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Oktatók: Dr. Farkas-Csamangó Erika

1. A környezetet veszélyeztető tényezők (hulladékgazdálkodás joga, zaj és rezgés elleni
védelem, sugárzás) - Igaz vagy hamis?
a) Abból a célból, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön lerakásra, a hulladék törvény a
lerakók üzemeltetőit hulladéklerakási járulék megfizetésére kötelezi.
b) A hulladékgyűjtés közszolgáltatási díj mértékét az önkormányzat állapítja meg
rendeletben és szedi be.
c) A települési folyékony hulladékokra a hulladék törvényt kell alkalmazni.
d) Egy adott anyag hulladékstátuszának elvesztése azt jelenti, hogy egy termék, anyag
hulladékká vált, de a hasznosítás révén hasznosított termék lesz belőle.
e) Hulladék fogalma a hulladéktörvény és a hulladék keretirányelv szerint: bármely tárgy
vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, vagy megválni szándékozik.
f) A hulladékgyűjtő tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási
engedéllyel végzi. Az iskolai papírgyűjtés is ide tartozik, engedély nélkül nem
végezhető.
g) Az ingatlantulajdonos az ingatlanon képződött hulladékot az ingatlan területén köteles
elkülönítetten (szelektíven) összegyűjteni.
h) A radioaktív hulladékok a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hatálya alá
tartoznak.
i) Hulladék engedély nélkül, közterületen történő jogellenes elhelyezése bűncselekmény,
a Btk szerint büntetendő.
j) Az atomenergia környezeti kérdéseit nem elsősorban a környezetjog, hanem az
energiajog, ezen belül az atomenergia külön normái szabályozzák.
k) A Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
(NHKV) gyűjti és szállítja el a
hulladékot.
l) Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az
elsőfokú hatósági jogkört a területi
környezetvédelmi
hatóságok
gyakorolják.
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m) A háztartási és kültéri berendezéseken kerül feltüntetésre a zajcímke, amelyen a
garantált zajszintet kell kötelezően feltüntetni.
2. Energiajog - Igaz vagy hamis?
a) Az európai energiapolitika célkitűzése a 2020-ig meghatározott ún. ’ 20-20-20’
kezdeményezés.
b) A 2020-ig szóló célkitűzések tartalmazzák továbbá, hogy a folyékony gépjármű
üzemanyagok esetében a bioüzemanyagok arányát 20%-ra kívánják növelni.
c) Az épületek energiahatékonyságának tanúsítási rendszerét a tagállamoknak kell
kidolgozniuk.
d) A passzív ház azonos a „közel nulla energiaigényű” épülettel.
e) Európai Uniós irányelv kötelezi a háztartási gépek szállítóit, hogy tüntessék fel
termékeiken azok energia és anyagfelhasználását.
f) A hazai energiaellátás rendszerében a megújuló energia felhasználásánál a legnagyobb
részarányt a vízenergia és a szélenergia teszi ki.
3.) Felelősség a környezetért - Igaz vagy hamis?
a) A Ptk. veszélyes üzemi felelősség szabályait kell alkalmazni a környezetveszélyeztető
tevékenységgel okozott kár esetében.
b) A természetvédelmi őrszolgálat kiszabhat helyszíni bírságot.
c) 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.
d) A polgári jogi felelősség érvényesítése nem zárja ki az összes többi, büntető, vagy
szabálysértési, illetve a közigazgatási felelősség alkalmazását. A büntetőjogi
felelősség érvényesítése sem zárja ki a polgári vagy a közigazgatási felelősséget.
e) A környezetvédelmi közigazgatási felelősség szubjektív felelősség, azt a tevékenység
megkezdése, folytatása, vagy felhagyása is megalapozza.
f) A környezetvédelmi bírságot a környezet
környezetterhelési díjon felül kell
megfizetni.
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