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Példatár 7.-12.

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

1. Környezetvédelmi engedélyek rendszere - Egészítse ki a hiányzó szavakkal!
a) A
környezeti
hatásvizsgálati
………………………………….engedély adható.

eljárás

lezárásaként

b) ………………………………………..eljárás alapján környezetvédelmi működési
engedély adható ki.
c) Egységes környezethasználati eljárás alapján ……………………………….engedély
adható.
d) Jelentős
környezethasználattal
járó
tevékenységek
…………………………………………engedély szükséges.
e) Átlagos
környezethasználattal
járó
tevékenységek
…………………………………………………………………………….
szükséges.

esetén:
esetén:
engedély

f) Csekély
jelentőségű
környezethasználattal
járó
tevékenységek
esetén:
……………………………………………………………………engedély szükséges.

2.) Mely vízvédelemhez kapcsolódó alapfogalom meghatározása olvasható az
alábbiakban?
a) A hó és jég formájában, a geológiai rétegekben és az élő szervezetek sokaságában
folyamatosan változó tartalmú, minőségű víz.
b) A rendszeres emberi fogyasztásra szolgáló, arra fizikai, kémiai, biológiai, toxikológiai
és radiológiai szempontból alkalmas víz.
c) Olyan víz, amelynek ásványi anyag tartalma jelentősen eltér az ivóvíztől, és amely
természetes, felszín alatti közegből származik.
d) Az ásványvíznek a bizonyítottan
gyógyhatású, engedélyezett változata.
e) A kifolyásnál (felszínen mért)
legalább 30 Celsius fok hőmérsékletű,
vagy melegebb, természetes felszín
alatti vízadó rétegből származó víz.
f) A föld felszínén lévő állóvíz (így
különösen: tó, bányató, mocsár,
tározó), vízfolyás (így például:
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g)

h)

i)
j)

folyam, folyó, patak, ér, csatornák, időszakos vízfolyás, vízmosás) vize.
Olyan helyreállítási intézkedés, amely a felszíni víz károsodásának enyhítésére, az
eredeti állapot vagy ahhoz közeli állapot helyreállítására, valamint a felszíni víz által
nyújtott szolgáltatás helyreállítására vagy azzal egyenértékű szolgáltatás biztosítására
irányul.
A földtani közeg, illetve a felszín alatti víz olyan károsodása, amely a természetes
folyamat, vagy a beavatkozás révén, a záródokumentáció elfogadásától számított öt
évnél tovább fennáll.
Ez az engedély a vízgazdálkodási cél meghatározására, a környezetvédelmi feltételek
előzetes meghatározására és a további tervezési munkára vonatkozik.
A határértékek túllépése esetén kerül megállapítására, ha a kibocsátás közvetlenül a
felszíni vízbe történik.

3. Válassza ki és írja be a levegő és klímavédelemre vonatkozó helyes válasz betűjelét a
szövegbe!
A hatályos szabályozás kiemeli, hogy tilos a légszennyezés, valamint a levegő
......................... bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely
légszennyezettséget okoz. [Korm. rendelet 4.§.] A bűzzel járó tevékenység az
.................................... alkalmazásával végezhető. A lakosságot zavaró bűz terhelés
megállapítása...................... Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének
megelőzése műszakilag sem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható,
........................ vagy megtiltható.
Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett .................
nyílt téri égetése is tilos.
A szálló porra bevezetett határértékek következtében a korábbiaknál gyakrabban válik
indokolttá szmogriadó elrendelése a lakosság védelmében. Az intézkedéseknek két fokozata
van, a ...................... és a tényleges korlátozásokkal járó ......................
A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértők részére, a jogsértő
tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg
................................... szab ki.
Üvegházhatású gázok kibocsátásával járó, meghatározott létesítmények (üveggyártás,
kerámiagyártás, papírgyártás, vegyipar, ásványanyag ipar, távhőtermelés, villamosenergia
termelés, légközlekedés is 2010-től stb.) csak külön ....................... birtokában üzemeltethetők.
Az üzemeltető a kibocsátást az engedély mellett ÜHG–egység (kvóta) birtokában folytathatja.
Az ÜHG-egység dematerializált, immateriális forgalomképes ......................., melyhez az
államtól részben ingyenesen, részben ................. révén lehet hozzájutni. Harmadik lehetőség,
hogy vásároljon olyan üzemeltetőtől, akinek nincs szüksége a saját kvótáira. Tőzsdei ügyletek
révén történik a vásárlás. A bírság
megfizetésére tekintet nélkül, amennyiben az
üzemeltető vagy a légi jármű üzembentartó a
jelentési vagy hitelesítési kötelezettségének,
vagy az ÜHG-egységek vissza-adására
irányuló kötelezettségének részben vagy
egészben nem tesz eleget, a hatóság az
üzemeltető vagy a légi jármű üzembentartó
nevét és a kötelességszegés tényét honlapján
....................
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a.) lakosságot zavaró

g.) vagyoni értékű jog

b.) levegőtisztaság-védelmi bírságot

h.) tájékoztatás

c.) felfüggeszthető

i.) szubjektív

d.) árverés

j.) kibocsátási engedély

e.) elérhető legjobb technika (BAT)

k.) riasztás

f.) nyilvánosságra hozza

l.) hulladék

4. Töltse ki a táblázatot!
Nemzeti Parkok

Tájvédelmi körzet

a) Őrség
b) Tihany
c) Szarvasi Arborétum
d) Hortobágy
e) Gemenc
f) Aggtelek
g) Mártély
h) Hollókő
i) Tokaj hegyalja
j) Kiskunság
k) Hévízi tó
l) Pannonhalma
m) Szelidi-tó
n) Fertő-Hanság

Természetvédelmi
terület

Magyar
világörökség
helyszín
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5. Mely természetvédelmi fogalom meghatározása olvasható az alábbiakban?
A. Tvt. vagy más jogszabály által védetté, fokozottan védetté nyilvánított - kiemelt
természetvédelmi oltalomban részesülő - élő szervezet egyede, fejlődési alakja,
szakasza, annak származéka, illetőleg az élő szervezetek életközösségei, továbbá
barlang, ásvány, ásványtársulás, ősmaradvány.
B. Külön jogszabályban meghatározott különleges madárvédelmi terület, különleges
természetmegőrzési, és erre kijelölt terület, illetve az Európai Unió által jóváhagyott
különleges természet-megőrzési, valamint kiemelt jelentőségű természetmegőrzési
terület.
C. A földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a rá
jellemző természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúra
jellegzetességeivel együtt, ahol kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a
mesterséges (ember által létrehozott) környezeti elemek.
D. Az élővilág változatossága, amely magában foglalja az élő szervezetek genetikai
(fajon belüli), valamint a fajok és életközösségeik közötti sokféleséget és maguknak a
természeti rendszereknek a sokféleségét
E. A földkérget alkotó kőzetben kialakult olyan természetes üreg, melynek hossztengelye
meghaladja a két métert és - jelenlegi vagy természetes kitöltésének eltávolítása utáni mérete egy ember számára lehetővé teszi a behatolást.
F. Az ország jellegzetes, természeti adottságaiban lényegesen meg nem változtatott,
nagyobb kiterjedésű területe, melynek elsődleges rendeltetése a különleges
jelentőségű, természetes növény- és állattani, földtani, víztani, tájképi és
kultúrtörténeti értékek védelme, a biológiai sokféleség és természeti rendszerek
zavartalan működésének fenntartása, az oktatás, a kutatás és a pihenés elősegítése.
G. Valamely különlegesen jelentős egyedi természeti érték, képződmény és annak
védelmét szolgáló terület, továbbá minden védett forrás, víznyelő, kaptárkő,
kunhalom, és a földvár
6. Párosítsa a védett területeket a felsorolt
leírásokkal! (Egy területi kategóriához
több leírás is tartozhat!)
a.)Természeti emlék
b.) Természetvédelmi terület
c.) Tájvédelmi körzet
d.) Nemzeti park
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1.) Országos és helyi jelentőségű is lehet
2.) Alapításuk miniszteri rendelettel történik
3.) Különleges természeti értékekben gazdag, de viszonylag kisebb terület
4.) Fák, fasorok, források, víznyelők, kunhalom
5.) A legnagyobb kiterjedésű védett terület
6.) Egy-egy nagyobb térség sajátos természeti tájait, ökoszisztémáit őrzi
7.) Különlegesen jelentős, de kicsi kiterjedésű egyedi természeti érték
8.) Lápok, szikes tavak
9) A természet és az ember kölcsönhatásai eredményeként kialakult sajátos tájjelleg
fenntartása
10.) A, B, C jelű övezetei vannak
7. A feladat a Nemzeti Parkokkal kapcsolatos. Írja az üres oszlopba a helyes adat, állítás
tény sorszámát! (Minden sorba csak egy szám kerülhet!)
Hortobágyi Nemzeti Park
Kiskunsági Nemzeti Park
Bükki Nemzeti Park
Aggteleki Nemzeti Park
Fertő-Hansági Nemzeti Park
Duna-Dráva Nemzeti Park
Körös-Maros Nemzeti Park
Balaton-felvidéki Nemzeti
Park
Duna-Ipoly Nemzeti Park
Örségi Nemzeti Park

Adat, állítás, tény
1. Területe barlangokban
a leggazdagabb.
2. Leggyakoribb madara
az ugartyúk.
3. Az erdő mellett nagy
számban fordulnak elő
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lápok is.
4. Területén egyaránt
megtalálható szikes tó és
láp is.
5. A hazánkban
előforduló 16 kétéltű faj
közül 13 itt található.
6. Területén sok várrom
található.
7. Elsőként alapították.

8. Területén található a
Vörös Könyvbe is
bejegyzett Tornai vértő.
9. Területén
megtalálhatók a
gejzírkúpok.
10. Szétszórtsága
parkjaink közül a
legnagyobb.

Jelen

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

