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A tantárgy oktatásának célja:
A hallgatók ismerjék meg az Európai Unió felépítését, működését és az egyes szakpolitikákat, az Európai Unió
jogszabályi rendszerét, valamint a környezetvédelemre vonatkozó közösségi szabályozásokat.

Fejlesztendő kompetenciaterületek:
Tudás: Az egészségügyi, jogi és biztonsági szabályozások, valamint a kutatásoknak a környezetre és a
megrendelőkre gyakorolt hatásának ismerete.
Képesség: Szakterülete eljárásrendjét, legfontosabb elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát feladatai
végrehajtásakor alkalmazza.

Megérti és használja szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát magyar és idegen
nyelven.
Attitűd: Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai normák
teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését.

Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.
Autonómia és felelősség: A tudományos vizsgálatok eredményeiből következő önálló döntéseket hoz meg,
melyekért felelősséget vállal.
Kötelező irodalom:

- Schweickhardt Gotthilf Az Európai Unió és környezetvédelme

Budapest, Magyarország: Wesley János Lelkészképző Főiskola (2020) ISBN: 9786155048562

- Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. Budapest, (legutolsó kiadás 8.).
- Európai Unióról,- és az Európai Unió Működéséről szóló szerződések
- Hivatkozott  nemzetközi szerződések

Ajánlott irodalom:
-Derek W Urwin A közös európa Corvina, Budapest, 2003 ISBN: 9631345548
-Az Európai Unió Jogi ABC-je 2017 ISBN: 978-92-79-63670-7
-Ludwig Krämer Az Európai Unió környezeti joga Dialog Campus kiadó. Pécs ISBN: 978-963-9950-79-5
-Európai Unió elsődleges és másodlagos jogszabályai

Kurzustematika:
- Európa egysége gondolatától az Európai Unió létrejöttéig terjedő időszak, az Európai integráció egyes

szakaszai.
- Az egyes alapszerződések tartalma, az Európai Unióról szóló, valamint az Európai Unió működéséről

szóló szerződések, az Alapjogi Charta.
- Az Európai Unió intézményi rendszere, a Parlament, az Európai Unió Tanácsa, a Tanács, a Bizottság, az

Európai Unió Bírósága.
- Jogalkotás az Európai Unióban.
- Európai Unió egyes szakpolitikái és Környezetvédelmi rendszere, szabályozása.
- Környezet és természetvédelmi nemzetközi egyezmények.

Követelmények, értékelés módja:
- A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint a tanórákon való részvétel meghatározott óraszámban való

teljesítése.

https://moly.hu/kiadok/corvina
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- Távoktatás (digitális) esetén az előadások teljes időtartama alatt a hallgatók által bekapcsolt kamera.
Ennek hiányában előadástól távollét kerül bevezetésre a NEPTUN rendszerbe.

- A hallgatók legyenek tájékozottak az Európai Unió működéséről, jogszabályi rendszeréről a döntési
mechanizmusairól, valamint a főbb szakpolitikáiról. Legyenek tisztában az Európai Unió
környezetvédelmi rendszerével, szabályozásával és azok hazai környezetvédelmi feladatrendszerére
gyakorolt hatásaival, abból fakadó feladatokkal.

- A tantárgy kollokviummal zárul.
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