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Tanulási útmutató

Tananyag hossza:     13      dia

Tartalom:

A nemzetközi környezetvédelmi jog jelentősége 4-5. old.

A környezetvédelmi szabályozás története 7-8. old.

Közös Jövőnk c. jelentés 9. old.

Fenntartható fejlődés 10. old.

Fogalomtár 11-12. old.

Önellenőrző kérdések 13. old.

Áttekintésre szánt javasolt minimum időtartam:   4 óra 

Tanulásra szánt javasolt minimum időtartam: 1 óra

A tananyagot  fogalomtár és önellenőrző kérdések egészítik ki, amelyek a 

tananyag végén találhatók. 

Fogalomtár elsajátítására szánt javasolt minimum időtartam: 0,5  óra
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A nemzetközi környezetvédelmi jog 

jelentősége
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Miért van szükség a környezeti kérdések 

nemzetközi jogi szabályozására?

• Globális környezeti problémák:

• globális felmelegedés, klímaváltozás, szélsőséges időjárási 

jelenségek, 

• ózonréteg elvékonyodása,

• biodiverzitás (biológiai sokféleség) csökkenése,

• hulladékkezelés hiányosságai – műanyagszennyezés, 

természeti elemek szennyezése

Filmajánló:  Az özönvíz előtt

https://www.youtube.com/watch?v=B4X8P_x2AbQ&t=4s
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Miért van szükség a környezeti kérdések 

nemzetközi jogi szabályozására?

• A globális környezeti problémák globális, nemzetközi 

összefogást igényelnek az államok részéről.

• A nemzetközi jog érvényesíthetősége nagyban függ a politikai 

akarattól és egyes államokban (pl. USA) a lobbytól. 

• Klímaváltozás nem egyenlő a globális felemelegedéssel!
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A környezetvédelmi szabályozás története

• A környezetvédelem az ember által okozott, vagy okozandó kár

minimalizálását jelenti a természetes és mesterséges (épített)

környezet, azaz az ember érdekében.  Természetvédelem

(ember által még nem, vagy nagyon kismértékben módosított

élőhelyek védelme).

• Története: korábban is voltak bizonyos állatvédelmi szabályok,

de a nemzetközi környezetvédelmi szabályozás csak az 1950-es

évektől fejlődött.

• Szabályozás motorja: ENSZ létrehozása volt, nemzetközi

egyezmények megkötése az államok között.

• Relatíve elég fiatal területe a nemzetközi jognak.
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Fejlődési korszakok

• Első korszak – felismerés 1900-1945

• Második korszak – intézményesülés 1945-1972
– ENSZ Konferencia az Emberi Környezetről 1972. Stockholm -

nyilatkozat

• Harmadik korszak – hatékony koordinációs rendszer
kialakítása 1972-1992
– Környezet és Fejlődés Világkonferencia 1992. Rio de Janeiro

– Fenntartható Fejlődés Bizottsága (1993) - végrehajtás

– Éghajlatváltozásról szóló Keretegyezmény

– Biológiai Sokféleségről szóló Egyezmény

– Nyilatkozat

– Agenda 21: Feladatok a XXI. századra

• Negyedik korszak – integráció 1992-
– Fenntartható Fejlődés Konferencia 2002. Johannesburg (Föld csúcs

+10) 2012. Rio (Rio +20)
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1972. Stockholmi Konferencia
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Közös jövőnk c. jelentés

• 1984. Környezet és Fejlődés Világbizottsága

• 1987. Közös Jövőnk c. jelentés

• Fenntartható fejlődés fogalma
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„A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, 

amely kielégíti a jelen generáció 

szükségleteit anélkül, hogy 

veszélyeztetné a jövő generációk 

esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék 

szükségleteiket.”



Fenntartható fejlődés pillérei:

környezet, gazdaság, társadalom
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Fogalomtár
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❑ Fenntartható fejlődés: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti

a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk

esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket.

❑ Brundtland-bizottság: 1984-ben hozták létre a Környezet és Fejlődés

Világbizottságot, amelyet Gro Harlem Brundtland, egykori norvég miniszter-

elnök vezetett.

❑ Közös Jövőnk c. jelentés: 1987. A Világbizottság jelentése, amely elsőként

fogalmazta meg a fenntartható fejlődést.

❑ Környezeti konferenciák: az ENSZ keretében megrendezésre kerülő olyan

konferenciák, ahol a nemzetközi közösség államai környezeti kérdésekről

tárgyalnak. 1972. Stockholm, 1992. Rio de Janeiro, 2002. Johannesburg,

2012. Rio de Janeiro



Fogalomtár
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❑ Globális környezeti problémák: olyan környezeti problémák, amelyek a

Föld egészére kiterjednek. Ezek közé sorolható a klímaváltozás, globális

felmelegedés, az ózonréteg elvékonyodása.

❑ Természetvédelem: ember által még nem, vagy nagyon kismértékben

módosított élőhelyek védelme.

❑ Környezetvédelem: az ember által okozott, vagy okozandó kár

minimalizálását jelenti a természetes és mesterséges (épített) környezet, azaz

az ember érdekében.



Önellenőrző kérdések

✓ Soroljon fel globális környezeti problémákat!

✓ Határozza meg a fenntartható fejlődés fogalmát!

✓ Sorolja fel a nemzetközi környezetvédelmi jog 

fejlődési korszakait!

✓ Sorolja fel a környezeti konferenciákat és az ott 

elfogadott dokumentumokat!

✓ Ismertesse a Környezet és Fejlődés Világbizottságot!

✓ Határozza meg a környezetvédelem és 

természetvédelem fogalmait!
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Nézz utána!

Milyen államoknak van a leginkább környezetvédelem orientált 

szabályozása?

Milyen államok maradnak le a környezeti cselekvésben?

Mi a különbség a klímaváltozás és a globális felmelegedés 

között?

Mit jelent az ún. „green governance”?
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*A tananyagban felhasznált képek online 

megtalálhatók és szabadon hozzáférhetők. 

*A tananyag kizárólag oktatási célból készült. 

*A tananyag a Szerző saját szellemi terméke, 

forrásként az adott tárgyhoz megjelölt kötelező 

irodalmi források kerültek felhasználásra.



Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen 

készült az Európai Unió támogatásával. 

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014


