
 
 

Tantárgy neve: Agrár szakigazgatás és környezetjogi ismeretek 
MTMKO7005  

Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” ../.. (kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 42 óra előadás és … óra gyakorlat az adott félévben 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: tematikus prezentációk 

A számonkérés módja: koll. /gyak. 
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 3-4 
mondatban, valamint 14 (végzős MSc esetén 9) hetes bontásban az előadások 

A hallgatók áttekintést kapnak a nemzetközi és a magyar szervezeti rendszer feladat- és 
hatásköreiről, szakterület programjaiban beöltött szerpükről. A hallgatóknak lehetősége nyílik 
betekintést nyerni az agrár szakigazgatás szabályozásának jelenlegi helyzetéről. 
A környezetvédelmi jogi szabályozás terén a célkitűzés az alapok bemutatása, illetve a szak sajátos 
igényeinek megfelelően néhány speciális részterület megismertetése. A tananyag főként a magyar 
jogra épül, de azon keresztül kiterjed az európai közösség által előírt követelményekre is. 
 
1. A gazdaságigazgatással kapcsolatos állami, önkormányzati és nem kormányzati szervek által 

ellátandó feladatok.  
2. Az állam gazdaságszervező és –szabályozó tevékenysége, annak eszközei I. 
3. Az állam gazdaságszervező és –szabályozó tevékenysége, annak eszközei II. 
4. Az agrárágazat igazgatása, az agrárigazgatás intézményi rendszere  
5. Az EU Agrár- és Vidékfejlesztési Politikájának története, aktualitásai, Agrár- és vidékfejlesztés 

Magyarországon 
6. Agrár-környezetgazdálkodás Magyarországon 
7. Közvetlen kifizetések rendszere, Kölcsönös megfeleltetés 
8. Öko gazdálkodási támogatások rendszere Magyarországon 
9. Információs rendszerek (MePAR, MeKIR, IIER, TAKAROS, TakarNet), adatbázisok 

(CORINE, Natura 2000) 
10. A környezetjog elméleti alapjai (tárgya, alapfogalmak, rendszere, forrásai) 
11. Környezetvédelmi szabályozás általános része I. 
12. Környezetvédelmi szabályozás általános része II. 
13. Föld védelmére vonatkozó szabályok, A földügyi szakigazgatás, vízvédelem jogi 

követelményei, természetvédelem joga 
14. Levegő és klíma védelmének szabályai, hulladékgazdálkodás joga 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 3-4 
mondatban, valamint 14 (végzős MSc esetén 9) hetes bontásban a gyakorlatok 

Nincsen. 
 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

1. Imre, M.; Mikó, Z.; Lentner, Cs.; Kristó, K.; Kovács, É. M.; Boros, A. (2015). 



Közigazgatási szakvizsga, Gazdasági igazgatás, Jegyzet. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 
Budapest, 159. p. ISBN 978-615-5527-39-5. 

2. Fodor, L.: (2015). Környezetjog (2. javított kiadás). Jegyzet. DUPress, Debrecen, p. 317. 
ISBN 9789633184950  

3. Reszkető, T. (szerk.): (2015). Vidékfejlesztési Program Kézikönyv Budapest, Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara. 92. p. ISBN 978-615-5307-19-5.  

4. Sztahura, E.; Rezneki, R. (szerk.): (2015). Agrár-környezetgazdálkodás Kézikönyv a 
támogatási kérelem benyújtásához. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. ISBN 978-615-5307-
19-5.72. p. 

Azoknak az előírt  szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 
kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudás: 
− Ismeri és érti az agrárgazdaság és a környezetvédelem szereplőinek sajátosságait, 

szerepüket a nemzetgazdaságban és a társadalomban. 
− Ismeri és érti az adott szakterület működésének különböző jogszabályi környezetét, és a 

fennálló összefüggéseket. 
− Van rálátása az Európai Unió, a szakpolitika és a vállalati szintű K+F+I tevékenységek 

összefüggéseire, azok fennálló kölcsönhatásaira. 
b) képesség: 

− Képes agrár- és környezetvédelmi szakigazgatási alap- és irányítói feladatok ellátására. 
− Képes a szakmai tevékenységének gyakorlását jogszabályi keretek között megvalósítani. 
− Képes saját álláspont kialakítására és annak vitában történő megvédésére általános 

társadalmi, agrárgazdasági és speciális, a szakterülethez tartozó kérdésekben. 
c) attit űd: 

− Elkötelezett a környezetvédelem, természetvédelem és a fenntartható agrárgazdaság 
mellett. 

− Jogszabálykövető magatartást mutat és ezt elvárja beosztottjaitól is. 
d) autonómia és felelősség: 

− Jelentős mértékű önállósággal rendelkezik átfogó és speciális szakmai kérdések 
kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában a környezetgazdálkodás 
területén. 

− Egyenrangú partner a szakmai kooperációban. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Szőllősi Nikolett, tudományos 
segédmunkatárs, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Szőllősi 
Nikolett, tudományos segédmunkatárs, PhD. 

 

Évközi ellenőrzés módja (pl. 1 db évközi zárthelyi dolgozat): 

1 db zárthelyi dolgozat 

Számonkérés módszereinek részletei (pl. szóbeli, írásbeli, szóbeli és írásbeli, gyakorlati jegy, 
megajánlott jegy, stb.): 

írásbeli vizsga 

Az aláírás megszerzésének feltételei (pl. jegyzőkönyv, tanulmány, tervezési feladat 
dokumentációja, stb.): 

Aktív részvétel az órai feladatokban 

 



Vizsgakérdések, tételsor: 

1. A piaci folyamatokba való állami beavatkozás alkotmányos korlátai 
2. A közpénzügyek alkotmányos keretei 
3. A támogatáspolitika alkotmányos keretei 
4. A tulajdonnal való rendelkezés alkotmányos korlátozása 
5. Az Országgyűlés gazdaságigazgatással összefüggő feladatai 
6. A Kormány gazdaságigazgatással összefüggő feladatai 
7. A gazdasági igazgatás koordinációs, illetve szakpolitikai (ágazati, illetve funkcionális) feladatait 

ellátó központi államigazgatási szervek 
8. Az önkormányzatok gazdaságigazgatási feladatai 
9. A gazdasági kamarák 
10. A gazdaságpolitikai célképzés és tervezés 
11. A fiskális és monetáris politika 
12. Az állami támogatáspolitika fő eszközei, célrendszere 
13. A támogatáspolitika szabályozása az európai jogban 
14. Koppenhágai kritériumok 
15. Maastrichti konvergencia kritériumok 
16. A tisztességtelen verseny tilalma 
17. A gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma 
18. Az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma és a gazdasági erőfölénnyel való 

visszaélés tilalma 
19. A vállalkozások összefonódásának ellenőrzése 
20. A Gazdasági Versenyhivatal 
21. A versenyfelügyeleti eljárás 
22. Az Európai Unió versenyjoga 
23. Koncesszió, szabályozásának jogi sajátosságai, tárgya, koncessziós szerződés alanyai 
24. Koncessziós eljárás (koncessziós pályázat, koncessziós szerződés, a koncessziós társaság) 
25. A közbeszerzések fogalma, közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezettek,  
26. A közszolgáltatók ajánlatkérői minősége, nemzeti közbeszerzési értékhatárok 
27. A közbeszerzések jogának jogforrásai 
28. A közbeszerzési eljárások legfontosabb szabályai 
29. A közbeszerzések intézményrendszere 
30. Közbeszerzési jogorvoslatok, ellenőrzés a közbeszerzések területén 
31. Az agrártermékek sajátos piacszabályozási rendje, intézményei 
32. Az agrárágazat igazgatása 
33. Agrár-környezetgazdálkodás Magyarországon (aktuális program, jogosultsági feltételek, 

kötelezettségek, támogatási eljárás menete) 
34. Információs rendszerek: MePAR, MeKIR, IIER, TAKAROS, TakarNet,  
35. Adatbázisok: CORINE felszínborítási adatbázis, Natura 2000 viewer network) 
36. A környezetjog tárgya,  
37. A környezetjog rendszere,  
38. A környezetszabályozás módszertana 
39. Az Európai Unió környezetjogának alapelvei 
40. A környezetvédelem alkotmányjogi alapjai 
41. A környezetvédelem állami szervezetének vázlata 
42. Engedélyezési eljárások 
43. Környezeti hatásvizsgálat és engedélyezés 
44. Egységes környezethasználati engedélyezés 
45. Kölcsönös megfeleltetés 
46. Az agrárágazat igazgatása 
47. Föld védelmére vonatkozó szabályok,  
48. A földügyi szakigazgatás,  
49. Vízvédelem jogi követelményei,  
50. Természetvédelem joga 



 


