EFOP-3.4.3 -16-2016-00014 projekt

Tesztsor 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. Alapvetések, környezetjog, környezethez való jog - Igaz vagy hamis?
a) A magyar környezetvédelmi törvény részletesen szabályozza a környezetvédelmet. A
részletes, végrehajtási szabályok is ebben találhatóak..
b) Az ENSZ első környezetvédelmi világkonferenciáját Rio de Janeiroban rendezték
meg.
c) A Római Szerződésben már megtalálhatóak voltak a környezetjogi rendelkezések.
d) A környezethez való jog harmadik generációs jog, alapjog.
e) A környezetjog szabályozási tárgyai a védett környezeti elemek, melyeket óvni kell a
veszélyeztető tényezőktől.
f) A hatályos magyar környezetvédelmi törvény az 1996. évi LIII. törvény.
g) Az ENSZ eddig három környezetvédelmi világkonferenciát rendezett meg.
h) Az Európai Uniónak hat környezeti akcióprogramja van.
i) Az Egységes Európai Okmány megteremtette a Közösség környezeti jogalkotásának
jogalapját.
j) A környezetjog szabályozási tárgyai a természetes környezeti elemek, mint például a
föld, víz, levegő, élővilág.
k) Magyarország 9 nemzeti parkkal rendelkezik, melyek közül első a Hortobágyi volt.

2. Környezetjogi alapelvek, intézményrendszer – Igaz vagy hamis?
a) A megelőzés alapelve az egyik legrégebbi alapelv a környezetvédelemben, a
környezeti kár minimalizálását jelenti.
b) A fenntartható fejlődés azt jelenti,
hogy a természeti erőforrásokkal úgy
kell gazdálkodnunk, hogy a jövő
nemzedékek
számára
is
fennmaradjon.
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c) Az elővigyázatosság alapelve arra figyelmeztet, hogy elkerülhetőek a környezeti
károk, ha a szennyezés forrását megkeressük.
d) A szennyező fizet, vagy felelősség alapelve alapján a keletkezett károkért helyt kell
állni,a környezethasználó vagy büntetőjogi, vagy polgári jogi, vagy közigazgatási jogi
felelősséggel tartozik a környezetre gyakorolt hatásaiért. Komplex módon nem lehet
alkalmazni.
e) A magas szintű védelem elve kikényszeríthető az EU Bírósága előtt.
f) A vízvédelemért, vízgazdálkodásért a belügyminiszter felel.
g) A Nemzeti Park Igazgatóságok természetvédelmi hatóságok.
h) A Nemzeti Környezetvédelmi Programot a Kormány dolgozza ki, és az Országgyűlés
fogadja el 6 évre.
i) A parlagfű elleni közérdekű védekezést belterületen általában az önkormányzat
jegyzője rendeli el.
j) A környezetvédelemért a földművelésügyi miniszter felel.
k) Télen a járdák síkosság-mentesítésére használható só.

3. A környezetvédelem gazdasági eszközei– Igaz vagy hamis?

a) Termékdíj köteles termékek a hígítók és oldószerek.
b) A környezetbarát termékjelzés a környezet használat után fizetendő díjtétel.
c) A vízterhelési díj az önkormányzat bevétele.
d) A környezetvédelmi bírságok 100 %-a állami bevétel.
e) Környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítése érdekében a települési
önkormányzat köteles környezetvédelmi alapot létrehozni.
f) A környezetterhelési díjat határértéket meghaladó szennyezés (levegő, víz, talaj)
esetén kell kiszabni.
g) A napkollektorok és napelemek is
termékdíjköteles termékek.
h) A
környezetterhelési
díjat
önkormányzat jegyzője szedi be.

az

i) A
magyar
környezetbarát
termékjelzésre a védjegyhasználati jog
5 évig érvényes.
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j) A betétdíj minden esetben a termék árával együtt fizetett, és együtt feltüntetett költség.
k) Betétdíj kérhető és számolható el a zsák, rakodó lap, rekesz, láda, hordó, kanna,
palack,cséve és a kartondoboz után.
l) A termék visszaváltásakor a betétdíj összegét kötelező valamilyen termékre
levásárolnia a vevőnek.
m) A visszaváltás lehetőségét a forgalmazás helyén, legalább napi 6 óra időtartamban
biztosítani kell.
n) A betétdíjas termékek körét, a betétdíjak összegét a forgalmazás helyén folyamatosan
fel kell tüntetni.
o) A legalább 200 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó a forgalmazás helyén
nem köteles a betétdíjas termék visszaváltását biztosítani.
Jelen
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