

A Környezetgazdaságtan tárgya – Globális 
ökológiai problémák 

házidolgozat témaköreinek ismertetése, 
témaválasztás 

2.  A környezetjog elvei, alapjogi háttere az adott témakör problémaorientált 
megvitatása a hallgatókkal 

Jóléti közgazdaságtan és piaci kudarcok, Piaci 
kudarcok kezelése (Pigou-i adó és Coase-
tétel) 

Közgazdaságtani háttérismeretek átismétlése 

3.  Környezetvédelmi engedélyek, 
hatásvizsgálatok szabályozása 

az adott témakör problémaorientált 
megvitatása a hallgatókkal 

Természeti erőforrások felhasználásának 
törvényszerűségei; A környezet monetáris 
értékelése 

az adott problémakör megvitatása a 
hallgatókkal 

4.  Szektorális szabályozás I. (föld- és vízvédelmi 
jog) 

az adott témakör problémaorientált 
megvitatása a hallgatókkal 

Környezetpolitikai eszközök; Gazdasági 
ösztönzők; Adminisztratív szabályozás 

Az alkalmazott környezetpolitikai eszközök 
áttekintése 

5.  Szektorális szabályozás II. (levegő- és 
klímavédelem) 

az adott témakör problémaorientált 
megvitatása a hallgatókkal 

A környezet-állapot mérése és a környezeti 
makromutatók 

Környezeti makromutatók elemzése 

6.  Szektorális szabályozás III. 
(hulladékgazdálkodási és természetvédelmi 
jog) 

az adott témakör problémaorientált 
megvitatása a hallgatókkal 

Környezetvédelem és kereskedelem, 
Fenntartható fejlődés 

A kereskedelem környezeti hatásainak 
elemzése; nemzeti fenntartható fejlődési 
stratégiák áttekintése 

KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás feltétele: Környezetgazdaságtan házi dolgozat elkészítése leegyeztett témában. 



 

Teljesítményértékelés, az érdemjegy megszerzésének feltétele: Az évközi jegy írásbeli számonkérés, vagyis 
mindkét témakörből egy-egy ZH, valamint az aktív órai közreműködés értékelésének eredménye. 

 

 

 


