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Óravázlat 13.-19.
A konzultáció és a kurzus adatai
Időpont, hely: 2018. 10. 06. 8:00-11:00, 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 környezetet veszélyeztető tényezők közül a hulladékgazdálkodás jogát
és a zaj elleni védelem szabályait. Egy új jogterület, az energiajog alapjait, végül pedig a
környezetvédelem felelősségi rendszerét ismerteti.
Tematika
A foglalkozás során az alábbi témaköröket ismerteti az oktató:

I. Különös rész II. – a környezetet veszélyeztető tényezők (Tk. 195-238. o.)
Hulladékgazdálkodás joga
1. Uniós szabályozási keret és a hazai jogforrások
2. Védett jogtárgy és a szabályozás alapvető célja
3. A hulladék fogalma
4. Melléktermék fogalma
5. Hulladékstátusz megszűnése
6. A hulladékok csoportosítása
7. Szektorális (hulladékgazdálkodási) alapelvek
8. Hulladékgazdálkodási tevékenységek
9.
A
szereplőinek feladatai

hulladékgazdálkodás

10. A hulladékgazdálkodás tervezése
11.
A
hulladékgazdálkodási
tevékenységekhez kapcsolódó kötelezettségek
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12. A veszélyes hulladékok magyar szabályozása
13. Speciális szabályok egyes hulladékáramokra vonatkozóan
14. A hulladékjog szankciórendszere
A zaj és a rezgés elleni védelem
1. A zaj és a rezgés elleni védelem jogforrásai
2. A környezeti zaj és a rezgés, mint veszélyeztető tényező
3. A zaj és rezgés elleni védelem alapfogalmai
4. A zaj és rezgés elleni védelem intézményi háttere
5. A zaj és rezgés elleni védelmének szabályozása
6. A zaj és rezgésvédelem jogi eszközei

II. Energiajog (Tk. 251-264. o.)
1. Energiajog tárgya
2. Nemzetközi források
3. EU energiapolitika és energiajog
4. Magyar energiajog
5. Energiatakarékosság, energiahatékonyság
6. A megújuló energiaforrások szabályozása

III.Felelősség a környezetért (Tk. 265-279.o.)
1. Jogforrások
2.Az ellenőrzések szabályai
3. Intézkedések, kötelezések, korlátozások
4. A közigazgatási felelősség
5. A polgári jogi felelősség
6. A büntetőjogi felelősség
7. Az ügyész szerepe a környezet- és
természetvédelemben
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A konzultáció során az oktató az alábbi témakört nem mutatja be, annak elsajátítása önállóan,
a tankönyvből szükséges:
A sugárzások elleni védelem szabályai (Tk. 238-247. o.)
A veszélyes anyagok és technológiák szabályai (Tk. 247-250. o.)
A Környezeti tárgyú szabálysértések (Tk. 280-281. o.)

Lényeges fogalmak és rendszertani kérdések

















a hulladék jogi fogalmának meghatározása
a hulladékok csoportosítása
hulladékhierarchia jelentése
veszélyes hulladék fogalmának meghatározása
melléktermék fogalma, elhatárolása a hulladéktól és alapanyagtól
hulladékgazdálkodási tevékenységek ismerete
EWC kód jelentése, jelentősége
környezeti zaj és rezgés fogalma, meghatározása
zajcímke jelentősége
Sugárzás csoportosítása
Radioaktív hulladék fogalma
Energiajog területei
Energiacímke jelentősége
Megújuló energiaforrások fogalma, RED irányelv
Környezetvédelmi bírság fogalma, bírságfajták
Környezet-és természet elleni bűncselekmények

Jogesetek
A hulladék fogalmának meghatározására, illetve mellékterméktől történő elhatárolására, zajos
tevékenységekre, illetve a környezeti felelősség minden fajtájára találhatóak jogesetek az
ajánlott irodalomnál feltüntetett jogesetgyűjteményben.
Kötelező irodalom
FARKAS CSAMANGÓ Erika: Környezetjogi szabályozások. SZTE-ÁJK-Üzleti Jogi Intézet,
Innovariant Kft. Kiadó, Szeged, 2017. 195-281. 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
Jelen
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