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1. Lecke

A környezetvédelem alapjai



A környezet fogalma
• Az élı szervezeteket körülvev ı fizikai, 

kémiai és biológiai tényez ık
• A Föld azon része amelyben élünk és 

tevékenykedünk 
• A Föld azon szféráinak összessége, 

amelyben el ıfordul bármilyen 
életforma, ezt egyben bioszférának is 
nevezzük
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A bioszféra részei
• Atmoszféra

– sztratoszféra
– troposzféra

• Hidroszféra
– légköri vizek
– felszín feletti vizek
– felszín alatti vizek

• Litoszféra
– talajok
– kızetek



A bioszféra modellje

Forrás: SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, Környezetmérnöki Tanszék, Dr. Torma A.



A környezeti elemek csoportosítása
• Élı környezeti elemek

– Növényvilág
• Erdı
• Gyep
• Mocsári növények
• Mezıgazdasági és dísznövények

– Állatvilág
• Vadon élı fajok
• Háziasított fajok

– Mikroorganizmusok
• Élettelen környezeti elemek

– Légkör
– Víz
– Talaj és kızet
– Épített környezet

• épületek, utak, iparterületek, mezıgazdasági területek, parkok, 
mőtárgyak, parkoló terek, repterek, csatornák, egyéb 
infrastrukturális létesítmények, mőemlékek, laktanyák, stb.



A táj fogalma
• Élettelen és élı környezeti elemek 

összessége
• Természetes és épített környezeti elemek 

összessége
• Amilyennek a földfelszínt látjuk
• A domborzati és vegetációs elemek egy 

megfigyelıpontból látható része



AZ EMBER ÉS KÖRNYEZETE
• KÖRNYEZET

az élılényeket körülvevı tér, 
amellyel az élı szervezetek 
anyag- és energiacserében, 
állandó kölcsönhatásban 
vannak.

• KÖLCSÖNHATÁS 
kétirányú folyamat. A 
környezet és az élılény
(így az ember is) fejt ki 
hatást környezetére.

• Az ember megjelenése 
óta kölcsönhatásban van 
a környezetével.

• ELLENTMONDÁS
• amilyen fiatal az emberiség 

földtörténeti szempontból
• olyan jelentıs a környezeti 

hatásunk

Forrás: Hartai, 2003



Forrás: Kovács, 1975

Az ember és környezet



Az ember és környezete
A szántóföldi növénytermesztés környezeti hatásai

Forrás: Havasi, 1997



Kérdések a leckéhez

• A bioszféra részei
• A környezeti elemek csoportosítása
• Az ember és a környezet viszonya



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!
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2. Lecke

A környezetvédelem alapjai



A környezet védelme

• A környezet fı károsítója az emberi faj
• A környezet védelme az emberi faj korlátozása a 

környezet pusztításában
• Ez sok nehézségbe ütközik, mivel az emberi faj 

érdekei eltérnek a környezetének érdekeitıl
• A környezet leigázása teljesen téves felfogás, 

amely a környezet maradandó tönkretétele után 
az emberi faj kipusztulásához vezethet 



Törvény a környezet védelmérıl

A környezetvédelmi törvény fejezetei
I. fejezet: Általános rendelkezések
II. fejezet: A környezeti elemek védelme és az elemeket veszélyeztetı
tényezık
III. fejezet: A környezet védelmét szolgáló állami tevékenység
IV. fejezet: A helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatai
V. fejezet: A környezet védelmének megalapozása
VI. fejezet: A környezetvédelem gazdasági alapjai
VII. fejezet: A környezetvédelmi igazgatás
VIII. fejezet: Az állampolgárok részvétele a környezetvédelemben
IX. fejezet: Felelısség a környezetért
X. fejezet: Záró rendelkezések

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének álta lános szabályairól



Törvény a környezet védelmérıl

A környezetvédelem f ı elvei
• A fenntartható fejlıdés, mint a környezetpolitika központi 

gondolata
• A káros környezeti hatások megelızésének elve
• Az elıvigyázatosság elve
• A környezeti szempontok külsı és belsı integrálásának 

elve
• A környezeti szempontok beépítése a gazdaság 

folyamataiba: a
• Használó fizet elv 

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének álta lános szabályairól



A környezetvédelem f ı elvei
• Szennyezı fizet elv
• A környezetpolitika regionalizálásának elve
• A környezetszennyezés csökkentésének és a 

környezetminıség
javításának módozatai

• A szennyezı forrásoknál történı beavatkozás
• Kártérítés
• Társadalmi részvétel és nyilvánosság

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének álta lános szabályairól



A környezetvédelemmel kapcsolatos 
törvények

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról
1994. évi LV. törvény a term ıföldr ıl
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általá nos 

szabályairól
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
1996. évi LIII. törvény a természet védelmér ıl
1996. évi LIV. törvény az erdıkrıl és az erdık védelmérıl
1997. évi XL. törvény a halászatról és a horgászatról
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
2000. XLII. törvény a viziközlekedésrıl
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról



Fontosabb kormányrendeletek

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet: Környezetvédelmi hatóságok kijelölése
• A Kormány törvényben meghatározott hatásköreiben környezetvédelmi 

hatóságként
a) az OKTVF-t (másodfokon),
b) a felügyelıséget (elsı fokon),
c) a fıpolgármestert,
d) a polgármestert,
e) a fıvárosi fıjegyzıt,
f) a települési önkormányzat jegyzıjét,
g) a fıvárosi kerületi önkormányzat jegyzıjét [c)-g) a továbbiakban
együtt: önkormányzati környezetvédelmi hatóság]
jelöli ki.

• Környezetvédelmi hatóságként - ha e rendelet másként nem
rendelkezik - a felügyelıség jár el.



Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok
• Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató ság
• Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgat óság
• Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató ság
• Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató ság
• Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósá g
• Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgat óság
• Felsı-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósá g
• Észak-magyaroszági Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga tóság
• Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
• Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg atóság
• Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga tóság
• Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Forrás: http://www.kvvm.hu/index.php?pid=3&sid=25&tcid=11



A Duna vízgyőjtıje



Kérdések a leckéhez

• Törvény a környezet védelmérıl
• A környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb 

törvények 



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!



Környezeti elemek védelme
II. Talajvédelem

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc
TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modulGazdaságtudományi ismeretek I. Kö zgazdaságtan

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MScTERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul 



3. Lecke

A környezetvédelem szabályozása



Fontosabb kormányrendeletek

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet: Vízügyi hatósá gok 
kijelölése

• A Kormány törvényben meghatározott hatásköreiben 
vízügyi hatóságként a felügyelıséget jelöli ki.

• Vízügyi hatóságként - ha e rendelet másként nem 
rendelkezik - a felügyelıség jár el.



Fontosabb kormányrendeletek

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet: Igazgatási 
szervek kijelölése

Környezetvédelmi igazgatási szervek:
• felügyelıség és igazgatóság
• környezetvédelmi igazgatási szervként a 

felügyelıség jár el
Vízügyi igazgatási szervek:
• VKKI és igazgatóság
• vízügyi igazgatási szervként az igazgatóság jár 

el



Fontosabb kormányrendeletek

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet: Szakhatóságok 
kijelölése

Környezetvédelmi szakhatóságok:
• OKTVF és felügyelıség
Természetvédelmi szakhatóságok:
• miniszter, OKTVF, felügyelıség, fıvárosi 

fıjegyzı,
• települési önkormányzat jegyzıje
Vízügyi szakhatóság:
• felügyelıség



A környezetszabályozás eszközei

• direkt (közvetlen/állami) szabályozóeszközök
• közgazdasági (piaci) eszközök

• önkéntes (vállalati) eszközök
• meggyızés 



Direkt szabályozás

Megvalósítása hatósági 
kényszerít ı eszközökkel 
történik, mint:
• tiltás
• engedélyeztetési eljárás
• normák állítása



Közgazdasági (piaci) eszközök

Megvalósítása a piaci 
szerepl ık közgazdasági 
eszközökkel való
ösztönzésével történik



Közgazdasági ösztönzés
• környezetvédelmi díjak: kibocsátási vagy

környezetterhelési díjak, termékdíjak, betétdíjak,
szolgáltatási, felhasználási díjak

• piaci engedélyek (szennyezési jogok):
buborékpolitika, emisszió kiegyenlítési rendszer,
emissziós bankügyletek, együttes szennyezés
kibocsátás, módosult alkalmazások

• végrehajtási ösztönz ık: adómentesség
• támogatások: kedvezményes kölcsönök, juttatások 
• környezeti felel ısségbiztosítás: kötelezı, önkéntes



Hazai piaci szabályozás

Hazánkban alkalmazott környezetvédelmi díjak
• termékdíj

egyéb kıolajtermékek, gumiabroncsok, hőtıberendezések
(légkondicionálók, hőtı-, fagyasztógépek stb.), hőtıközegek,
akkumulátorok, reklámhordozó papírok, elektromos és elektronikai
berendezések, csomagolások, kereskedelmi csomagolások
(italcsomagolások, mőanyag bevásárló-reklám táskák)

• betétdíj
• környezetterhelési díj

talajterhelési díj, vízterhelési díj

• igénybevételi járulék
pl. vízkészletjárulék



Önkéntes (vállalati) eszközök
A környezeti tudatosság és felelısség beépítése a 
vállalati döntéshozatali és termelési folyamatokba 
amely elsısorban a környezettudatos fogyasztók 
megnyerésén keresztül hozza meg a hasznát.

Egyéb elınyök:

• piaci rugalmasság
• eredményorientáltság

• az EU környezetszabályozási gyakorlatában
felértékelıdik a szerepe (ld.: ISO 14001, EMAS)



Kérdések a leckéhez

• A környezetszabályozás eszközei
• A hazánkban alkalmazott környezetvédelmi díjak



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!


