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Példatár 1.-6.

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
1. Mely környezetjoghoz kapcsolódó alapfogalom meghatározása olvasható az
alábbiakban?
a) Egy ember vagy egy adott terület népességének a természetre gyakorolt hatását
hektárban kifejező mutatószám. Az a föld - és vízterület, ami károsodás nélkül meg
tudja termelni az aktuális életvitelünkhöz szükséges javakat (élelem, energia stb).
b) Mindaz a magatartás, amely a környezet állapotát fenntartja, javítja. Olyan
tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet
veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk
mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot
helyreállítása.
c) A föld, a levegő, a víz, a geológiai rétegek, a légkör és a világűr egyes elemei és ezek
összessége.
d) A környezet valamely elemének a kibocsátási határértéket meghaladó terhelése. A
kibocsátásokra határértéket kell megállapítani.
e) Úgynevezett harmadik generációs emberi jog, alapjog, amely legalábbis egyenrangú a
többi értékkel.
f) Azon normák összessége, amely az alapul fekvő jogviszonyokat komplex módon
szabályozza, több jogág a közigazgatási jog, a nemzetközi közjog, a polgári jog,
közreműködésével és vegyes módszerrel, azaz alapvetően közvetlen jogrendezéssel
szabályozza.
g) Az emberi tudomány, a kultúra, a műszaki fejlődés tárgyi emlékei, értékei.
2. Válassza ki és karikázza be azon termékcsoportok betűjelét, amelyek termékdíj
kötelesek!
a.) az akkumulátor
b.) az állati hulladék
c.) a reklámhordozó papír
d.)a csomagolószer
e.) az építési és bontási hulladékok
f.) az egyéb kőolajtermék
g.) a hígítók és oldószerek
h.) az elektromos, elektronikai
berendezés
i.) a hűtőközeg
j.) a gumiabroncs
k.) az egészségügyi hulladékok
l.) az egyéb vegyipari termék
m.)az irodai papír
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3. A feladat a környezetjog kialakulására, fejlődésére vonatkozik. A megadott
évszámokat párosítsa a felsorolt eseményekkel és ahol releváns, ott a helyszínekkel!
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

1995
2004
1992
1996
2015
1997
1985
1972

A) Párizs
B) Kiotó
C) Rio de Janeiro
D) Bécs
E) Kiotó
F) Stockholm

1.) Elfogadták a hatályos magyar természet védelméről szóló törvényt.
2.) ENSZ első környezetvédelmi világkonferenciája.
3.) Nemzetközi egyezmény az ózon védelméről.
4.) Magyarország csatlakozik az EU-hoz.
5.) Elfogadták a hatályos magyar környezetvédelmi törvényt.
6.) Jegyzőkönyv az üvegház hatású gázok csökkentéséről.
7.) ENSZ második környezetvédelmi világkonferenciája.
8.) Klímakonferencia: Klímavédelmi megállapodás 2020 utánra.

4. Csoportosítsa a környezetjogi alapelveket, töltse ki a táblázatot! (Egyes betűk
szerepelhetnek mindkét helyen!)
A magyar környezetvédelmi törvényben
nevesített alapelvek

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

integráció alapelve
elővigyázatosság alapelve
megelőzés alapelve
nyilvánosság elve
fenntartható fejlődés elve
magas szintű védelem elve
tájékozódás, tájékoztatás elve
forráselv

i) együttműködés elve
j) arányosság elve
k) szennyező fizet elv (felelősség elve)
l) helyreállítás alapelve
m) szubszidiaritás alapelve
n) tervszerűség elve

EU alapelvek
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5. Mely környezetjogi alapelv meghatározása olvasható az alábbiakban?
a) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy azon információkhoz hozzájusson, amelyek az öt
körülvevő környezet, illetve egyes környezeti elemek állapotára vonatkoznak. Az
említett információk közérdekű adatnak minősülnek, amit az állami szervek és az
önkormányzatok kötelesek mindenki számára hozzáférhetővé tenni.
b) A környezethasználó büntetőjogi, szabálysértési jogi, polgári jogi és közigazgatási jogi
felelősséggel tartozik a környezetre gyakorolt hatásaiért.
c) Az egyik legrégebbi alapelv a környezetvédelemben, a környezeti kár minimalizálását
jelenti.
d) Az elv a helyes cselekvési szint körültekintő megválasztásának követelményét jelenti.
e) A környezeti követelményeket be kell építeni a társadalmi-gazdasági viszonyok
alakítására irányuló, illetve azt eredményező minden tevékenységbe.
f) A környezetben kárt vagy szennyeződést okozó fizesse meg a szennyezésnek,
valamint a helyreállításhoz szükséges intézkedéseknek a költségeit.
g) A szennyezést vagy a károk keletkezését helyben kell megelőzni ahelyett, hogy utólag
próbálkoznánk meg hatásaik semlegesítésével: a környezetre gyakorolt hatásokat
minden technikai tervezési és döntéshozatali folyamat lehető legkorábbi fázisában kell
figyelembe venni.
h) Ez az alapelv arra figyelmeztet, hogy kellő körültekintéssel elkerülhetőek a nem várt
negatív következmények.
6. Mely termékre nem lehet használni a magyar környezetbarát védjegyet? (Több válasz
is lehetséges!)
a.) Papírárú
b.) Mosópor
c.) Fejfájás csillapító tabletta
d.) Szalámi
e.) Bevásárló táska
f.) Fűszerpaprika

7. Nevezze meg, hogy melyik fogalmat
takarják az alábbi meghatározások!
a. ) A jelzés magyar, egy stilizált növényi
ábra.
b.) Az EU környezetbarát termékjelzése.
1992-ben vezették be az Európai Unióban.
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c.) A legrégebbi és legismertebb külföldi környezeti jel.
d.) A termék árával együtt felszámított, annak visszaváltásakor a forgalmazónak, illetve
visszaváltójának maradéktalanul visszafizetett díj.
Jelen

tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió
támogatásával. Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014

