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Óravázlat 7.-12.
A konzultáció és a kurzus adatai
Időpont, hely: 2018. 09. 22. 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.
Az oktató prezentálja a környezetvédelmi engedélyek rendszerét, a környezeti elemek szerinti
szabályozás közül a levegővédelem és klímavédelem témakörét, a víz környezetjogi
védelmét, valamint a természetvédelmi jogot.
Tematika
A foglalkozás során az alábbi témaköröket ismerteti az oktató:
I. Általános rész – a környezetvédelmi engedélyek rendszere (Tk. 89-106 o.)
1. Az engedélyezés általános kérdései
2. A környezetvédelmi engedélyek jogforrásai
3. A környezethasználat engedélyezésének rendszere
4. Intézmények, hatóságok az engedélyezési eljárásokban
5. A környezeti hatásvizsgálati eljárás
6. Az egységes környezethasználati engedély
7. A környezetvédelmi felülvizsgálat intézménye
8. A környezethasználat befejezésének szabályai

II. Különös rész I. – a környezeti elemek szerinti szabályozás (Tk. 123-184. o.)
A vízvédelem szabályozása
1.

A vízvédelem jogforrásai

2. A víz, mint védett
jogtárgy
3. A
vízvédelem
alapfogalmai
4. A
vízvédelem
intézményi háttere
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5. Vízvédelem szabályozása
6. A vízhasználat engedélyezése és korlátozása, a vízjogi engedély és
kötelezés
7. A víz védelmének jogi eszközei

A levegő és klíma védelme
1. A levegővédelem jogforrásai
2. A levegő, mint védett jogtárgy
3. A levegővédelem alapfogalmai
4. A levegővédelem intézményi háttere
5. A levegő védelmének szabályozása
6. A levegővédelmi engedélyezés
7. Adatszolgáltatások
8. A levegő védelmének jogi eszközei
9. Az ózonréteg védelme
10. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának szabályozása
A természetvédelmi jog
1. A természetvédelem jogforrásai
2. A természet, mint védett jogtárgy
3. A természetvédelem alapfogalmai
4. A természetvédelem szabályozása
5. A természetvédelem intézményi háttere
6. A természetvédelmi engedélyezés
7. Tulajdonjogi szabályok
8. Felelősségi kérdések
A konzultáció során az oktató az alábbi
témakört nem mutatja be, annak elsajátítása
önállóan, a tankönyvből szükséges:
A föld védelme a környezetjogban (Tk. 112123. o.)
Az épített környezet védelme (Tk. 184-194.
o.)
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Lényeges fogalmak és rendszertani kérdések
 a környezetvédelmi engedélyek csoportosítása
 a környezetvédelmi engedélyek alapjául szolgáló eljárások
 a környezetvédelmi engedélyek típusai
 integrált engedélyek
 környezeti hatásvizsgálat fogalma
 IPPC jelentése
 környezetvédelmi felülvizsgálat esetei
 földtani közeg fogalma
 vizek csoportosítása, felszíni és felszín alatti víz fogalma
 kármentesítés
 vízjogi engedélyek
 tartós környezeti károsodás
 vízszennyezési bírság, csatornabírság, vízvédelmi bírság, FAVI bírság
 környezeti levegő fogalma, klíma fogalma, ózon fogalma
 emisszió és imisszió meghatározása
 légszennyező források csoportosítása
 szmoghelyzet megfogalmazása
 üvegházhatású gázok és azok kibocsátása
 emisszió-kereskedelmi rendszer lényege
 természeti érték, természeti terület, táj fogalma
 védetté nyilvánítási eljárás lépései
 NATURA 2000 terület meghatározása
 ex lege védelem
 épített környezet fogalma
 világörökség jegyzék
Jogesetek
A vízvédelem, levegővédelem és természetvédelem megértését és könnyebb elsajátítását
hivatottak segíteni az ajánlott irodalomnál feltüntetett jogesetgyűjteményben található
jogesetek.

Kötelező irodalom
FARKAS CSAMANGÓ Erika: Környezetjogi szabályozások. SZTE-ÁJK-Üzleti Jogi Intézet,
Innovariant Kft. Kiadó, Szeged, 2017. 112-194. o.
Ajánlott irodalom
FARKAS CSAMANGÓ Erika
(társszerzőként): Jogesetek az EU integráció
és a környezeti jog köréből (társszerző:
Ágoston Eszter, Miklós László). Szegedi
Egyetemi Kiadó, JatePress, Szeged, 2013.
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BÁNDI Gyula: Környezetjog. Szent István Társulat, Budapest, 2014. 457. p
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