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A helyi környezetpolitika elméleti és gyakorlati 

megközelítései 
 

 

A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR 

 

 
 

valamint 

 

a TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 

 

 
 

közös konferenciája 

 

2018. január 30. (kedd) 10:00-16:40 óra 

HOTEL BENCZÚR (1068 Budapest, Benczúr u. 35.) 
 

 

A rendezvény tervezett programja 
 

Regisztráció: 9:00 - 10:00 

 

10:00 – 10:10 Megnyitó 

 

10:10 –12:10 I. Rész 

 

PROF. DR. BÁNDI GYULA (AJBH, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes): 

Települési környezetvédelem a szószóló szemével 
DR. GYERGYÁK FERENC (TÖOSZ, főtitkár): A TÖOSZ környezetpolitikai tevékenysége 

DR. ANTAL LÁSZLÓ (MTA TK, tudományos főmunkatárs): A Klímabarát Települések eddigi 

eredményei 
DR. PUMP JUDIT (PPKE JÁK, címzetes egyetemi docens): Gazda nélkül gazdálkodni hogyan lehet? 

A települési vízgazdálkodás kérdései 

DR. SZAMEK GABRIELLA (AJBH, jogi főreferens): Hulladékgazdálkodás és önkormányzatok 

DR. AGÓCS ILONA (AJBH, jogi főreferens): A településképi szabályozásból eredő önkormányzati 

feladatok és azok alapjogi vetületei 

NÉMEDI ERIKA (AJBH, jogi referens): Széleskörű társadalmi bevonás és nyilvánosság biztosítása 

a településképi kézikönyv és az önkormányzati rendelet készítése során – avagy érdemi-

e a partnerségi egyeztetés? 

 

12:10–12:30 Vita 

https://www.ajbh.hu/dr.-bandi-gyula
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12:30–13:30 Ebédszünet 

 

13:30 – 15:00 II. Rész 

 

DR. PÁNOVICS ATTILA (PTE ÁJK, egyetemi adjunktus): A közösségvezérelt helyi fejlesztések szerepe 

és hazai lehetőségei a környezetpolitikában 

DR. MEZEI CECÍLIA (MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, tudományos munkatárs) – DR. VARJÚ 

VIKTOR (MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, tudományos főmunkatárs): Erőforrás-

alapú fenntartható önkormányzati fejlesztések lehetősége/modellezhetősége 

PROF. DR. FODOR LÁSZLÓ (DE ÁJK, egyetemi tanár): Települési környezetpolitika komplex 

megközelítésben 

PROF. DR. FÓNAI MIHÁLY (DE ÁJK, egyetemi tanár): A településméret és típus hatása a helyi 

környezeti politikára 

DR. BÁNYAI ORSOLYA (DE ÁJK, egyetemi adjunktus): A helyi önkormányzatok környezetvédelmi 

szabályozása - elmélet és gyakorlat kettőssége 

DR. BARTA ATTILA (DE ÁJK, egyetemi adjunktus) – DR. GYÜRE ANNAMÁRIA CSILLA (DE ÁJK, 

tudományos segédmunkatárs): A helyi környezetvédelem kihívásai két település példáján 

keresztül. Dorog és Biharkeresztes, hasonlóságok és különbségek 

 

15:00–15:15 Kávészünet 

 

15:15– 16:15 III. Rész 

 

DR. PÉNZES FERENC (DE ÁJK, egyetemi adjunktus): Helyi szintű döntéshozatal és helyi szintű 

politikák kialakítása 

DR. CSŰRÖS GABRIELLA (DE ÁJK, egyetemi adjunktus): Az okos város koncepciójának egyes 

közpénzügyi és környezetvédelmi kérdései 

DR. MOLNÁR JUDIT (DE ÁJK, egyetemi adjunktus): Tervek és stratégiák a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzetben 

DR. GYURKÓ BRIGITTA (DE ÁJK, PhD-hallgató): A hulladékgazdálkodás egyes jogi kérdései a 

Cívis városban 

 

16:15–16:30 Vita 

 

16:30 –16:40 A konferencia zárása 

 

Konferenciára várt résztvevők száma: max. 100 fő a jelentkezések sorrendjében. 

 

 

Amennyiben rendezvényünk felkeltette érdeklődését és a hallgatóság soraiban részt kíván venni, kérjük, 

hogy ezen szándékát a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és annak a toth@toosz.hu címre csatolt pdf-

fájlbantörténő megküldésével e-mailben jelezze. 

 

A részvételi díj összege: 14.000.- Ft / fő. 

Fontos! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karról, illetve a TÖOSZ-tag önkormányzatoktól 

jelentkezők 10 % kedvezményt kapnak a részvételi díjból. 

 

A jelentkezési határidő: 2018. január 22. (hétfő) 12:00 óra. 

 

mailto:toth@toosz.hu
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TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 
1071 Budapest, Damjanich utca 44. III/1., 1406 Budapest 76. Pf. 50. 

E-mail: toosz@toosz.hu 
 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR (DE ÁJK) 
valamint 

a TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (TÖOSZ) 
által szervezett 

 

A HELYI KÖRNYEZETPOLITIKA ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI MEGKÖZELÍTÉSEI 
konferenciára 

 
A konferencia helyszíne: Hotel Benczúr 1068 Budapest, Benczúr u. 35. 
A konferencia időpontja:2018. január 30. (kedd) 10:00-16:40 óra 
 
Név: ……………………………………………………………………………………………………………….………………………..……… 
 
Beosztás: ……………………………………………………………………………………………………...…………………………………. 
 
Telefonszám: …………………………………………………… E-mail cím: ……………….….…………………..………………….. 
 
Munkahely neve, címe: …………………………………………………………………………………..……..………………………… 
 
Munkahely adószáma: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Különleges étkezési igény*:  vegetáriánus  paleo 

* a megfelelő részt kérjük aláhúzni 

A részvevő*: - DE ÁJK-val közalkalmazotti jogviszonyban 
- TÖOSZ-tag önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban 
- egyéb jogviszonyban 

álló személy.        * a megfelelő részt kérjük aláhúzni 

 
Jelentkezésemmel hozzájárulok, hogy a konferencia során rólam felvétel készüljön, és azt a szervezők on-
line fórumain (weboldal, Facebook-csoport) közzétegyék. 
 
Kelt: …………………………………………, 201….. ……………………………………….. 
 
     P.H.   ……………………………………………………. 
         cégszerű aláírás 

 
Kérjük, hogy részvételi szándékáról legkésőbb 2018. január 22-én (hétfő) 12.00 óráig szíveskedjék a 
visszajelzést megküldeni a toth@toosz.hu e-mail címre.  
A részvételi szándék 2018. január 22-én (hétfő) 12.00 óráig kötbérmentesen írásban lemondható, azon 
túl már csak 100 %-os kötbér ellenében lehetséges. 

mailto:toosz@toosz.hu
mailto:toth@toosz.hu

