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A Tanszék rövid története
A PPKE jogi kara eredendően néhány vonásában különbözni kívánt a működő jogi
karoktól, hogy ebben a tekintetben többletet adjon. A Kar megalapításának előzményei
között – amint azt Prof. Zlinszky János alapító dékán többek közt „A PPKE jogi
karának kezdetei” c. munkájában is leírta – kikristályosodtak az új kar többletet adó
területei, mégpedig különösen a jogelmélet, közgazdaságtan, EU jog, környezetjog, és
versenyjog.
A környezetjog felvétele két ok miatt történt. Az első, hogy ez a terület a nyolcvanas és
kilencvenes években egyre inkább a Vatikán figyelmének homlokterébe került,
szaporodtak a hivatalos útmutatások és reflexiók. Emellett azonban a kilencvenes évek
elejére világossá vált, hogy a környezeti válság nem egyszerűen technológiai hanem
társadalmi kihívás, s az arra adandó válasz – a fenntartható fejlődés – politikai
természetű feladat, aminek a jogalkotás és a közigazgatás csak újszerű, holisztikus,
kreatív és innovatív módon tudhat megfelelni. Ez a munka felkészült jogászok
sokaságát, új generációját igényli, akik szakmailag korrektül, sőt magas szinten,
erkölcsileg megalapozott módon s így belső elkötelezettséggel fognak ebbe a munkába
bekapcsolódni. Az alapítók kiindulási elképzelése értelmében a környezeti
alapműveltség az értelmiség, különösen a jogtudó értelmiség számára nélkülözhetetlen,
mert a problémák csak az összes politika-terület és tárca együttműködésével oldhatók
meg. Ezért lett a környezetvédelem területe a kezdetektől a Jog- és Államtudományi
Kar egyik szakterülete, számos kötelezően és választott módon felvehető tárggyal
kiegészítve. Ezzel a JÁK a magyar jogi oktatásban máig ható úttörő szerepet vállalt:
létrehozva a környezettudomány, majd környezetjog önálló hazai szakmai műhelyét.
A PPKE JÁK történetében e tanszék sorsa a fentieknek megfelelően mozgalmasan
alakult. Eleinte három külön ágból állott, melyek tanszékként, illetve csoportként
jelentek meg: a munkajog, a versenyjog és a környezetvédelem területéből – ez utóbbi
az alakuláskor még nem környezetjogként szerepelt, hanem az alsóbb évfolyamokon
oktatott, ma ’környezet és fejlődés’ elnevezésű tárggyal.
A JÁK megalakulásakor a tanszékek intézetekbe rendeződtek. A Környezettudományi
Tanszék a Gazdasági Szakjogok Intézetében kezdte meg munkáját. A tanszéket felállító
munkatárs ifj.Zlinszky János (ELTE TTK természettudományi doktor, Ulster University
PhD) egyetemi docens volt. Az alapkoncepció szerint a kötelező alapozó tárggyal adja
meg a természettudományos, etikai és politikai alapismereteket. A környezetjog
oktatására az alapító dékán Bándi Gyula egyetemi tanárt hívta meg az ELTE-ről. A
Tanszék létszámának feltöltése tehát az adminisztratív stábbal és a környezetpolitikai
szakterülettel (ifj.Zlinszky János e. docens, Jávor Benedek tanársegéd) kezdődött, is
időeltolódással a környezetjoggal (Bándi Gyula), és a versenyjoggal (Boytha Györgyné)
folytatódott.
A jogi tárgyak az első évfolyam előrehaladásával később csatlakoztak, kivéve a
munkajogot, amelynek oktatása a környezetjognál és versenyjognál egy évvel korábban
volt esedékes – és amelynek további sorsát itt nem tárgyaljuk. Ennek oka elsősorban az
oktatás és a kapcsolódó oktatási struktúra folyamatos alakulása, amely rugalmasan
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igazodott az évente egyre inkább kiépülő, bővülő rendszerhez. A teljes struktúra akkor
alakult ki, amikor az 1995-ben indult első évfolyam elérte az ötödik évet, tehát 1999ben. Ekkor két tanszékre oszlott a mostani egy szervezeti egység: Munkajogi és
Társadalombiztosítási Jogi, illetve Környezetjogi és Versenyjogi tanszékekre. Egyben
az akkori koncepciónak megfelelően, megalakult egy ezeket összefogó intézet is, a
Gazdasági Szakjogok Intézete, 2000-ben.
A Kar intézetekre bontása valójában a 2003/2004-es tanévben szűnt meg, amikor is az
eredeti két tanszékes struktúra állt vissza. Tekintettel arra, hogy az oktatásszervezés
hatékonysága igényli az erőforrások koncentrációját, ez a rendszer alakult át ismét 2006
végén, és valójában visszaállt az eredeti intézeti gondolat, de már egy szorosabb egység,
egyetlen tanszék – Környezetjogi és Gazdasági Szakjogok Tanszék – keretében. A
munkajog és társadalombiztosítási jog később visszanyerte önállóságát, a Munkajogi
Tanszék keretében (erre tekintettel, e tárgyak oktatásának múltjával és jelenével jelen
beszámoló keretében érdemben nem foglalkozunk). Így jött létre tehát a mai tanszéki
szervezet, a Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék, visszaállítva az alapításkori
gondolatot.
A régebbi intézet, a mai tanszék elődje három nagy területet ölelt fel tehát:
 a környezetjog, amelynek eredetileg megelőző, most kiegészítő elemeit jelentik a
környezet és fejlődés, illetve később csatlakozott bioetika és környezetetika tárgyak;
 a munkajog, amelyhez a szociális jog és társadalombiztosítási jog is kapcsolódik (és
aminek bemutatását a mostani utódra hagyjuk); valamint
 a versenyjog.
A Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék a társadalmi és gazdasági élet tisztességét,
felelősségét, etikáját két külön szempontból, de mégis egy gondolati tartalommal érintő
sajátos jogterületek kutatásával és oktatásával foglalkozik. Közös bennük az európai
integrációs joganyaghoz való szoros kötődés, az európai harmonizációs követelmények
markáns beépülése. Ezt mutatja, hogy az EU Jean Monnet programjában mindkét terület
megtalálta saját helyét, oktatási modul, tanszék, illetve kiválósági hely formájában.
Ugyancsak jelentős, vezető szerepet tölt be mindkét téma hazai kutatásában és
oktatásában a tanszék. Ennek megfelelően e témák publikálásában is számottevő
eredményeket mutathatunk fel. A kötelező tárgyak – környezetjog, versenyjog –
oktatásán kívül több, az alapkérdéseket jól kiegészítő kötelezően választható tárgy
(környezeti etika, bioetika, környezet és fejlődés), valamint számos szabadon
választható tárgy színesíti az oktatási palettát, magyar és angol nyelven egyaránt,
jobbára a gyakorlati szempontok előtérbe állításával.
Az új tanszék két területen is jelentős kutatási programokkal büszkélkedhet, amelyek –
reményeink szerint – példaértékűek lehetnek:
1. Az egyik a környezetjog területe, ahol egyrészt az európai közösségi jognak az
oktatásban megjelenő nagyobb szerepét és az itt elért eredményeket elismerő, másrészt
egy ehhez kapcsolódó – az EK Bíróság szerepe a környezetjog alakulásában – kutatási
programot támogató munkát ismert el az EK Bizottsága, az EU Környezetjog Jean
Monnet Tanszéke címmel. Maga az EU által finanszírozott program 2006–2009 évek
között működött, de a Jean Monnet Tanszék címet az integrációs oktatás megtartása
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okán továbbra is jogosultak vagyunk használni. A környezetjog tovább haladt az így
megkezdett úton és megpályázta a Jean Monnet Tanszéken alapulva – ez a pályázat
előfeltétele – a Jean Monnet Centre of Excellence (Kiválósági Központ) programot,
amelyet 2010-ben el is nyert. E program is három tanévre ad támogatást, de az előzőhöz
hasonlóan a már elnyert rang megmarad, amíg az integrációs joganyag oktatására sor
kerül. A közvetlen téma a környezeti demokrácia, illetve társadalmi részvétel volt.
2. A másik a versenyjog, ahol az elmélet és a gyakorlat szoros egységének
megteremtése érdekében folyik jelentős munka, szoros együttműködésben a
Versenyhivatallal. Ennek keretében alakult meg a Versenyjogi Kutatóközpont,
amelyhez az előbb említett résztvevőkön kívül külső szakértők is csatlakoztak és
csatlakoznak, és amelynek működése azóta is folyamatos. Ennek egyik eredménye volt
a Jean Monnet programok keretében egy teaching module (oktatási program) indulása
2010-ben – The Co-existence of EU Public law (competition, consumer protection and
sanctions) and national laws témában –, amely két éven át tartott, megteremtve ezzel a
Jean Monnet programok második tanszéki lábát is.
Intézményesült oktatási és kutatási programok
EU ALTENER
A program keretében a Tanszék részt vett az alternatív energiahordozók alkalmazása
témakörében nemzetközi konzorciumban is (1996-97), ekkor még jogi témák nélkül.
USF program
A University of San Francisco, illetve a PPKE közös MA programja - Master of Science
in Environmental Management - a környezeti management témájában, 2002-2004
tanévekben, jelentős mértékben a tanszék környezetvédelmi oktatására támaszkodott. A
képzésen közös diplomát adtak ki, az oktatók elsősorban amerikai vendégprofesszorok,
illetve magyar szakemberek voltak. 2003 júniusában egy közös konferencia
szervezésére is sor került (International Perspectives on Environmental Public Policy
címmel). A képzéshez önálló tananyag nem, de egy összesített cikkgyűjtemény készült.
Az európai környezetjog Jean Monnet Tanszéke
A 2006-2009 között az EU Bizottsága által anyagilag is támogatott program elsőrendű
küldetése az EU Bírósága környezetvédelmi tárgyú ítélkezési gyakorlatának
rendszerszintű feldolgozása volt. A joggyakorlat közvetlenül hasznosítható a
környezetjog oktatásában, amellett, hogy a tárgy oktatásának szerves része, mind az
alapképzésben, mind a doktori képzésben azóta is évente visszatérően dolgozzuk fel az
aktuális joggyakorlatot. Természetesen az angol nyelvű választható tárgynak is egyik
központi témája. Ez az általános hasznosulás, de emellett a program keretében készült
egy olyan, a kérdéses gyakorlatot feldolgozó kötet, angol és magyar nyelvű kiadásban,
amely tematikáját, rendszerét tekintve előzmény nélküli. A program zárása volt (2009.
április 25-én) egy nemzetközi konferencia, neves előadók részvételével, amely a téma
tudományos feldolgozását mélyítette el. Ennek eredménye egy angol nyelvű kötet volt.
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A program révén a tanszék vonatkozó szakkönyvtárának idegen nyelvű bázisa hatalmas
fejlődésnek indult, illetve több nemzetközi konferencia részvétel fedezetét teremtettük
meg.
Jean Monnet Centre of Excellence
A Jean Monnet tanszék lehetett az a jogi alap, amelyre támaszkodva megpályázhatóvá
vált a következő fokozat, a Jean Monnet Centre of Excellence, aminek alapvető témája
természetesen az EU környezetjog volt, de amelynek fókusza a környezetjog egyik
lényegi sajátosságát kitevő társadalmi részvétel, illetve ennek általánosabb
megközelítése, a környezeti demokrácia volt. Ez azt jelentette, hogy a kérdés elméleti
alapjai mellett a nemzetközi és EU jogi következményekre egyaránt jelentős figyelem
fordult, kiegészítve nemzeti példákkal. A program középpontjában állt egy kiemelkedő
nemzetközi konferencia szervezése (2012. október 19.), amelynek kézzelfogható
eredménye egy nívós angol nyelvű kötet volt, amelynek kiadását felvállalta az EU
integrációs jog egyik zászlóshajójának számító kiadó – Europa Law Publishing -, sőt
ezen belül is befogadták a kiemelt fontosságú, un. Avosetta sorozat keretei közé. A
program jelentős melléktermékeként a tanszéki könyvtári állomány tovább gyarapodott,
illetve külföldi tanulmányutak és konferenciák finanszírozása vált lehetővé.
Jean Monnet Teaching Module
Jean Monnet oktatási modul: The Co-existence of EU Public law (competition,
consumer protection and sanctions) and national laws (2010 – 2013). Az oktatási
program keretében jelentős fejlesztéseket végeztünk a tananyagon, továbbá sikerrel
vezettük be az angol nyelvű versenyjogi oktatást, mind főelőadások, mind pedig
speciálkollégiumok keretei között.
Versenyjogi Kutatóközpont
A Versenyjogi Kutatóközpont 2006-ban alakult és egy évtized alatt a régió egyik
legjelentősebb, nemzetközi szinten ismert és elismert kutatóközpontjává vált. A központ
keretében több mint 30 elméleti és gyakorlati jogásszal tartjuk a rendszeres
munkakapcsolatot és szervezünk nagy sikerrel hazai és nemzetközi konferenciákat. A
nemzetközi konferenciák közül kiemelendő a régiós szinten más-más tagállamban
rendezett konferencia sorozat, mely a Közép-Kelet Európa régió sajátos versenyjogi
kérdéseire összpontosít. Kiemelendő továbbá az európai szinten is egyedülálló
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal foglalkozó konferencia, amely évente kerül
megrendezésre.
A Versenyjogi Kutatóközpont két alkalommal is Európa számos országából
(Németországtól Romániáig) származó képzést folytatott az Európai Bizottság
támogatásával. A bíróképzés során a kutatóközpont hagyományos nemzetközi
kapcsolatait felhasználva világszínvonalú képzéseket vezényeltünk le két külföldi
partner egyetemmel karöltve.
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Oktatott kötelező tárgyak
Környezetjog
A környezetjog kötelező oktatása a PPKE máig egyedülálló sajátossága, hiszen más jogi
karokon is létezik környezetjogi oktatás, de vagy más tárggyal – pl. agrárjog – közösen,
vagy fakultatív formában és az is többnyire fele óraszámmal. A környezetvédelmi
képzés az egyház tanításának, az ember felelőssége fokozott érvényesítése iránti
igénynek közvetlen hozadéka.
Jogász MA képzés
A jogászképzés terén két szemeszterben zajlik a környezetjog oktatása, a kötelező
tárgyakat számos választható tárggyal is kiegészítve. A képzésben egyetlen változás az
évek során a két kollokvium egyetlen, év végi kollokviumba olvasztása volt,
egyebekben a képzés változatlan formában zajlik. Rendszere az elvi, elméleti
alapozásból – elvek, módszertan, környezethez való jog – kiindulva a környezetvédelem
terén meghatározó európai integráció rendszerének bemutatásán – környezetpolitika,
elsődleges jog, jogintézmények – keresztül kapcsolja szervesen össze az integrációs és
hazai joganyagot, rámutatva ezek szoros kapcsolatára. Kiemelt figyelmet fordítunk az
EuB joggyakorlatára. Ez a kapcsolat még a polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásokban
is tetten érhető. Ugyancsak szó esik a nemzetközi környezetjogról is, illetve az egyes
belső szakterületi sajátosságokról
Nemzetközi igazgatás BA képzés
A nemzetközi igazgatás BA képzés tananyaga és koncepciója jelentős mértékben
megegyezik a jogászképzésével, éppen ezért vált lehetővé az, hogy a két képzés első
féléve közös legyen. A második félévben azonban a BA képzés értelemszerűen
nélkülözi a polgári és büntetőjog vonatkozásokat, a szakterületi kérdések – ’különös
rész’ – közül csak az integrációra legjellemzőbb részek maradnak meg, illetve a
nemzetközi jogi vonatkozások erősebb helyet követelnek.
EU környezetjog
Európai és nemzetközi igazgatás MA képzés
Az MA képzés egy félévben mutatja be a közvetlenül az EU joghoz, illetve nemzetközi
joghoz kapcsolódó kérdéseket, figyelemmel arra, hogy a hallgatók jelentős részének
mindaz az előképzettsége, amely a PPKE BA képzésében megjelenik, nem áll
rendelkezésre. Elvi alapozás és az integrációs joganyag jelentősebb vonzatai jelentik a
képzés fő irányát.
Versenyjogi tárgyak
A PPKE JÁK tantárgy struktúrájának egyik sajátos jellemzője, hogy a versenyjog
kötelezően hallgatandó tárgyak között kap helyet. A magyar és EU versenyjogot
egyaránt lefedő tárgyat a kezdetekben, dr. Boytha Györgyné tantárgyjegyzősége mellett
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két szemeszterben, heti két-két órában oktattuk. Az óraszám idővel az első félévben egy
órára csökkent. A 2016/17-es tanévtől kezdődően a három tantárgyi óra egyetlen, az
őszi félévben kerül leadásra (levelezős képzésen hat alkalommal három órát tartunk). A
változtatás egyik oka volt, hogy a heti egy órás, beszámoló nélküli első féléves tárgy
nulla kreditesként szerepelt az órarendben. A másik ok annak a biztosítása, hogy a
tavaszi félévben a versenyjogi iránt mélyebben érdeklődő, a tárgyat ősszel lehallgatók
versenyjogi speciálkollégiumok közül választhatnak majd. Tartalmát illetően
igyekszünk a tárgyat úgy alakítani, hogy a versenyjog szűkebb területe iránt kevésbé
érdeklődő hallgatók is hasznos tudásra tegyenek szert. Így nagy hangsúlyt fektetünk a
tárgy interdiszciplináris, illetve más jogterületekkel átfedő részeire, amely így egyfajta
ismétlő tárgyaként is működik a korábban már nagyrészt elsajátított európai jogi,
közgazdaságtani, polgári, büntető, nemzetközi, közigazgatási, stb. tárgyak
vonatkozásában.
A versenyjog tárgyat korábban Boytha Györgyné, 2009-től Tóth Tihamér oktatja,
Szilágyi Pál elsősorban a levelezős képzésben segít be (bár Tóth Tihamér egy éves
távolléte alatt teljes terjedelemben ő vitte a versenyjog tárgyat).
Competition law néven több éve van lehetősége a hallgatóknak a versenyjogi tárgyat
angol nyelven lehallgatni. A tárgy nem teljesen tükörfordítása a magyar tananyagnak,
nagyobb hangsúlyt kap a versenypolitikai háttér és az EU versenyjoga. A tárgyat
váltakozva Szilágyi Pál és Tóth Tihamér oktatják.
Uniós versenyjog MA
A tárgyat 2009/2010-es tanévtől oktatják a tanszéken, Európai és nemzetközi igazgatás
szakos hallgatók részére. Az oktatás célja az uniós versenyjog minden területe
ismeretének széles körű átadása, ideértve a klasszikus antitröszt jogot, az állami
támogatások jogát és az állami versenyjogot. Kötelezően választható, 1 féléves tárgy,
követelménye: évközi jegy.
Közigazgatási urbanisztika
Az igazgatásszervező MA képzés adott lehetőséget arra, hogy elinduljon az urbanisztika
képzése a karon. A tárgy támaszkodik a környezetjogi – különösen fenntartható fejlődés
alapokra is, azonban fókuszában a közigazgatás településekre irányuló tevékenységének
megismerése szerepel, kiindulva az elméleti alapoktól, rendszertantól, eljutva a mélyebb
összefüggésekig, ezen belül különösen a fenntartható településüzemeltetés elemeinek
megértéséig. Ez az egyetlen olyan képzés a tanszéken, amelyhez önálló gyakorlat
tartozik.
Kötelezően választható tárgycsoport
Környezet és fejlődés
A „Környezet és Fejlődés” alapozó tárgy az eredeti koncepció szerint alsóbb
évfolyamon (II. évf.) indult, mint két féléves, félévenként kollokviummal záródó tárgy.
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Ez később úgy módosult, hogy egy féléves előadássorozatot egy féléves, kötelező
gyakorlat követett. E gyakorlatok, melyekben a hallgatók kisebb csoportokban vagy
egyénileg vettek részt, igen népszerűek voltak, mert szerteágazó palettát biztosítottak:
pl. egyéni kutatás, moduláris szimulációs gyakorlatok az erőforrás-management és a
kormányzati munka területén, környezetpolitikai területek elemzése filmek segítségével,
ill. terepgyakorlatok folytak. A második évben való oktatás következtében egyrészt még
nem voltak oly távoliak azok a középiskolai alapismeretek, amelyek a tárgy
természettudományos vonatkozásainak megértéséhez szükségesek, másrészt volt idő a
felmenő rendszerben az érdeklődő diákoknak specializálódni, TDK munkát folytatni
illetve itt évfolyam- s később szakdolgozatot írni. A Tanszék a kilencvenes évek végén
úttörő témákkal szép TDK helyezéseket és különdíjakat hozott el, demonstrátorokat
tudott foglalkoztatni, és sok párhuzamos, tapasztalt gyakorlati szakemberek által
vezetett speciálkollégium ment nagy érdeklődés mellett. A tárgy helye és jellege a
későbbiek során sajnálatos módon változott: egyrészt felsőbb évfolyamra került,
másrészt kötelezőn választható lett, illetve óraszáma is csökkent. Elmondhatjuk, hogy
ezáltal a legjobb diákanyag kikerült látókörünkből, mert a jó tanulók a harmadik évre
már a „klasszikusabb” jogterületek felé próbálnak specializálódni. Didaktikai probléma,
hogy az előkészítő tárgy „összecsúszott” a főtárggyal, a környezetjoggal. Így további
specializálódásra már csak az évfolyamdolgozatot követőn, a negyedik évben volt
lehetőség, s ez beszűkítette mind a TDK mind a szakdolgozók lehetséges körét.
Külön említésre méltó, hogy a Tanszék – ifj. Zlinszky János jóvoltából - már a
kilencvenes évek óta élenjáró hazánkban a computerrel támogatott magas szintű
szimulációs oktatás meghonosításában és alkalmazásában. Ezek a módszerek egyrészt
egyes speciálkollégiumokat támogatnak, másrészt a posztgraduális oktatásban
hasznosak, és mind magyar, mind angol nyelven használjuk őket.
1996/1997-től a 2001/2002-es tanévig e tárgy két féléves tárgy volt, melyhez gyakorlat
is tartozott. A 2002/2003-as tanévtől a tárgy oktatása egy félévre csökkent, majd a
2009/2010-es tanévtől kötelezőből kötelezően választható tárgy lett, követelménye:
évközi jegy. 2013/2014-es tanévtől angol nyelvű kurzust is indítunk minden félévben.
Bioetika – környezeti etika
A tárgyat a 2006/2007-es tanévben indította a tanszék. Kötelezően választható, 2 féléves
tárgy, követelménye: évközi jegy. A tárgy eleinte két részből állt:
 Bioetika és környezeti etika 1.
 Bioetika és környezeti etika 2.
A 2009/2010-es tanévtől a fenti felosztás helyett külön néven szerepel a tavaszi és őszi
félévben, az alábbiak szerint:
 Bioetika
 Környezeti etika
Tárgyfelelős: Bándi Gyula, Nyéky Kálmán
A JÁK-on kívül az ITK-n is nagy létszámú hallgatóság érdeklődik a téma iránt (az első
években még a BTK is bekapcsolódott a tárgy oktatásába). A két féléves tárgy keretein
belül az élet, elsősorban az emberi élet és a környezet alap értékeit és a tudományos
eredmények felhasználásának alapvető etikai konfrontációját tárgyaljuk. Ezen

8

túlmenően az egyes szaktudományok képviselői segítségével specializált etikai
vizsgálódást is folytatunk, elsősorban a mai orvosi kutatások, illetve eljárások, valamint
a környezetvédelemi szempontok figyelembevételével. Az előadásokon számítunk a
hallgatók aktív részvételére.
Az egyes Karokon az előadásokat kezdetben videokonferenciás közvetítés segítségével
oldottuk meg. Úgy tűnik, a személyes előadást ez nem tudja helyettesíteni, így 2015
szeptembere óta külön-külön előadás van a JÁK-on és az ITK-n. A számonkérés tesztalapú, de van lehetőség szóbeli vizsgára is. Az előadások újra meghallgathatók a tárgy
online felületén, a tárgy mindkét félévéhez jegyzet elérhető.
Külön sajátossága e képzésnek a hallgatókkal való folyamatos, interaktív kapcsolat,
amelynek helye: www.bioetika.hu/ppke
Fogyasztóvédelmi közjog
A tantárgy megismerteti a hallgatókkal fogyasztói helyzetükből fakadó jogaikat,
igényérvényesítési lehetőségeiket, kitérve az előírások közgazdasági és etikai
indokoltságára. A fogyasztóvédelmi jog, mely a fogyasztó és a kereskedő közti
megbomlott erőviszonyok kiegyensúlyozását jogi eszközökkel igyekszik elősegíteni, a
közjog és magánjog határán fekszik, egyszerre több jogág jellegzetességeit viseli
magán. A tárgy elsősorban a fogyasztóvédelem közjogi (gazdasági jogi) szabályaira
koncentrál, nem foglalkozik részletesen a polgári jogi témájú, a fogyasztók és a
kereskedők/termelők közötti közvetlen kapcsolatok szabályozásával.
A nemzetközi dokumentumok alapján bemutatjuk az alapvető fogyasztói jogokat,
amelyek a biztonsághoz, a jól informáltsághoz, a választáshoz, az alapvető szükségletek
kielégítéséhez, a kárpótláshoz, a képviselethez és az oktatáshoz kapcsolódnak. Az
értékelésben nagy súlyt kap a hallgatók órai aktivitása, így különösen egy általuk
választott területről kiselőadás tartása. A hallgatók látogatást tesznek a
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség is, az oktatásban néhány alkalommal részt szokott
vállalni a felügyelőség főigazgatója, Szente István is.
Szabadon választható tárgyak
A Tanszék 20 éves története során számos szabadon választható tárgyat hirdetett, és
azokat igyekezett hozzáigazítani a társadalmi és jogi élet változásaihoz, miközben
természetesen több választható tárgy a nem csökkenő érdeklődésre és a folyamatos
aktualizálásra tekintettel tartósan fennmaradt. Nincs mód arra, hogy a választható
tárgyak tartalmát mindvégig nyomon kövessük, éppen ezért a felsoroláson túl érdemben
csupán a mai állapotot mutatjuk be. Előre kell bocsájtani, hogy a választható tárgyak
köre alkalmat adott és ad arra, hogy jelentős elméleti tudású, általában elismert és
közismert gyakorlati szakembereket vonjunk be az oktatásba – ennek jó példája a
’Környezetjog a gyakorlatban’ c., szinte a kezdetektől futó választható tárgy, ahol az
órák 90%-ában más és más gyakorlati szakember a vendég (bíró, ügyész, ügyvéd,
szakértő, stb.) Ennek révén a szabadon választható tárgyak a tanszék külső
kapcsolataink erősítését is szolgálják.
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1999-től napjainkig meghirdetett speciálkollégiumok (oktatói névsor szerint
rendezve)
A tartamos természetkezelés és a biodiverzitás megőrzésének
lehetőségei
Ábrók Ildikó
Zöldek, alternatívok, természetvédők
Ábrók Ildikó
EU bírósági környezetjogi jogesetek
Bándi Gyula
EU Environmental Law
Bándi Gyula
ECJ Judgments in Environmental Law
Bándi Gyula
A környezethez való jog
Bándi Gyula
Környezetvédelem a joggyakorlatban
Bándi Gyula
Környezetjogi kutatóműhely
Bándi Gyula
Nemzetközi környezetjog
(A nemzetközi és az EU jog kapcsolatrendszere)
Bándi Gyula/Szabó Marcel
Település és környezet
Bíró György
Környezet és régió
Bíró György
Az EK versenyjogának aktuális kérdései
Csépai Balázs
Az EK 81. cikk alkalmazása
Csépai Balázs
A piaci erő megítélése a közösségi versenyjogban
Csépai Balázs
Kőkemény kartellek megítélése,
kriminalizáció és kártérítési perek
Csépai Balázs
Környezeti kár, kármentesítés
Endrédy István
Környezeti kár, kármentesítés 2
Endrédy István
Környezetszociológia
Farkas Péter
Településfejlesztés
Farkas Péter
Jogesetek a környezetvédelem köréből
Fülöp Sándor
Jövő generációk ombudsmanjának gyakorlata
Fülöp Sándor
Biztosítási jog és környezeti biztosítások
Hajdu István
A környezetvédelmi tárgyú
bűncselekmények ítélkezési gyakorlata
Hajdú Mihály
Igazságügyi szakértés szerepe és jelentősége
a környezetvédelemben
Hajdú Mihály
Környezeti etika 1
Jávor Benedek
Egyházi reakciók az ökológiai válságra
Jávor Benedek
Fenntarthatóság és vidékfejlesztés
Jávor Benedek
Környezeti etika – fordítószeminárium
Jávor Benedek
Ökológia és politika
Jávor Benedek
Az egyházszervezetek környezeti érzékenysége
Jávor Benedek
Az ökológia a világegyházakban és itthon
Jávor Benedek
Vallás és ökológia 2
Jávor Benedek
Társadalmi részvétel a környezetvédelemben
(az elméletben) 1
Jávor Benedek
Társadalmi részvétel a környezetvédelemben
(a gyakorlatban) 2
Jávor Benedek
Vallás és ökológia 1
Jávor Benedek
Környezeti etika 2
Jávor Benedek
A politikai ökológia programja
Jávor Benedek
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Az erdőgazdálkodás szerepe az Őrség társadalmában
Egyházak és ökológia – fordítószeminárium
Bevezetés az energiajogba
Klíma és megújuló energiajog
A környezetvédelem világűrjogi szabályozásának
„de lege ferenda” feladatai
Nemzetközi környezetjog
Sportjog
Bioetikai kutatószeminárium
Adatvédelem – személyiségi jogok
European Data Protection Law
Az EU környezetvédelmi kárfelelősségi rendjének tervezete
(angolul)
Polgári jog és környezetvédelem 2
Környezetvédelem és fogyasztóvédelem
Az egészséges környezethez való jog
- A panasztól a jelentésig
Természetvédelem
Introduction to EU State Aid Law
Quo vadis európai fúziókontroll?
Quo vadis európai fúziókontroll? (angol nyelven)
A versenykorlátozó magatartások észlelése
és felderítése a gyakorlatban
A versenyre káros hatások észlelése
és felderítése a gyakorlatban
Perception and Discovery of Restrictive Effects
on Competition
Európai fúziókontroll
European Merger Control
A versenyjogsértések felderítése a gyakorlatban
Versenyjogi kutatóműhely
Defeating Cartels in European Competition Law
European Competition Policy
Versenypolitika
Versenyjogi kutatóműhely 2
TDK műhely
Az önszabályozás lehetőségei a környezetvédelemben
A hulladékgazdálkodás szabályozása hazánkban
és az EU-ban
A környezeti hatásvizsgálat intézménye
az Európai Bíróság gyakorlatában
Környezetgazdaságtan
Szakdolgozat repetitórium
Géntechnológia és genetikailag módosított organizmusok
Über die Regelung der GVOs
Etikett és igazságügyi protokoll
Az Internet és a távközlés versenyjogi vonatkozásai
Az infokommunikációs jogok versenyjogi vonatkozásai
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Jávor Benedek
Jávor Benedek
Lovas András
Lovas András
Mihálka György
Mikó János
Nemes András
Nyéky Kálmán
Péterfalvi Attila
Péterfalvi
Attila
Pump Judit
Pump Judit
Pump Judit
Pump Judit
Ráday Ödön
Staviczky Péter
Szilágyi Pál Béla
Szilágyi Pál Béla
Szilágyi Pál Béla
Szilágyi Pál Béla
Szilágyi Pál Béla
Szilágyi Pál Béla
Szilágyi Pál Béla
Szilágyi Pál Béla
Szilágyi Pál Béla
Szilágyi Pál Béla
Szilágyi Pál Béla
Szilágyi Pál Béla
Szilágyi Pál Béla
Szilágyi Pál Béla
Szilágyi Szilvia
Szilágyi Szilvia
Szilágyi Szilvia
Szlávik János
Tahyné Kovács Ágnes
Tahyné Kovács Ágnes
Tahyné Kovács Ágnes
Tahyné Kovács Ágnes
Tóth András

a szabályozás tükrében 1
Tóth András
Az infokommunikációs jogok versenyjogi vonatkozásai
a szabályozás tükrében 2
Tóth András
Versenyjogi szabályozás és jogalkalmazás
az elektronikus hírközlés és média piacain
Tóth András
Szabályozás és versenyjog
Tóth András
A GVH döntéseinek bírósági felülvizsgálata
Tóth Tihamér
A magyar versenyjog aktuális kérdései
Tóth Tihamér
Az EK versenyjogának összevetése a magyar versenyjoggal Tóth Tihamér
Az EU és a magyar versenyjogi gyakorlat aktuális kérdései Tóth Tihamér
Tagállami szintű EK versenyjog alkalmazás kérdései 1
Tóth Tihamér
Tagállami szintű EK versenyjog alkalmazás kérdései 2
Tóth Tihamér
Az EU versenyjog eljárási reformja (1/2003. sz. tanácsi r.) Tóth Tihamér
Az EU versenyjog aktuális kérdései
Tóth Tihamér
Competition Law of the EC
Tóth Tihamér
A magyar versenyjog a gyakorlatban
(Versenytanácsi döntések elemzése)
Tóth Tihamér
A közösségi versenyjog alkalmazása a GVH-ban
Tóth Tihamér
EU Competition Law Case Studies
Tóth Tihamér
A versenyjog kapcsolódási pontjai más jogterületekkel I
Tóth Tihamér
Sanctions in European Administrative Law
Tóth Tihamér
Sanctions for Competition Law Infringements
Tóth Tihamér
Misleading advertising
Tóth Tihamér
Iratkészítés versenyjogi ügyekben
Tóth Tihamér
Law of Mergers and Acquisitions
Tóth Tihamér
Környezeti management
Varga József, Reiniger Róbert
Lobbizás és döntéshozatal, avagy úton a fenntarthatóság felé Zlinszky János
Európai környezetpolitika
Zlinszky János
Governing for Sustainability
Zlinszky János
A társadalom és a teremtés védelme
pápai megnyilatkozásokban
Zlinszky János
The Evolution of the Post2015
Global Development Agenda
Zlinszky János
A jelenlegi (2016/17) választható tárgylista és rövid leírásuk
Őszi félév:
A környezetvédelem világűrjogi szabályozásának „de lege ferenda” feladatai
oktató: Mihálka György Sándor
Az űrkutatás során egyre gyakrabban vesznek figyelembe környezetvédelmi
szempontokat. Az űrtevékenységek ismertetésével betekintést nyerünk a környezetre
gyakorolt hatásaival. A műholdak elhelyezkedése, élettartama, űrhulladékká válásának
körülményei, a mindennapi életünket hátrányosan befolyásoló tényezővé válhatnak.
Megvizsgáljuk a legfontosabb környezetvédelmi elveket a különböző világűrjogi
nemzetközi egyezményekben, határozatokban, irányelvekben, intézkedésekben.
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A környezetvédelmi tárgyú bűncselekmények ítélkezési gyakorlata
oktató: Hajdú Mihály
A hazai büntetőbíróságok különböző szintjein, azaz városi (járás), megyei
(törvényszék, ítélőtáblai, Legfelsőbb Bírósági (Kúriai) ítélkezési joggyakorlatának
bemutatása a „környezetkárosítás”, a „természetkárosítás” és a „hulladékgazdálkodás
rendjének megsértése” törvényi tényállása körében, a 2000-e s évek első évtizedének
vádemelései alapján történt konkrét jogesetek, ítélkezések ismertetésével.
Az egészséges környezethez való jog – A panasztól a jelentésig
oktató: Pump Judit
Az egészséges környezethez való jog alapját környezetünk védelme adja. Az órákon az
ombudsmani hivatal eseteinek felhasználásával vizsgáljuk az egészséges környezethez
való jog tartalmát, kapcsolatát az Alaptörvény P) cikkével, valamint más alapvető
jogokkal. Az eseteken keresztül környezetjogi kérdések alapjogi vonatkozásai kerülnek
megvitatásra érintve kiemelten a vízvédelmet, a természetvédelmet, a levegőtisztaság
védelmét, a zaj elleni védelmet, települési hulladék kezelését, illetve felmerül az
ivóvízhez és szanitációhoz való hozzáférés, mint emberi jog érvényesítésének
lehetősége is. Kiválasztásra csak olyan esetek kerülnek, melyekben jelentések is
születtek, azonban ezek köre változhat attól függően, hogy az ombudsmani gyakorlat,
illetve az Alkotmánybíróság döntései alapján, mely kérdések válnak hangsúlyosabbá.
Adott szemeszterben megvitatásra kerülő esetek listáját a hallgatók az első órán kapják
kézhez.
Bevezetés az energiajogba
oktató: Lovas András
A kurzus célja egy vertikális szempontrendszerű bevezetés nyújtása az energiajog
világába. Az energiajog önálló jogágként még nem azonosítható, de az egyre erősödő
jelentősége okán önálló szakjogként már elfogadottá vált. Kurzus során az energiajog
jelentőségén és gyakorlati alkalmazásának megismerésén túl az energetika alapvető
gazdasági és technológiai aspektusai is bemutatásra kerülnek.
Az egyes energiahordozók jogának elemzésekor a hatályos magyar joganyag (Vet, Get,
Bt., Atv. stb.) főbb tartalmi elemeinek bemutatása mellett a jövőbeni fejlődés iránya is
megtárgyalásra kerül. Az energiajog legújabb uniós és versenyjogi fejleményei mellett
ugyancsak bevezető jelleggel a privát energiajog témái (energiaszerződések,
energetikai választottbíráskodás, stb.) is felvillantásra érdemesek. A speciálkollégiumot
egy budapesti energiatermelő létesítmény meglátogatása zárja.
Biztosítási jog és környezeti biztosítások
oktató: Hajdu István
Az oktatás célja a jogászi hivatás interdiszciplináris elemei közül bemutatni a környezet
(és természet) védelem, valamint a biztosítás összefüggéseit és az ezzel kapcsolatos
ismereteket, figyelemmel arra, hogy csak a PPKE JÁK-on folyik jelenleg ennek a
tananyagnak az oktatása. Az alábbi témakörökkel foglalkozunk: A természet és
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környezetvédelem és a biztosítás fogalmai. Félelem és biztosítás. Biztosítható és nem
biztosítható kockázatok. Tudomány a biztosításban, a biztosítás alapvető formái közül
az önkéntes és kötelező biztosítások. Biztosítás a környezetvédelemben, a kötelező
környezetvédelmi biztosítás lehetősége. Biztosítási fedezet a kár megelőzésre és
reparáció. Risk management. Captív biztosítás. Az Európai Unió kapcsolódó
jogterületeinek hatása jogrendszerünkre.
EU Environmental Law
oktató: Bándi Gyula
Az oktatás célja az EU környezetpolitika és környezetjog történetének, szerkezeti
sajátosságainak, rendszerének bemutatása. A tárgy keretében a hallgatók az elsődleges
jog vonatkozó kérdéseit, valamint a másodlagos jog alapvető intézményeit ismerik
meg, hogy a későbbiekben képesek legyenek eligazodni a szabályozás sajátos
területein. Az EU Bíróság gyakorlatára kiemelt figyelmet fordítunk.
Európai környezetpolitika
oktató: Zlinszky János
Az oktatás célja alapszintű betekintés az európai (kontinentális, nem csupán EU)
környezetpolitika kialakulásába és a jelenleg folyamatban lévő kérdésekbe. A
környezeti kérdés felvetődése. Környezet és emberi egészség, környezet és
(reál)gazdaság, környezet és fenntarthatóság. az ENSZ korszakos környezetpolitikai
rendezvényei: Stockholm, Rio (I.), Johannesburg, Rio (+20). Az Európai Közösségek
környezetpolitikájának kezdetei, és intézményfejlődése. Az európai szintű
környezetpolitikai folyamatok (Environment for Europe) és tágabb politikai
kontextusuk. Európa hatása a globális és a nemzeti szintű politikák alakulására. Az
ENSZ 2030-ig tartó Fenntartható Fejlesztési programja: történet, tartalom, Európa
szerepe.
European Data Protection Law
oktató: Péterfalvi Attila (Szabó Endre Győző)
A kurzus bevezeti a hallgatót az elmúlt évtizedekben gyorsan változó európai uniós
adatvédelmi jog alapelveibe, intézményeibe, esetjogába.
2016-ban az Európai Unió új szabályokat fogadott el, amely új távlatokat nyit az érintett
jogok érvényesítésében. A még 2018 májusáig hatályban lévő és az új szabályokat is
elemezzük a joggyakorlat szempontjából.
Géntechnológia és genetikailag módosított organizmusok
oktató: Tahyné Kovács Ágnes
A tantárgy a GMO-k jogi szabályozásáról ad képet. Még ma is nagy a
természettudományos és a jogi területen is a bizonytalanság a GMO-k megítélésében.
A legfontosabb kérdések közül néhány: Milyen veszélyekkel jár a környezetre és a
fogyasztókra, élet- és egészség-védelem szempontjából a GMO-k a forgalomba
hozatala? Milyen védőintézkedések ültethetők át a gyakorlatba eredményesen, annak
érdekében, hogy messzemenően megakadályozható legyen a földművelés és a vetőmag
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előállítás során a GMO-kkal való szennyezettség? Vajon a védőintézkedéseket,
jogszabályokat EU szinten vagy tagállami szinten kell-e meghozni? Kire
vonatkozzanak a jogszabályok? A GMO felhasználójára, a gazdára, arra, aki a GMO
keresztezést nem kívánja alkalmazni, vagy mindegyikre. Szintén az is részben
tisztázásra szorul, hogy a véletlen keresztezésekből eredő károkért ki feleljen? A GMO
vetőmag forgalomba hozója vagy a génmódosított vetőmag felhasználója? A felelősség
kérdései is további tisztázásra, pontosításra szorulnak.
Introduction to EU State Aid Law
oktató: Staviczky Péter (2015-ig Borsos Attila)
Az oktatás angol nyelven folyik.
Az előadás célja, hogy a hallgatók ismeretet szerezzenek arról, hogy hol helyezkedik el
az állami támogatások joga a többi uniós versenyjogi terület között, mi az állami
támogatások jogának felépítése és milyen tágabb uniós politikák megvalósítását hivatott
előmozdítani.
Iratkészítés versenyjogi ügyekben
oktató: Tóth Tihamér
A kurzus célja gyakorló jogászi, alapvetően írásbeli képességek fejlesztése, erősítése. A
hallgatók ismereteiket jól hasznosíthatják ügyvédi irodában, bírósági fogalmazóként,
vagy a közigazgatásban. A hallgatók a félév során a megismert tényállások alapján jogi
kutatómunkát végeznek, megismerik a különböző célt szolgáló feljegyzések
szerkesztésének, fogalmazásának alapszabályait. Bemutatjuk az objektív, tényfeltáró
írást és az ügyfél álláspontja mellet érvelő, más meggyőzését szolgáló írást. A feladatok
egy részét a hallgatók nem egyedül, hanem egymással együtt dolgozva,
csapatmunkában teljesítik. Kitérünk felmerülő jogászi etikai kérdésekre is. A hangsúly a
gyakorlati ismeretek átadásán lesz, de a kurzus segíti a versenyjogi, polgári peres és
közigazgatási eljárásjogi szabályok jobb megértését is.
Law of Mergers and Acquisitions
oktató: Tóth Tihamér
Az oktatás célja az USA vállalatfelvásárlási jogának bemutatása, a tranzakciók
szervezésének és jogi lebonyolításának áttekintése gyakorlati példákon keresztül. A
kurzus jó lehetőség az angol jogi nyelvtudás erősítésére is.
A tárgy az alábbi kérdéskörökre tér ki: a felvásárlások és fúziók közgazdasági háttere,
üzleti motivációi, társasági jogi kérdések, munkajogi és versenyjogi problémák, jogi
átvilágítás (due diligence), a szerződéskötési folyamat, az ár meghatározása, a vállalati
vezetők felelőssége, az ügylet lezárása.
Nemzetközi környezetjog (A nemzetközi és az EU jog kapcsolatrendszere)
oktatók: Bándi Gyula, Szabó Marcel
A tantárgy két témát vizsgál meg és mutat be: a nemzetközi környezetjog alakulását,
rendszerét és jelen helyzetét, illetve a nemzetközi környezetjog és az EU jog
kapcsolatrendszerét. Ez utóbbi keretében áttekintjük a nemzetközi jog hatását az EU
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jogra, illetve az EU és a nemzetközi jog rendszerének egybevetése is megtörténik. A cél
tehát a meglévő nemzetközi együttműködési keretek felvázolása, hozzájárulás a
megfelelő eligazodáshoz.
TDK műhely
oktatók: Szilágyi Pál, Pogácsás Anett
A tantárgy célkitűzése a tudományos kutatásra vállalkozó hallgatók munkájának
előkészítése, majd a konkrét kutatás, dolgozatírás segítése, és ehhez kapcsolódóan az
előadásmód fejlesztése. A kurzus elsődleges célja, hogy egyfajta műhelyként működjön
olyan hallgatók számára, akik tudományos diákköri dolgozatot szeretnének írni
(bármilyen jogi témában), és az országos versenyen (OTDK) is szívesen képviselnék
Karunkat. Az elsajátított ismeretek kiválóan használhatóak a gyakorlati életben is,
hiszen a műhely célja egyben a hallgatók írás- és előadókészségének általános
fejlesztése. A speciálkollégium tematikája igen összetett, a sokszínű foglalkozások
alkalmával a különböző tanszékekről meghívott előadók is segítik a felkészülést.
Versenypolitika
oktató: Szilágyi Pál
A kurzus célja, hogy kritikus gondolkodásra késztesse a hallgatókat a versenyjogi
rendelkezések és azok alkalmazása kapcsán. A kurzus során gyakorlati, piaci szemlélet
oldaláról közelítjük meg a 81., 82. cikkek és a Fúziós Rendelet alkalmazását, valamint a
hasonló nemzeti szabályokat. Az eladások nem csak a versenyjogi szabályokba és a
bírósági joggyakorlatba vezetik be a hallgatókat, hanem rámutatnak az alapul szolgáló
közgazdasági elméletekre és azok jelentőségére. A kurzus végére a hallgatók képesek
lesznek önállóan elemezni versenyjogi eseteket és döntéseket hozni egy piaci
magatartás jogszerűségéről, amelyet közgazdaságtani érvekkel alá tudnak támasztani.
Tavaszi félév:
Adatvédelem – személyiségi jogok
oktató: Péterfalvi Attila
Az oktatás célja a hallgatók megismertetése az adatvédelem és az információszabadság
alkotmányos alapjaival, a hatályos szabályozással, a szektorális adatkezelések alapvető
szabályaival, a közérdekű adatok nyilvánosságával. Témakörök: A személyhez fűződő
jogok és a jogvédelem eszközei a Polgári Törvénykönyv alapján; Sérelemdíj, kártérítés;
Az információszabályozás története, irányzatai; A személyes adatok védelméhez és a
közérdekű adatok nyilvánosságához való jog az Alaptörvény VI. cikke alapján;
Alapfogalmak (személyes adat, különleges adat, adatkezelés, adatfeldolgozás); Az
adatkezelés célhoz kötöttsége; Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása,
adattovábbítás külföldre; Adatbiztonság; Az érintettek jogai és érvényesítésük; A
közérdekű és közérdekből nyilvános adatok nyilvánossága; Közérdekből nyilvános
személyes adatok; A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság szervezete,
működése, a NAIH eljárásai; Az adatvédelmi nyilvántartás; Belső adatvédelmi felelős és
adatvédelmi szabályzat; Személyes adatok feldolgozása és felhasználása
kutatóintézetben, személyes adatok felhasználása statisztikai célra; Szektorális
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adatkezelések; Direkt marketing; Közigazgatás; Egészségügy; A minősített adatok
védelme; A környezeti adatok nyilvánossága; Visszaélés személyes adattal, visszaélés
közérdekű adattal a Btk. alapján.
Biztosítási jog és környezeti biztosítások
oktató: Hajdu István
EU Competition Law Case Studies
oktató: Tóth Tihamér
A speciálkollégium célja az érdeklődő hallgatók számára kiemelkedő jelentőségű
európai bírósági határozatok elemzése és értelmezése. A résztvevők kapnak egy
általános áttekintést az EK Szerződés legfontosabb cikkeiről és egyben néhány
érdekfeszítő anyagi és eljárásjogi kérdés is megvilágításra kerül. Az esetek felölelik
többek között az alábbi területeket: – Kartellek (versenytársak közötti titkos
megállapodások) – Vertikális – értékesítési – hálózatok (mint például továbbeladási ár
meghatározása vagy kizárólagos földrajzi felosztás) – Erőfölénnyel való visszaélés
(erőfölény fogalma és példák visszaélésre) – Fúziók és felvásárolások (összefonódás
fogalma, káros versenyhatások, bizonyítási teher) – Állami támogatások (állami
támogatás fogalma, tagállamok kötelezettségei).
EU Environmental Law
oktató: Bándi Gyula
Governing for Sustainability
oktató: Zlinszky János
Szerepjátékok és szimulációk segítségével a hallgatók maguk is átélhetik a fenntartható
kormányzás kihívásait és így nyert tapasztalataikat egymás között kicserélve közelebb
kerülhetnek a problémakörhöz. A fenntarthatóság a környezet eltartóképességére,
valamint magára a közösségre tekintettel megszervezett közösségi életvitel
következménye, eredménye. A tárgy bemutatja a fenntarthatóság problémakörét,
meghatározza a kapcsolódó, lehetséges fogalmakat, betekintést ad a monitoring
rendszerbe, valamint megkísérel a témával kapcsolatban egyfajta jövőképet felvázolni,
lehetséges megoldási módokat bemutatni. Ezt követően a hallgatók betekintést
nyerhetnek a kormányzás fogalomkörébe, ezen belül is a célok, eljárások, résztvevők és
az egyes eszközök rendszerébe.
Igazságügyi szakértés szerepe és jelentősége a környezetvédelemben
oktató: Hajdú Mihály
Az oktatás célja az egyes jogterületeket érintő jogi szabályozás elméleti ismertetésén
túl, minden oktatandó jogterületre vonatkozóan készített (anonimizált) igazságügyi
szakértői vélemények bemutatása, azok szakmai felépítésének ismertetése.
Introduction to EU State Aid Law
oktató: Staviczky Péter
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Klíma és megújuló energiajog
oktató: Lovas András
A kurzus célja egy vertikális szempontrendszerű áttekintés nyújtása a megújuló
energiajog világába. Az energiajog önálló jogágként még nem azonosítható, de az egyre
erősödő jelentősége okán önálló szakjogként már elfogadottá vált, amelyen belül a
megújuló energiajog szerepe is egyre hangsúlyosabb. Kurzus során a megújuló
energiajog jelentőségén és gyakorlati alkalmazásának megismerésén túl az energetika
alapvető gazdasági és technológiai aspektusai is bemutatásra kerülnek.
Az egyes megújuló energiahordozók jogának elemzésekor a hatályos magyar joganyag
(Vet, Büat, 389/2007. (XII.23.) Korm. rendelet, és a további jogszabályok stb.) főbb
tartalmi elemeinek bemutatása mellett a jövőbeni fejlődés iránya is megtárgyalásra
kerül. Az egyes elterjedtebb megújuló energiahordózókra vonatkozó jogszabályok
vizsgálata mellett olyan különleges jogi szabályozások is tárgyalásra kerülnek, mint a
CCS-jog, vagy az egyre hangsúlyosabb energiahatékonysági témakör szabályozási
keretrendszere. A speciálkollégiumot egy budapesti megújuló energiatermelő
létesítmény meglátogatása zárja.
Környezetvédelem a joggyakorlatban
oktató: Bándi Gyula
Az oktatás célja a környezetjog alkalmazásával kapcsolatos alapvető kérdések,
jogesetek, jogi problémák áttekintése, a meghívott gyakorló jogászok segítségével.
Minden egyes órán más gyakorló jogásszal beszélgetünk – bíró, ügyész, ügyvéd,
közérdekű jogi képviselő, közigazgatási szakember –, illetve megismerkedünk a
környezetvédelmi szakkérdések alapvető sajátosságaival.
Misleading advertising
oktató: Tóth Tihamér
A kurzus célja jogösszehasonlító és esetjogi módszereket alkalmazva, tanulmányok és
hatósági, bírósági döntéseket olvasva bemutatni a tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatnak minősülő megtévesztő reklámozás magyar, EU-s és amerikai jogát. A
tanultak hasznosíthatók versenyjogi, fogyasztóvédelmi és reklámjogi tárgyak
szempontjából. Elsőként a reklámozás közgazdasági és marketing hátterével, a jogi
szabályozás fontosságával foglalkozunk. Az UCP irányelv alapos elemzése után banki,
hírközlési, egészségügyi, kozmetikai, ügyvédi és összehasonlító reklámokat vizsgálunk,
valamint elemezzük a különböző intézményi-eljárási megoldásokat.
TDK műhely
oktatók: Szilágyi Pál, Pogácsás Anett
Versenyjogi kutatóműhely
oktató: Szilágyi Pál
A kutatószemináriumon a tisztességtelen verseny joga és a versenykorlátozó
magatartások joga (antitröszt jog) is feldolgozásra kerül hallgatói érdeklődés esetén. A
kutatószemináriumon egy-egy hallgató a saját témaválasztása körébe eső előadást tart.
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Ezek után a hallgató előadásának opponálása következik egy másik hallgató által. A
TDK foglalkozás keretében továbbá egyedi kérdésfelvetések és szakmai viták is helyt
kapnak. A TDK foglalkozások szakmai felügyelet mellett zajlanak minden alkalommal
és interaktív jelleget öltenek. Eseti jelleggel nem egyetemi előadót is meghívunk (pl.
ügyvédeket, közgazdászokat, stb.) Feldolgozásra kerülő témák: Világháború előtti
kartelljog; Az európai versenyjog eredete; A verseny fogalma a versenypolitikában; A
tisztességes és a tisztességtelen verseny; Hatékonyság szerepe a versenyjogokban;
Versenyjog kriminalizációja; A közgazdasági iskolák a versenyjogban.
Versenypolitika
oktató: Szilágyi Pál
Közigazgatási büntetések joga
Oktató: Tóth Tihamér
A tanszékek között átívelő tanári munka egyik példájaként Tóth Tihamér új tárgyként
kezdte el oktatni, alapvetően nappalis és levelezős igazgatás szakon tanulók számára a
közigazgatási büntetések tanát. Alkotmányjogi és közigazgatási, valamint büntetőjogi
alapok lerakása után egyes közigazgatási szakterületek (pl. fogyasztóvédelem,
bankfelügyelet, környezetvédelem, agrárjog, közlekedés, szabálysértések, versenyjog
stb.) szankcionálási gyakorlatát veszik végig a tanulók, nagyban építve az általuk
készített előadásokra. A tantárgy némely években angolul is meghirdetésre került.
Továbbképzés
A Deák Ferenc Továbbképző Intézet több mint egy évtizede hirdeti meg a
környezetvédelmi szakjogászképzést, illetve ennek párhuzamos formáját, a jogi
szakokleveles szakemberek számára adott képzést. Ennek otthona, házigazdája a
tanszék, szakmai felelőse a tanszékvezető.
Versenyjogi tárgyakat oktatunk angolul és magyarul a Deák Ferenc Továbbképző
Intézet keretei között folyó szakjogász képzéseken is, például a bank és tőkepiaci, s az
EU Law szakjogász képzéseken. Az országban, s a régióban egyedülálló, évek óta
sikeres versenyjogi szakjogász képzés felelőse Szilágyi Pál. Ő a horizontális
versenykorlátozások joga, az általános versenyjogi ismeretek és a fúziókontroll (utóbbi
közösen Fejes Gáborral) tárgyak oktatója is. Tóth Tihamér nemzetközi versenyjogot és
állami monopóliumok joga tárgyakat oktatja.
Tananyagok, kiadványok
Környezet és fejlődés
Elkészült egyebek között az USF masterképzés környezetpolitika modulja, a Governing
for Sustainability kurzus szimulációs anyagainak magyarítása, a környezeti etika terén
két olvasókönyv, valamint a történelmi egyházak környezetvédelmi tanításainak
dokumentációja (a Védegylettel együttműködésben), s legutóbb az ENSZ 2030-ig
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terjedő fenntartható fejlesztési programjának bilingvis kiadása (amelyet több tanszékünk
is használhat a környezetjogin túl).
Környezetjog
A környezetjog oktatásának háttereként készült el az Osiris Kiadó gondozásában Bándi
Gyula: Környezetjog c. műve, elsőként 1999-ben, amelyet 2002-ben , 2004-ben és
2006-ban jelentősen átdolgozott, azonos című kötetek követtek. A kiadó megváltozott
kiadási politikája következményeként a kötet kiadását 2011-ben a Szent István Társulat
vállalta fel. Az itt megjelent kötet 2014-ben érte meg második kiadását, ugyancsak
számos ponton átdolgozva. A 2011. évi kiadás kiválasztásra került a digitális
tankönyvtárban való megjelenésre, ahol ma is elérhető.
(http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_539_Kornyezetjog/inde
x.html)
Versenyjog
A versenyjogi tárgyak kapcsán mindig is saját tananyagokkal dolgozott a tanszék.
Kezdetben Boytha Györgyné tankönyvét használtuk, ezt követte egy több szerzős,
Boytha Györgyné és Tóth Tihamér által közösen szerkesztett tankönyv. A nyomtatott
példányok kifutását követően ezt a Versenyjogi Kutatóközpont honlapján ingyenesen
elérhetővé tettük. Jelenleg folyik a tankönyv újraírása. Az angol nyelvű oktatás során a
tanszéki könyvtárban is elérhető idegen nyelvű könyvekre, illetve jogesetekre építünk.
Egy sikeres pályázatot követően itt is folyamatban van az angol nyelvű, alapvetően
jogeset központú egyetemi jegyzet írása, melyben volt pázmányos hallgatók is részt
vesznek.
Bioetika és környezeti etika
Mindkét félévhez van elérhető magyar nyelvű jegyzet, ezek frissítése is folyamatban
van. (Nyéky Kálmán (szerk.): Bioetika és környezeti etika I., Család, Ifjúság és Bioetika
Intézet Alapítvány, Bp. 2009. 109 pp.; Nyéky Kálmán (szerk.): Bioetika és környezeti
etika II. jegyzet, Család, Ifjúság és Bioetika Intézet Alapítvány, Bp. 2016. 121 p.)
2011-ben elkészült az angol nyelvű tankönyv is. (Gyula Gaizler- Kálmán Nyéky:
Bioethics, Pázmány Péter Katolikus Egyetem; Semmelweis Egyetem; Dialóg Campus
Kiadó-Nordex Kft, Bp. 2011. 144 p.)
Kiadványok, kötetek
2000: „Az EU EMAS követelményrendszere és az önkéntes megállapodások
(közigazgatási szerződés) összefüggései” - Országos Környezettudományi és
Természetvédelmi Kutatási Pályázat 1998-2000 – kutatási program, amelyet kötet zárt,
a tanszék gondozásában
2000: „A Seveso II. direktíva hazai megvalósításának gazdasági, szabályozási és
igazgatási feltételrendszere” - Országos Környezettudományi és Természetvédelmi
Kutatási Pályázat 1998-2000 - kutatási program, amelyet kötet zárt, a tanszék
gondozásában
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2002: A Környezetvédelmi Minisztérium felkérésére és támogatásával „A
környezetvédelmi jogalkotás és jogalkalmazás alapvető kérdései” c. konferencia került
megrendezésre 2001. december 13-14-én, amelynek eredményeit, illetve az előadásokat
kötetben tettük közzé a tanszék gondozásában
2002: Emlékkötet Boytha Györgyné tiszteletére, kiadó: Druck-Art. Kft.
2008: A Jean Monnet tanszék keretében:

Bándi Gyula, Csapó Orsolya, Kovács-Végh Luca, Stágel Bence, Szilágyi
Szilvia: Az Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési gyakorlata, Szent István Társulat

Bándi Gyula, Csapó Orsolya, Kovács-Végh Luca Stágel Bence, Szilágyi Szilvia:
The Environmental Jurisprudence of the European Court of Justice, Szent István
Társulat
2009: A Jean Monnet tanszék keretében

The Impact of ECJ Jurisprudence on Environmental Law (ed. by Gyula Bándi),
Szent István Társulat
2014: A Jean Monnet Centre of Excellence keretében

Bándi Gyula (szerk.): Environmental Democracy and Law, Groningen;
Amsterdam: Europa Law Publishing, 2014.
2014: PPKE TÁMOP program keretében, három tanszék (Európai Jog, Heller Farkas,
illetve Környezetjog és Versenyjog) közös szerzőségével –

Bándi Gyula, Szabó Marcel, Szalai Ákos: Sustainability: Law and Public
Choice, Groningen: Europa Law Publishing, 2014.
Fokozatszerzések, oktatáshoz kapcsolódó címek
Phd
Szilágyi Pál
Tahyné Kovács Ágnes
Tóth Tihamér
Habilitáció
Bándi Gyula
Tóth Tihamér
MTA doktora
Bándi Gyula
C. egyetemi tanár
Péterfalvi Attila
C. egyetemi docens
Boytha Györgyné
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Hajdú István
Pump Judit
Mestertanár
Hajdú Mihály
Oktatók
Bándi Gyula
 1998 habilitáció, ELTE
 1998-tól főállású egyetemi tanár, tanszékvezető, a Gazdasági Szakjogok Intézet léte
alatt intézetvezető
 2014. MTA doktora „A fenntarthatóság értelmezésének egyes jogi szempontjai” c.
értekezéssel
Elismerések
 Pázmány Péter Felsőoktatási Díj (Pro Renovanda Culturae Közalapítvány), 2005
 Szalay László Emlékérem (MJE) 2005
 Pázmány Péter Emlékérem (PPKE JÁK), 2007
 Pázmány Péter Plakett (PPKE JÁK) 2010
 Iustitia Regnorum Fundamentum Díj, alapjogi biztos szakmai díja, 2013
 Környezetvédelmi Életműdíj, Környezetvédelmi Gyártók és Szolgáltatók
Szövetsége, 2016
 Magyar Érdemrend Tisztikereszt, 2016
Nyéky Kálmán
 Teológiai licenciátus 2000 (PPKE, Budapest)
 Teológiai licenciátus 2003 (Lateráni Egyetem, Róma)
 2012 - Somogy polgáraiért Díj
 2014 - Somogyi Príma Díj az oktatás és köznevelés kategóriában
Szilágyi Pál
 2004 – 2007: megbízott előadó és PhD hallgató nappali tagozaton.
 2006: Cambridge Diploma in an Introduction to English law and the law of the
European Union (Pázmány Péter Katolikus Egyetem és University of Cambridge)
 2006: PG Diploma in EC Competition Law (Merit), King’s College London,
University of London
 2007-től főállású tanársegéd, majd adjunktus (2011) és docens (2014).
 2007: LLM in Competition Law (King’s College London)
 2011 PPKE JÁK Doktori Iskola PhD fokozatszerzés (Az összefonódások egyoldalú
hatásainak megítélése a fúziókontrollban az Európai Unió versenyjogában)
 2015- Szerzői Jogi Szakértő Testület tagja.
Tahyné Kovács Ágnes
 2003 – 2014 tanársegéd
 2012 – 2013 Lósy Imre Alapítvány ösztöndíjasa
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 2013 PPKE JÁK Doktori Iskola PhD fokozat szerzés „A genetikailag módosított
szervezetekre vonatkozó európai és magyar jogi szabályozásról a környezetjogi
alapelvek, különösen a fenntartható fejlődés tükrében”
 2014 – egyetemi adjunktus
 2016.október 1-től részállású adjunktus határozatlan idejű munkaszerződéssel.
Tóth Tihamér
 1998-2002 részfoglalkozású egyetemi adjunktus,
 2001 - Szegedi Tudományegyetem, ÁJTK Doktori Iskola, PhD tudományos fokozat
A doktori értekezés címe: A tagállamok gazdasági szerepvállalásának versenyjogi
korlátjai az Európai Unióban
 2002-2009 részfoglalkozású egyetemi docens,
 2009- főállású egyetemi docens
 2014-2015 Fulbright scholarship (Loyola University School of Law, Universtiy of
Notre Dame, Law School)
 2016 - Habilitációs eljárás folyamatban
Ifj. Zlinszky János
A tanszéket felállító munkatárs ifj.Zlinszky János, (ELTE TTK természettudományi
doktor, Ulster University PhD), egyetemi docens
Egyetemi/kari közéleti tevékenység
Bándi Gyula
Doktori Iskola törzstag
Kari Habilitációs Bizottság elnöke
Dékán
Lósy Imre Alapítvány kuratóriumának elnöke
Kari Habilitációs Bizottság elnöke
Kari Doktori és Habilitációs Tanács tagja
FIDE XXVII Kongresszus Szervezőbizottság elnöke
Kari Doktori és Habilitációs Tanács elnöke
PPKE Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács tagja
Doktori Iskola vezetője

20002001-2003
2003-2007
20092010-2013
2014-15
2014-16
201520152015-

Szilágyi Pál
Versenyjogi Kutatóközpont igazgatója
2006A versenyjogi szakjogász képzés szakmai felelőse (Deák Intézet)
2008Pályázati és Forrásszervező Iroda, illetve,
ma Kutatásszervezési és Külügyi Iroda felelős titkára
2008Lósy Imre Kutatási Ösztöndíj
2010-2011
Pro Scientia aranyérmes hallgató tudományos témavezetői elismerés
- Dömötörfy Borbála (OTDT-MTA-NEFMI)
2011
- Tőzsér Tamás (OTDT-MTA-NEFMI)
2013
Pro Facultate díjas oktató
2016
A karon Szilágyi Pál egyike azoknak, akik a legtöbb OTDK helyezést elért hallgatót
vezettek sikerre.
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Tóth Tihamér
Dékánhelyettes (kutatási, tanulmányi, majd nemzetközi)
Egyetemi TÁMOP projekt jogi kari vezetője
Minőségbiztosítási Bizottság elnöke
Szellemi tulajdon szabályzat bizottság vezetője
Tahyné Kovács Ágnes
Dékáni Titkár
Lósy Imre Kutatási Ösztöndíj
Mentori feladatok ellátása
Dékáni Titkárság személyügyi referense
Közigazgatás III. Szakigazgatások Joga gyakorlat vezetése
Közigazgatási jog gyakorlat:
hatósági eljárásjog illetve szakigazgatások joga gyakorlat vezetése,
X. Légió (az első pázmányos jogász évfolyam)
20. diplomaosztó megemlékezés és zászló avatás szervezése

20102012-2014
20162016-

2003-2006
2012-2013
20162015-2016
2010-2013
2015-2016
20152015

Publikációk
A tanszéki fő-és részfoglalkozású munkatársak részletes publikációs adatait az MTMT
tartalmazza, alább az általuk legfeljebb 10 legfontosabbnak tartott publikációt soroltuk
fel.
Bándi Gyula
 Hungary, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2016. 264 p. (IEL
Environmental Law National Monographs) (ISBN:9789065449450)
 Környezethez való jog – újratöltve, ACTA HUMANA: Hungarian Centre For
Human Rights Publications Iv:(2) pp. 7-25. (2016)
 Bándi Gyula, Szabó Marcel, Szalai Ákos: Sustainability: Law and Public Choice,
Groningen: Europa Law Publishing, 2014. 205 p. (ISBN:978-90-8952-153-8)
 Bándi Gyula (szerk.): Environmental Democracy and Law, Groningen; Amsterdam:
Europa Law Publishing, 2014. (ISBN:978-90-8952-149-1)
 Környezetjog, Budapest: Szent István Társulat, 2014. 501 p. (ISBN:978 963 277
505 0)
 A fenntartható fejlődés jogáról, PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA
3:(1) pp. 11-30. (2013)
 A szubszidiaritás a fenntartható fejlődés környezetvédelmi szemszögéből, IUSTUM
AEQUUM SALUTARE IX: pp. 187-219. (2013)
 Bándi Gyula, Csapó Orsolya, Kovács-Végh Luca, Stágel Bence, Szilágyi Szilvia: Az
Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési gyakorlata: a másodlagos jog
intézményeinek fejlődése és az esetjog Budapest: Szent István Társulat, 2008. 285 p.
(ISBN:963-277-061-1) és angolul:
 Bándi Gyula, Csapó Orsolya, Kovács-Végh Luca Stágel Bence, Szilágyi Szilvia:
The environmental jurisprudence of the European Court of Justice: the development
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of instruments of environmental law and the judicial practice, Budapest: Szent
István Társulat, 2008. 279 p. (ISBN:963-277-062-8)
 Horváth Zsuzsanna, Bándi Gyula, Erdey György, Pomázi István: Az Európai Unió
környezetvédelmi szabályozása, Budapest: KJK-KERSZÖV, 2004. 691 p.
(Környezetvédelmi kiskönyvtár; 8.) (ISBN:963-224-790-6)
 Környezetvédelmi kézikönyv, Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1995.
287 p. (Környezetvédelmi kiskönyvtár; 1.) (ISBN:963-222-910-X)
Nyéky Kálmán
 Nyéky Kálmán (szerk.): Bioetika és környezeti etika II. jegyzet, Család, Ifjúság és
Bioetika Intézet Alapítvány, Bp. 2016. 121 p.
 Gyula Gaizler- Kálmán Nyéky: Bioethics, Pázmány Péter Katolikus Egyetem;
Semmelweis Egyetem; Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft, Bp. 2011. 144 p.
 Nyéky Kálmán (szerk.): Bioetika és környezeti etika I., Család, Ifjúság és Bioetika
Intézet Alapítvány, Bp. 2009. 109 pp.
 A fogamzásgátlás és a korai abortusz etikai kérdéseiről, Magyar Bioetikai Szemle,
2009/1-2. 66-71.
 Nyéky Kálmán – Jobbágyi Gábor: Zum gegenwärtigen Stand der Bioethik in
Ungarn. In: Zeitschrift für medizinische Ethik, 2007/4. 371-380. pp.
 Klónozás. Magyar Bioetikai Szemle, 2005/2. 88-91.
 Gaizler Gyula - Nyéky Kálmán: Bioetika, Gondolat Kiadó, Bp. 2003, 416 pp.
 Analisi dell’azione medica davanti all’inizio della vita umana. Az orvosi cselekvés
analízise az élet kezdete előtt (teológiai licenciátusi dolgozat, Lateráni Egyetem,
Róma, 2003) 70 pp.
 Bioetika és emberi méltóság (teológiai licenciátusi dolgozat, PPKE, Bp., 2000) 65
pp.
 Az oviedói bioetika–nyilatkozat (1997) erkölcsteológiai értékelése (teológiai
baccalaureátusi dolgozat, PPKE, Bp., 1998) 50 pp.
Szilágyi Pál Béla
 The Hungarian Experience on Private Enforcement and Class Actions, GLOBAL
COMPETITION LITIGATION REVIEW 2014, 7: (3) pp. 168-172.
 Fundamental rights protection and competition law in the European Union:, Leipzig:
CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014, 338 p.
 Private Enforcement of Competition Law and Stand-alone Actions in Hungary,
GLOBAL COMPETITION LITIGATION REVIEW 2013, 6: (3) pp. 136-142.
 Hungarian Competition Law & Policy: The Watermelon Omen, COMPETITION
POLICY INTERNATIONAL 2012, 10: (2) pp. 2-5.
 A hatékonyságjavulás értékelése az uniós versenyjogban - az egyoldalú hatások és a
hatékonyságjavulás, KÜLGAZDASÁG JOGI MELLÉKLETE 2011, LV: (7-8) pp.
79-90.
 Fúziós szimulációk a közösségi versenypolitikában, KÜLGAZDASÁG JOGI
MELLÉKLETE 2010, LVI: (5-6.) pp. 47-57.
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 Versenyeztetési eljárások hatása az érintett piac meghatározására és a
versenyfeltételekre a közösségi jogban versenypolitikai szemszögből,
JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2009, LXIV: (5) pp. 220-228.
 Bidding Markets and Competition Law in the European Union and the United
Kingdom - Part I, ECLR: EUROPEAN COMPETITION LAW REVIEW 2008, 29:
(1) pp. 16-32.
 A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés európai jogi szabályozásával kapcsolatos
viták hatása a magyar versenyjogra, In: Szerk.: Vörös Imre Az európai közösségi és
a magyar versenyjog fejlődési irányai: gyakorlati tapasztalatok és jogpolitikai,
jogdogmatikai problémák. Budapest: MTA Jogtudományi Intézet, 2008. pp. 161208.
 A közösségi versenypolitika (antitröszt jog) ötven éve - Mekkától Medináig és
tovább Párizsba?, IUSTUM AEQUUM SALUTARE 2007, III: (4) pp. 145-164.
Tahyné Kovács Ágnes
 A genetikailag módosított szervezetekre vonatkozó jogi szabályozásról, Budapest:
HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2016. 315 p. ISBN: 978-963-258-299-3
 Gedanken zur verfassugsrechtlichen Interpretierung der gesetzlichen Regelung der
GVOs in angesichts der Verhandlungen der neuen GVO Verordnung der EU und
des TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership, AGRÁR- ÉS
KÖRNYEZETJOG X:(18) pp. 72-87. (2015)
 Gondolatok a GMO szabályozás alaptörvényi értelmezésé hez, az új európai uniós
GMO - Irányelv, valamint a TTIP tárgyalások fényében, AGRÁR- ÉS
KÖRNYEZETJOG X:(18) pp. 88-104. (2015)
 A GMO-kkal kapcsolatos egyes Európai Bírósági jogesetekről és azok tanulságairól
In: Láncos PL (szerk.) Válságban az Európai Unió. 249 p. Konferencia helye, ideje:
Budapest, Magyarország Budapest: Pázmány Press, 2014. p.-.(Tanulmányok; 24.)
(ISBN:978-963-308-192-1)
 A GMO-jelölés jogi jelentősége és a `37-es számú javaslat´ bukása - Der Stellenwert
der GVO-Bezeichnung und der Sturz von `Proposition AGRÁR- ÉS
KÖRNYEZETJOG 14: pp. 99-116. (2013)
 A génmódosított növény által érintett méz, valamint virágpor alapú étrendkiegészítők uniós jogi szabályozása- - az Európai Unió Bíróságának legújabb ítélete
tükrében EURÓPAI JOG: AZ EURÓPAI JOGAKADÉMIA FOLYÓIRATA 12:(1)
pp. 31-37. (2012)
 Egyes etikai vonatkozásokról a génmódosított szervezetek jogi szabályozása
kapcsán IUSTUM AEQUUM SALUTARE 8:(3-4) pp. 257-273. (2012)
 GMO-k jogi szabályozásáról egyes környezetjogi alapelvek, különösen a
fenntartható fejlődés tükrében In: Raisz Anikó (szerk.) A nemzetközi környezetjog
aktuális kihívásai. 220 p. Miskolc: Miskolci Egyetem, 2012. pp. 196-206.
(ISBN:978 963 358 017 2)
 Génmódosítás a mezőgazdaságban és a genetikai erőforrások fenntartása In: Csák
Csilla (szerk.) Jogtudományi tanulmányok a fenntartható természeti erőforrások
témakörében. 203 p. Miskolc: Miskolci Egyetem, 2012. pp. 180-191.(ISBN:978 963
358 031 8)
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 Über die Deutsche Regelung für GVO-s IUSTUM AEQUUM SALUTARE 7:(1) pp.
133-146. (2011)
Tóth Tihamér
 Competition Law in Hungary: Harmonisation towards E.U. Membership; European
Competition Law Review, 1998/6. p. 358-369.
 God Forbid Bid-Riggers: Developments under the Hungarian Competition Act;
World Competition, 2005/2, co-authored with Árpád Hargita
 Közlemények az uniós jogban (Communications and guidelines in the law of the
EU), co-authored with prof. Ernő Várnay, Állam és Jogtudomány (Journal of the
Hungarian Academy of Sciences) L/4 2009.
 Az ordoliberális iskola palackpostája – a piacgazdaság eszméje egykor és ma, in:
Acta Universitatis Szegediensis, Acta Iuridica et Politica LXXIII, 58., Ruszoly
József Emlékkönyve, Szeged, 2010
 A Legfelsőbb Bíróság ítélete az OTP Bank Nyrt. és a GVH közötti perben;
Jogesetek Magyarázata 2010/4.
 Gazdasági alkotmány: a piac és a verseny védendő értékei, Drinóczi és Jakab
(szerk.) Alkotmányozás Magyarországon 2010-2011, Pázmány Press (2013), I.
kötet,
349-371.
Az Európai Unió versenyjoga (Competition Law of the European Union), 2.
(átdolgozott) kiadás Wolters Kluwer CompLex 2014., 709 p.
 The reception and application of EU competition rules: an organic evolution; in: The
Law of the European Union in Hungary, HVG Orac 2014, pp 241-279.
 A versenyjogi csoportos perek amerikai tapasztalatai – javaslatok a magyar
jogalkotó számára, Jogtudományi Közlöny 2015. évi 3. száma
 Is there a Vatican school of competition? Loyola University Chicago Law Journal,
Volume 46, Number 3, Spring 2015, 583-616.
Ifj. Zlinszky János
 Herodek, S., V. Istvánovics and J. Zlinszky (1988): Phosphorus metabolism and
eutrophication control in Lake Balaton.
In: V. Sladecek, ed.:
vert.Internat.Verein.Limnol.23/1, 517-521
 G.-Tóth, L. and J. Zlinszky (1989): The importance of self-oxidation in
decomposition and its dependence on the pH of the environment. Water, Air and
Soil pollution.46: 213-221
 Jewson, D.H. and Zlinszky J. (1991): Problems of restoring large, shallow lakes.
Proc. V. Internat. Symp. on Lake Environment, Suwa Hudrobiol. Stat., Shinshu
Univ.
 Tóth-Nagy M., M. Bowman, J. Dusik, J. Jendroska, S. Stec, K. van der Zwiep and J.
Zlinszky, sorozatszerk.(1994): Manual on Public Participation in Environmental
decisionmaking. Manual series for ten countries, volumes in Albanian, Bulgarian,
Czech, Croatian, Polish, Macedonian, Hungarian, Rumanian, Slovakian and
Slovenian; REC, Budapest
 A környezet fogalma és az alkotmány. In: LÁNYI András, szerk.: A szag
nyomában. Környezeti konfliktusok és a helyi társadalom. Budapest, Osiris, 2000.
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 The precautionary principle: a Central and Eastern European perspective. In: M.
MARTUZZI and J. TICKNER, eds., The precautionary principle: protecting public
health, the environment and the future of our children. Koppenhága, WHO Europe
kiadása, 2004. 167-180
 Az egyházak gyakorlati kezdeményezései az ökológiai gondolkodás és
környezettudatos magatartás terjesztése érdekében. In: Felelősségünk a teremtett
világért. Egyházi dokumentumok az ökológiai válságról. Szerk. Jávor Benedek.
Védegylet füzetek 6., Budapest, 2004. Pp. 8-15.
 Slow variables in the SDG development. Solutions, Vol. 6., Issue 2., p.1., March
2015. Also: https://www.thesolutionsjournal.com/article/slow-variables-in-the-sdgdevelopment-process/
 Zlinszky János és Balogh Dorka, szerk.: Világunk átalakítása. A fenntartható
fejlődés 2030-ig megvalósítandó programja. Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése
által 2015 szeptember 25-én elfogadott, 20/1 sz. határozat. Angol-magyar kétnyelvű
kiadás. Pázmány Press, Budapest. 2016, Dokumentumok sorozat, 1. kötet.
Sorozatszerkesztő: Bándi Gyula
 Környezet- és teremtésvédelem. Vigilia 2016/5, pp. 329-342.
A tanszék jelenlegi személyi összetétele:
A személyi összetétel folyamatosan igazodott a megváltozott oktatási igényhez. Ennek
jele, hogy a kötelező tárgyakat általában egy fő- és egy megosztott foglalkozású oktató
látja el, a kötelezően választható tárgyak esetében a részfoglalkozás jelenti a megoldást,
míg a szabadon választható tárgyak esetében az ingyenes szerződés kerül alkalmazásra.
Főállású oktatók:
Bándi Gyula (egyetemi tanár)
Szilágyi Pál (egyetemi docens), aki részben az európai jog oktatásába is bekapcsolódik
Tóth Tihamér (egyetemi docens)
Részállású oktatók:
Nyéky Kálmán (tudományos munkatárs)
Tahyné Kovács Ágnes (egyetemi adjunktus), aki részben a közigazgatási jog oktatásába
is bekapcsolódik.
Zlinszky János (egyetemi docens)
Megbízott oktatók:
Hajdu István (c. egyetemi docens)
Hajdú Mihály (mestertanár)
Lovas András
Mihálka György
Péterfalvi Attila (e. egyetemi tanár)
Pump Judit (e. egyetemi docens)
Staviczky Péter
Szabó Endre Győző
Adminisztrátor:
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Baranyi Krisztina
Tudományos, szakmai testületek
Bándi Gyula
szakmai szervezetek, testületek
 1991-től International Council of Environmental Law tagja
 1991-től IUCN World Commission of Environmental Law tagja
 1992-2012 a Környezeti Management és Jog Egyesületet alapító elnöke, 2012-től
örökös tiszteletbeli elnöke vagyok
 2000-től az ’Avosetta’ csoport tagja, európai környezetjogi társaság
(www.avosetta.org)
 2003-2006 Magyar Bioetikai Társaság alelnöke, 2006-2013 elnöke
 2006-tól a Conseil Européen du Droit d’Environnement (CEDE) tagja
 2004-2010 a Magyar Jogász Egylet E Tudományos és Oktatási, majd 2010-14 a
MJE Tudományos Bizottságának vagyok elnöke.
 1994-2000, illetve 2014- a Magyar Tudományos Akadémia Elnökségi
Környezettudományi Bizottságának tagja
 2011- MTA Állam-és Jogtudományi Bizottság tagja
 2011-től az MTA elnöke delegáltja a tudomány képviseletében az Országos
Környezetvédelmi Tanács tagjaként, annak elnöke 2014-16, alelnöke 2016-tól
szerkesztőségi tagság
 2001-től az Európai Jog szerkesztőbizottsági tag
 2002-2006, a Környezetvédelem folyóirat szerkesztőbizottság elnöke
 2005- től Iustum, Aequum, Salutare folyóirat szerkesztőbizottság tagja
 2013-tól
Acta
Humana
–
Emberi
Jogi
Közlemények
folyóirat
szerkesztőbizottságának tagja
 2015- Magyar Bioetikai Szemle szerkesztőbizottsági tag (megelőzőn 2006-2013
között, MBSZ elnökként felelős kiadó)
 2015- Prof Futuro folyóirat Tanácsadó Testület elnöke
Nyéky Kálmán
szakmai szervezetek, testületek
 Magyar Bioetikai Társaság alelnöke 2006 – 2012
 Magyar Bioetikai Alapítvány elnöke 2012 Család, Ifjúság és Bioetika Intézet Alapítvány elnöke 2006-2012
 Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottságának
állandó meghívottja 2011szerkesztőségi tagság
 Magyar Bioetikai Szemle szerkesztőbizottsági tag 2006-tól
internetes portálok vezetése:
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 a Bioetika és Környezeti Etika kurzus honlapja: www.bioetika.hu/ppke
 a Magyar Bioetika Szemle honlapja: www.hrb.hu
Szilágyi Pál Béla
szakmai szervezetek, testületek
 Magyar Versenyjogi Egyesület (2004- )
 Nemzetközi Versenyjogi Egyesület (2004- )
 Versenyjogi Kutatóközpont vezetője (2006- )
 FIDE (Európai Jog Világszövetsége) Magyar Tagozat Egyesület (2008- )
 Magyar-Német Jogász Egyesület tagja (2008- 2015)
 British Institute of International and Comparative Law tagja (2008-2009)
 ICC Young Competition Scholars Programme (2008- 2015)
 ASCOLA (2014 - )
 Szerzői Jogi Szakértő Testült tagja (2015 - )
szerkesztőségi tagság
 Versenytükör, szerkesztő (2011-)
 Pázmány Law Working Papers, szerkesztő (2010-)
 Állami Támogatások Joga, szerkesztő (2009-)
Tóth Tihamér
szakmai szervezetek, testületek
 2004-től Magyar Versenyjogi Egyesület tagja
 2004-től a Nemzetközi Versenyjogi Egyesület tagja
 2006-tól a Versenyjogi Kutatóközpont Tudományos Tanácsának elnöke (2006-)
 2013-14 a Kúria Joggyakorlat-elemző Csoport tagja, „Közigazgatási bírság”
témában
 2014-től az Önszabályozó Reklámtestület tagja
 2014-től ASCOLA
 2015-től a Magyar Versenyjogi Egyesület vezetőségi tagja
szerkesztőségi tagság
 2009-től az Állami Támogatások Joga tudományos folyóirat felelős főszerkesztője
(2009-), http://www.atj.versenyjog.com/
 2011-től a Versenytükör tudományos folyóirat szerkesztője,
http://www.gvh.hu/gvh/kiadvanyok/versenytukor/lapszamok
 2012-től Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS) tudományos
folyóirat tudományos tanácsadó testület tagja
http://www.yars.wz.uw.edu.pl/scientific_board.html
ifj. Zlinszky János
ifj. dr. Zlinszky János vendégoktatóként vagy kutatóként kapcsolatban áll(t) a következő
tudományos és felsőoktatási műhelyekkel: Carleton University (Ottawa, Canada),
Cambridge University (Wolfson College, ill. Faculty of Social and Political Sciences;
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UK), University of San Francisco (USA), École Supérieure de Commerce et de
Management (ESCEM, Tours/Poitiers, Franciaország), Venice International University
(VIU, Velence), Közép-Európai Egyetem (CEU, Budapest), ELTE JTI, ELTE TáTK
(Budapest), Sustainable Development Academy of the REC (Szentendre), Nemzeti
Közszolgálati Egyetem (Budapest). Tagja az International Network of Resource
Information Centers-nek (közismertebb nevén „Balaton-csoport”)
A Tanszék környezetpolitikai szakértelmére az elmúlt húsz évben sokan felfigyeltek,
oktatóink számos megtisztelő és érdekes megbízást kaptak. Ezek a megbízások, illetve
az ezekben a folyamtokban való részvétel azt is eredményezte hogy mintegy a hazai és
nemzetközi környezetpolitika és fenntartható fejlesztés ütőerén tarthattuk kezünket,
azonnali visszacsatolást adva hallgatóinknak a kurzusok során. Ifj.Zlinszky János ilyen
munkái voltak, többek között:
 a World Alliance of Reformed Churches un. Processus Confessionis-ban értékelte a
globalizáció jelenségére adandó keresztény erkölcsi válasz tartalmát; részt vett a
zárónyilatkozat megfogalmazó ökumenikus bizottság munkájában
 a Consilium Conferentiarum Episcoporum Europeae CCEE hatrészes
munkaértekezlet-sorozatán
való
részvétel,
amelyet
az
egyházmegyei
környezetvédelmi megbízottaknak tartottak
 a környezetpolitikai főtanácsadói megbízatás Sólyom László köztársasági elnök
mellett, a „Zöld elnökök” program keretében
 Magyarország EU elnöksége alatt az Európai Tanács Regionális Környezetpolitikai
Szakbizottságának (WPEI Regional) elnöki feladatai
 Magyarország EU elnöksége alatt az Európai Tanács Globális Környezetpolitikai
Szakbizottságának (WPEI Global) alelnöki feladatai
 Az ENSZ Nyílt Munkacsoportja (Open Working Group for the drafting of
Sustainable Development Goals) társelnökének tudományos főtanácsadója a 20152030 közti Globális Fenntartható Fejlesztési Programjavaslat megfogalmazása
során.
Ugyancsak ifj. Zlinszky János közreműködött
 a Közép- és Keleteurópai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) mint
nemzetközi szervezet felépítésében, és nemzetközi jogállása kialakításában
 a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának hivatala létesítésében, felépítésében
és működtetésében,
 Naphimnusz Egyesület létrehozásában.
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