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Óravázlat 1.-6.

A konzultáció és a kurzus adatai
Időpont, hely: 2018. 09. 08. 8:00-12:00, JK 211
Kurzus címe: Környezetvédelmi jog
Kurzuskód: KVJES0XL/SZ
Oktatók: Dr. Farkas-Csamangó Erika
A konzultáció tárgya
A foglalkozás célja a Környezetjog tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek felvázolása és a
vizsgakövetelmények (beugró kérdések és tételsor) meghatározása.
Emellett az oktató prezentálja a környezetjog első három nagy egységét, az alapvetéseket, a
környezetjog alapelveit és a környezetjog gazdasági eszközeit.
Tematika
A foglalkozás során az alábbi témaköröket ismerteti az oktató:

I. Alapvetések (Tk. 9-40. o.)
A környezet és környezetvédelem fogalma
A környezethez való jog
Környezetjog
Környezetjog jogrendszeren belüli helye
A környezetjog szabályozásának tárgya
A környezetjog rendszere, forrásai
Környezetet érintő tevékenységek
A környezetjog kialakulása a nemzetközi jogban, Európában és
Magyarországon
9. Az uniós jog és a magyar jog kapcsolata, továbbá a kollízió kérdése
10. A környezet védelmének közösségi eszközei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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II. Általános rész –alapelvek (Tk. 41-50. o.)
1. Nemzetközi környezeti alapelve

Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2. Európai uniós környezeti alapelve
3. A magyar környezetvédelmi törvényben nevesített alapelvek
4. A Kvt.-ben nem nevesített elvek

III. Általános rész – a környezetvédelem gazdasági eszközei (Tk. 74-88. o.)
1. Az Európai Unió környezeti pénzforrásai
2. A környezethasználat gazdasági eszközeinek magyar szabályozása
3. A környezetvédelem bevételei és kiadásai
4. Gazdasági eszközök csoportosítása
5. A környezet használata után fizetendő díjak, adó jellegű befizetések
6. A környezetbarát termékjelzés

A konzultáció során az oktató az alábbi témakört nem mutatja be, annak elsajátítása önállóan,
a tankönyvből szükséges:
A környezetvédelem intézményrendszere (Tk. 50-74. o.)
Környezetvédelmi adatkezelés, a tervezés szabályai, környezetvédelmi
menedzsment. Adatok, információk, tervezés.(Tk. 106-111. o.)

Lényeges fogalmak és rendszertani kérdések












a környezetjog fogalma
környezethez való jog
a környezetjog szabályozási tárgya
környezeti elemek
környezetterhelés, környezethasználat,
környezetkárosítás fogalmai
környezeti akcióprogramok
Megelőzés, elővigyázatosság alapelve
BAT jelentése
Felelősség alapelve, szennyező fizet
alapelv
Fenntartható fejlődés jelentése
Integráció alapelve

vezetés

és
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Szubszidiaritás alapelve
Termékdíj fogalma, termékdíjköteles termékek
Betétdíj fogalma
Környezethasználati díj fogalma, fajtái
Környezetbarát termékjelzés
EMAS jelentése

Jogesetek
A környezetjog alapelveinek megértését és könnyebb elsajátítását hivatottak segíteni a
tankönyvben található jogesetek:





Az elővigyázatosság alapelve (Tk. 44. o.)
A megelőzés alapelve (Tk. 44. o.)
A szennyező fizet alapelve (Tk. 45. o.)
Az arányosság alapelve (Tk. 47. o.)
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