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A tantárgy oktatásának célja:  

Megismertetni és a hallgatókkal elsajátítatni az állam működésének alapjait, hatósági feladatokban résztvevő 

állami és önkormányzati szervek feladatait, a jogszabályok megalkotásának folyamatát, a közigazgatási eljárás 

általános szabályait, a munkajogi és polgári jogi, valamint büntetőjogi alapjait, melyek a környezet 

védelméhez,valamint annak kialakításához és az azzal kapcsolatos tevékenységkhez szükségesek. 

Fejlesztendő kompetenciaterületek: 

A szakon végzett hallgató alkalmas a szakképzetségének megfelelő munkakör ellátására. A végzett hallgató 

rendelkezik a környezetvédelmi szakterületre vonatkozó jogi ismeretekkel, képes a szakterülethez kapcsolódó 

eljárási rendnek megfelelő önálló munkavégzésre.  

 Az egészségügyi, jogi és biztonsági szabályozások, valamint a kutatásoknak a környezetre és a 

megrendelőkre gyakorolt hatásának ismerete. 

 Képes az elsajátított eljárások, technikák alapján adatgyűjtésre, adatrögzítése és adatok feldolgozására és 

értelmezésére 

 Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai normák 

teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését. 

 Minőség iránti igény és felelősségtudattal rendkelkezik. 

 Tisztában van a szakmai tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, korlátaival; 

Kötelező irodalom: 
Magyarország Alaptörvénye 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

Dr. Balás István: Jogi alapismeretek Wesley János Kiadó Bp. 2004. 

Ajánlott irodalom: 

Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

Előadáson elhangzott hatályos jogszabályok 

Bevezetés az alkotmányjogba 

https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/2011_0001_548_Alkotmanyjog/ch01.html 

Kurzustematika: 

1.) Az állam kialakulási folyamata, államtípusok, az állam feladatai, az államszervezete, parlament 

szerepe 

2.) Emberi alapjogok, jogképesség, egészséges környezethez való jog 

3.) Magyar állam és alkotmányfejlődés, hazai jogszabályi rendszer, jogszabálytan 

4.) Közigazgatás kialakulása, hazai fejlődése, központi és helyi közigazgatás 

5.) Közigazgatási rendtartás szabályai 

6.) Munkajogi, polgári jogi és bűntetőjogi alapelvek, tulajdon és használati jog elválasztása, 

károkozás és kártérítés és különböző szankciórendszerek 

7.) Környezet és természetvédelmi jogszabályok rendszere 
Követelmények, értékelés módja: 

- A félévi aláírás megszerzésének egyik feltétele egy legalább elégséges szintű zárthelyi dolgozat 

elkészítése, valamint a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint a tanórákon való részvétel 

meghatározott óraszámban való teljesítése. 

- A gyakorlati jegy megadása: egy házidolgozat elkészítése, határidőre történő beküldése és annak 

oktató általi elfogadása. 
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