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I: Tárgytematika kiegészítő adatok / Oktatás célja
I/1. A tantárgy oktatásának célja:
A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók tisztában legyenek a jogszabályok felépítésével,
logikájával, megismerjék a közigazgatás működését, eljárásjogi és szervezeti szabályrendszerét.
Képesek legyenek értelmezni a jogi jellegű feladatokat, problémákat, meg tudják keresni a vonatkozó
jogi normákat, Megismerjék erdészeti/vadászati/természetvédelmi/környezetvédelmi/földmérési
ágazati szabályozás fontosabb anyagi jogi szabályait, eljárástípusait.
II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
Jogi alaptan, jogforrás rendszer, társadalmi norma és jogi norma, közigazgatási
norma felépítése, típusai. Jogszabályok nevezéktana, tagolása, szerkezete,
érvényességi feltételei, hatályai. Jogszabályok közzétételi módja, keresés a
jogszabályok között, online platformok. Jogrendszer felépítése, jogágak.
Jogértelmezés módszerei. Magyarország Alaptörvénye
Államszervezet felépítéses, hatalmi ágak rendszere; Magyar közigazgatás
rendszere. Központi és területi államigazgatás; joghatóság, hatáskör és
illetékesség; hatásköri és illetékességi jogforrások helye a jogrendszerben; agrár, természetvédelmi-, környezetvédelmi- szakigazgatás rendszere, statútum és
kijelölő jogforrásai.
Általános közigazgatási rendtartás Alapelvek, Alapvető rendelkezések, Kérelemre
induló hatósági eljárás, Meghatalmazás típusai, okiratok fajtái
Általános közigazgatási rendtartás Hatóság döntései, Hatósági ellenőrzése,
Hivatalból induló hatósági eljárások, szakhatóság eljárása, eljárási költségek és
viselésük Általános közigazgatási rendtartás jogorvoslati eljárás; Közigazgatási
perrendtartás, ügyfélkapu, cégkapu, elektronikus kapcsolattartás
Számonkérés Jogi alaptan, közigazgatási jog, közigazgatási eljárásjog
Polgári törvénykönyv ember mint jogalany, a jogi személyek, Dologi jog, kötelmi
jog mérnöki -, szakértői szempontjából kiemelt fontosságú részei
Kárfelelősség az általános kárszabályok a Ptk. szerint; a veszélyes üzem; a
vadkár; a vadászati kár; a vad elpusztításával okozott kár; a kár megelőzése; a
kár megállapítása, nemperes eljárások, közjegyzői eljárás
Földforgalmi és ingatlan nyilvántartási szabályozás
Szabálysértési jog, Szabálysértési felelősség
Büntetőjog: a büntetőjogi felelősség, a büntethetőséget kizáró és korlátozó
tényezők, az agrárigazgatással kapcsolatos leggyakoribb büntetőjogi és
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szabálysértési tényállások. Természetvédelem és környezetvédelem a
büntetőjogban, Közigazgatáshoz kapcsolódó büntetőjogi tényállások; ügyész
szerepe a természetvédelemben Rendészeti törvény
Erdészeti/vadászati/természetvédelmi/környezetvédelmi/földmérési anyagi- és
eljárásjog speciális jogintézményei, kapcsolódó elvi jelentőségű bírósági és
alkotmánybírósági döntések
Erdészeti/vadászati/természetvédelmi/környezetvédelmi/földmérési
hatóságok
eljárásai, eljárásokhoz kapcsolódó végrehajtási rendeletek, hatósági joggyakorlat,
közigazgatási szankciórendszer
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II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
Az oktatás előadások formájában, projektor segítségével történik. A jogalkalmazási készség
kialakulását gyakorlati feladatok megoldása és csoportmunka segíti. A gyakorlatok szakonként
(természetvédelmi és környezetvédelmi szakok összevonásával) kerülnek megtartásra.
II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:
•
készség szintjén ismerjék a jogforrások rendszerét és az Államszervezet felépítését, a
vadászati-, erdészeti, természetvédelmi, környezetvédelmi, ingatlannyilvántartási, földmérési,
földvédelmi hatóság szervezetrendszerét, illetékességét, hatásköreit
•
jártasság szintjén ismerjék a magánjog jogintézményeit
•
ismereti szinten legyenek tisztában a földforgalmi és ingatlan nyilvántartási szabályozással
•
képesek legyenek eligazodni a jogrendszerben, azonosítani a jogi problémákat, megkeresni,
értelmezni a kapcsolódó normákat és joggyakorlatot
•
készség
szintjén
ismerjék
az
Erdészeti/vadászati/természetvédelmi/
környezetvédelmi/földmérési vadászati jog hazai szabályozását, anyagi és eljárásjogi speciális
jogintézményeit.,
III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
A félév igazolásának és a vizsgára bocsátásnak a feltétele részvétel az előadásokon és a
gyakorlatokon valamint a kiadott feladatok megoldása és a zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
A hallgatók a félév végén írásbeli vizsgán adnak számot tudásukról.
IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:
 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény kijelölt részei
 az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény kijelölt részei
 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról .(Kp)kijelölt részei
 2013. évi CXXII. törvény. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő
egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.)
kijelölt részei
 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról .kijelölt részei
 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről .kijelölt részei
 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról .kijelölt
részei
 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól
 2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről
.kijelölt részei
 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
IV/2. Ajánlott irodalom:
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