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1. Környezetvédelmi engedélyek rendszere - Igaz vagy hamis?
a) A környezetre jelentős, illetve várhatóan jelentős mértékben hatást gyakorló
tevékenység megkezdése előtt környezeti hatásvizsgálatot kell végezni.
b) A felülvizsgálat minden esetben teljes körű.
c) Egy tevékenység befejezése is környezetvédelmi engedélyhez kötött.
d) Egy-egy környezethasználat folytatásához több engedély beszerzése is szükséges
lehet.
e) Az IPPC engedély csak határozott időre adható, minimum 5 évre.
f) A környezetvédelmi engedély érvényessége öt év, de ettől eltérő időtartam is
meghatározható, sőt határozatlan érvényességi idő is megállapítható.
g) A hatásvizsgálati eljárás fontos mozzanata a közmeghallgatás intézménye. A
közmeghallgatás tervezett helyszínét, időpontját annak megtartása előtt legalább
harminc nappal nyilvánosságra kell hozni.
h) Minden tevékenység tekintetében kötelező környezeti hatásvizsgálatot végezni.
i) A környezetvédelmi engedélyezésre a kiemelt beruházások esetén a környezetvédelmi
törvény szerint eltérő szabályozás vonatkozik.

2.) A környezeti elemek szerinti szabályozás (vízvédelem, levegő és klímavédelem) - Igaz
vagy hamis?
a) A tartós környezeti kár a környezeti elemekben bekövetkezett hosszú időn keresztül
fennálló károsodás.
b) Az avar és kerti hulladék égetése
minden esetben tilos.
c) A háztartási eredetű kis mennyiségű
papír
és
fahulladék
háztartási
tüzelőberendezésben külön engedély
nélkül elvégezhető.
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d) Az emisszió-kereskedelmi rendszer a hat üvegházhatású gáz kibocsátására került
bevezetésre az unióban.
e) A bűz kibocsátás minden esetben tiltott.
f) A földművelésügyi miniszter a vízgazdálkodásért felelős miniszter.
g) Az EU-ban el kell érni a felszíni vizek legalább jó minőségét az ötfokozatú skálán.
h) Az EU kötelezettséget vállal arra, hogy 2020-ig 1990-hez képest legalább 30%-kal
csökkenti az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását.

3.) A környezeti elemek szerinti szabályozás (természetvédelem) - Igaz vagy hamis?
a) Magyarország 10 nemzeti parkkal rendelkezik.
b) A barlangok, források, kunhalmok, lápok, földvárak, víznyelők országos védettségű
természeti értékek, melyek védetté nyilvánítási eljárással válnak védetté.
c) A tájvédelmi körzet lehet országos és helyi jelentőségű védett terület is.
d) Minden barlang védettségéhez védetté nyilvánítási eljárásra van szükség.
e) Törvény erejénél fogva (ex lege) védett minden szikes tó.
a) A természetvédelmi őrszolgálat kiszabhat helyszíni bírságot.
b) A NATURA 2000 kizárólag élőhelyvédelmi célokat szolgál.
c) Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság számára bejelentés köteles
tevékenység a legeltetés, fakivágás, kaszálás, nádaratás, növényvédőszer-használat
d) Aki természeti területen - beleértve a védett természeti, Natura 2000 területet is - a
természetvédelmi célokkal össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, szemetel, a
területet más módon szennyezi, tiltott helyen tartózkodik, engedély nélkül tüzet rak
természetvédelmi szabálysértést valósít meg.
e) A Nemzeti Park Igazgatóságok természetvédelmi hatóságok.
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