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KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN 

Sillabusz 

Készítette: Ungvári Gábor 

Szakmai felelős: Ungvári Gábor 

ELTECON Környezet és közgazdaságtan – kurzus tematika 2010 

A kurzus célja, hogy a szemléletmódot és eszközöket adjon környezeti konfliktusok 

közgazdasági tárgyalásához.  

Ennek érdekében első lépésben olyan ismeretek elsajátítására van szükség, 

amelyek birtokában környezetinek, természetinek, ökológiainak nevezett kérdéseket 

rendszerszerű megközelítésbe lehet helyezni.   Tudom, hogy ez furcsán hangzik, de 

egyszerűen vannak olyan alapok, amelyek nélkül nem érdemes elkezdeni összetettebb 

problémák tárgyalását. Ebbe a körbe tartoznak azok az ismeretek is, amelyek ahhoz 

szükségesek, hogy az általában felmerülő környezeti kérdéseket, a számunkra 

környezeti szempontból meghatározó Kárpát-medencére (magunkra) tudjuk 

vonatkoztatni.   

A második részben probléma köröket tekintünk át ágazatpolitikai megközelítésekben. 

Ennek a résznek az a célja, hogy konkrét példákon keresztül tekintsünk rá azokra a 

területekre, amelyek legnagyobb hatással vannak környezeti problémák kialakulására, 

vagy azok felszámolhatóságára annak ellenére, hogy sok esetben a felvetett kérdések a 

legkevésbé sem tűnnek környezetinek.  

Az a tapasztalatom, hogy a környezeti kérdések sikeres elemzésének egyik 

legfontosabb feltétele, hogy azt ne általában, hanem egy konkrét táj keretei közé 

helyezve tegyük. Erre a bevezető blokk példát is fog hozni. A kurzus alapvetően azt a 

célt is szolgálja, hogy a résztvevők a saját ismert/lakott tájegységükre tudják a 

megszerzett ismereteiket vonatkoztatni.  
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A kurzus nem lesz „klasszikus” környezet-gazdaságtan kurzus abban az értelemben, 

hogy követne bármely, alapvetően az elemzési eszköztár bemutatását szolgáló 

tankönyvet. A fókusz fordított lesz: a vezérlő elvet a véleményem szerint itt és most 

meghatározó környezeti problémák összefüggései adják. E témák feldolgozását 

segítenék a választott tankönyv megfelelő fejezetei is.   

A lényeg az lesz, hogy el tudjunk jutni a kérdések racionális közgazdasági 

keretezésének kialakításához, ami már elegendő alapot szolgáltat a módszerek közötti 

választáshoz.  

A kurzust kiegészítő, használni tervezett tankönyv: Tom Tietenberg: Environmental & 

Natural Resource Economics. pl http://wps.aw.com/aw_tietenberg_envnatrese_8/  

A számonkérés folyamatos munkán alapul. Az első blokk végére mindenkinek ki kell 

választania egy tájegységet és leírni az alapvető jellemzőit, ezt az alapot kell majd 

folyamatosan bővíteni a kurzus második blokkjában tárgyalásra kerülő témakörök 

tájegység specifikus megjelenésével. A kurzus végére így a résztvevők számára össze 

tud állni egy konkrét terület társadalmi-gazdasági-ökológiai összefüggésrendszere. Ez 

adja a beszámolás írásos alapját. A kurzus záró eseménye egy előadás-kör, ahol a 

résztvevők megismertetik, megbeszélik egymással az eredményeiket. 
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A kurzus témái:  

 

1. A kurzus menetének és a kurzus tárgyának tisztázása.  

Ezen a bevezető alkalmon a természet – társadalom – gazdaság viszonyrendszert járjuk 

körül. Áttekintjük, hogy a különböző megközelítések / értékrendek, hogyan alakítják 

magukat a kérdéseket és a problémákra javasolt megoldásokat. Átgondoljuk, hogy egy 

részről a közgazdasági megközelítés hogyan kapcsolódik az elmúlt évtizedekben 

kibontakozott környezeti gondolkodáshoz, és mi a szerepe, feladata egy 

közgazdásznak, ha a közgazdasági eszköztárat hatásosan akarja használni.  

Irodalom: Environmental & Natural Resource Economics: Chapter 1 Visions of the 

Future, Environmental & Natural Resource Economics: Chapter 2. Valuing the 

Environment: Concepts  

Gyulai Iván: Gondolatok a Fenntartható fejlődésről: 

www.fsz.bme.hu/mtsz/termved/fejlod01.htm 

http://kozjoeskapitalizmus.hu/files/MT02.Bartus_Vane_konzervativ_kornyezetpolitika.pdf 

Ajánlott: Sen, Amartia - A szabadság, mint fejlődés; 

2. A közgazdaságtan megközelítései a környezeti problémák kezelésére 

A közgazdaságtan művelő folyamatosan szembeültek koruk korlátos jószágainak 

vizsgálata során a környezetből fakadó változó lehetőséghalmaz problematikájával. A e 

válaszok alkotják a közgazdasági megközelítés sarokpontjait, ugyanakkor az 

eszközrendszer fejlődésében tükröződik a természeti környezet jóléti hatásainak egyre 

magasabb fokú megértése. A Millennium Ecosystem Assessment szintézisét adja a 

sokirányú megközelítéseknek, a kurzus ezt a folyamatot tekinti át.  

Irodalom: Environmental & Natural Resource Economics: Chapter 3. Valuing the 

Environment: Methods 

Environmental & Natural Resource Economics:Chapter 4. Property Rights, Externalities, 

and Environmental Problems 

CIFOR, Self-Governance and Forest resources, 1999 

http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-20.pdf 

Greenfacts 3.2 How is the economy linked to ecosystem services?  

http://www.greenfacts.org/en/ecosystems/index.htm 

Ajánlott: 

Millennium Ecosystem Assessment: Ecosystems and Human well-being, benne: 

• Living beyond our means www.maweb.org/documents/document.429.aspx.pdf  

• Conceptual framework - www.maweb.org/documents/document.765.aspx.pdf 

http://kozjoeskapitalizmus.hu/files/MT02.Bartus_Vane_konzervativ_kornyezetpolitika.pdf
http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-20.pdf
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3. A közgazdaságtan megközelítései: A hatékony készlet / erőforrás gazdálkodás 

modelljei 

A természeti erőforrásokkal / készletekkel való gazdálkodás kulcskérdése a készlet 

felhasználásának fogyasztási / használati időpontok közötti felosztása. Áttekintjük a 

klasszikus allokációs kritériumok használatát az egyszerűbb ásványi anyag kitermelési 

példáktól az összetettebb, az ökológiai rendszerekkel való gazdálkodást leíró 

modellekig.  

Irodalom: Environmental & Natural Resource Economics:Chapter 5 Dynamic Efficiency 

and Sustainable Development 

Environmental & Natural Resource Economics:Chapter 7 The Allocation of Depletable 

and Renewable Resources: An Overview; Chapter 11 Land; Chapter 14 Common-pool 

resources: Fisheries and other Commercially valuable species 

Costanza, Robert: The value of the world’s ecosystem services and natural capital - 

NATURE |VOL 387 | 15 MAY 1997 

4. A vízkörforgás és a természeti és társadalmi (fenntartó) folyamatok 

összekapcsoltsága a Kárpát-medence és kistájainak történetében. 

Azokat az alapvető ismereteket és összefüggéseket tárgyaljuk, amelyek ahhoz 

szükségesek, hogy a környezeti problémákat rendszerükben lehessen értelmezni. 

Gazdasági szektorok közgazdasági elemzéséhez is elengedhetetlen az adott ágazat 

belső összefüggéseinek ismerete. A blokk ezt a betekintést szolgálja, szükségszerűen 

jelennek meg benne részletesen tárgyalt természettudományi és történeti vonatkozások.  

Irodalom: 

Andrásfalvy Bertalan A vízhaszonvétel és árvízvédelem hagyománya Magyarországon 

http://epa.oszk.hu/00700/00775/00019/709-719.html 

Árvíz, belvíz talajvíz Alföldi László http://epa.oszk.hu/00700/00775/00019/673-687.html 

Pásztor Attila: Alakulások (kéziratban) 

Ajánlott: Rabb Péter: Természeti viszonyok a középkori Kárpát-medencében 

http://arch.eptort.bme.hu/17/17rabb.html 

Andrásfalvy Bertalan: A Duna mente népének ártéri gazdálkodása, Ekvilibrium 

Párhuzam: http://earthobservatory.nasa.gov/Features/AncientForest/ancient_forest.php 

 

 

http://arch.eptort.bme.hu/17/17rabb.html
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/AncientForest/ancient_forest.php
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5. A környezeti konfliktusok léptékei: egyén – település – táj. Az összetettség és 

sokszínűség (diverzitás) szerepe.  

A nagyrégiós folyamatok csak keretet jelentenek, a változások logikáját teszik 

egyértelművé azok mögött a hatások mögött, amelyek már mint adottság jelennek meg 

egy-egy táj életében. A nagyléptékű folyamatok logikájának ismerete elengedhetetlenül 

fontos ahhoz, hogy egy tájegység szintjén jó döntéseket lehessen hozni az 

erőforrásokkal való gazdálkodásról, azaz a táj eltartóképességének a használatáról és 

megőrzéséről. Sajnos a történelmi példáink azt tudják megmutatni, hogy e logika nem 

ismerete, hogyan eredményezett sorozatos rossz döntéseket, annak minden 

következményével. Példánk a Bodrogköz történetét fogja feldolgozni. 

Irodalom:Borsos Balázs: Három folyó között – Néprajzi tanulmányok Akadémiai 2000;  

Újra beleolvasni! Pásztor Attila: Alakulások (A Bodrogköz a sajtóban), kéziratban 

A cigándi és tiszakarádi árvíztározók természetszerű hasznosításáról, és a hozzájuk 

kapcsolódó árvízvédelmi, vidékfejlesztési, tájrehabilitációs tervek megvalósításáról 

(döntéselőkészítő tanulmány) 

II. A környezeti rendszerekkel való gazdálkodás kérdéseit tárgyaló blokk. Ebben a 

szakaszban azt tárgyaljuk, hogy a meghatározó társadalmi (és ezen belül gazdasági) 

folyamatoknak a társadalom – természet viszonyrendszerre gyakorolt hatásait hogyan 

tudjuk vizsgálni a közgazdaságtan szemléletmódját alkalmazva. A blokk legfontosabb 

kérdésköre annak tisztázása, hogy hogyan kell különböző ágazati folyamatok és 

kormányzati döntések általában vett környezeti hatásait lebontani / rendszerezni és a 

közgazdasági eszköztár számára elemezhetővé tenni. Az egyes kurzusokon a 

természet (és ebből adódóan a társadalom jövőbeli állapotára) legnagyobb hatással 

lévő ágazati politikákat tekintjük át, amelyek részben már ma is, de a közeljövőben a 

környezeti szempontból a legfontosabb közgazdasági kérdéseket fogják felvetni. 

6. A környezeti szabályozás logikája a víz példáján – Az EU Víz Keretirányelve 

A környezet és természetvédelmi kérdések kereteit az EU jogszabályai adják. Igen 

kiterjedt az ezirányú jogalkotási tevékenység. A kurzus keretében a vizek állapotával és 

használatával foglalkozó joganyagon keresztül értelmezzük az Únió jogalkotásának 

logikáját, kiemelten kezelve a jogalkotási folyamatból fakadó közgazdasági kérdéseket. 

Irodalom: Országos Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv. 2. Fejezet, 5.5 fejezet 

 

 



 

 

 

7 

7 A vízgyűjtő léptékű természeti tőke gazdálkodás kérdései 1.  

A felszíni vízkészletekkel való gazdálkodás mind témájában, mind 

intézményrendszerében szétdarabolt elemekből áll, ezek az elemek az ár- és 

belvízvédelem, a mezőgazdasági és természetvédelmi vízhasználatok biztosítása. A 

földhasználati döntések, a vízhasználat döntési keretéül szolgálnak, amelyek együtt 

hatással vannak mind a jelenlegi védet területek állapotára és az ökológiai-rendszer 

szolgáltatások haszonvételeire is. Vajon a jelenlegi szabályozási keretekben gyökerező 

döntések összességében hatékony készlet felhasználásokat és készlet összetételeket 

eredményeznek-e? 

Irodalom: Environmental & Natural Resource Economics: Chapter 11. Land 

Simonffy Zoltán: Hazai vízigények és vízkészletek stratégiai szempontjai. Vízügyi 

közlemények 2000/3-4. 

A Tisza árvízi szabályozása a Kárpát-medencében 

http://www.elotisza.hu/bovebben.php?id=166; új link! 

Víz Keretirányelv megalapozó anyagok – a mezőgazdaság érintettsége; A felszín alatti 

vízkészletekről készült jelentés www.vizeink.hu 

Ajánlott: Háttéranyag a VGT 7. fejezetéhez; 7.7 háttéranyag: A területi vízgazdálkodás 

és a VKI célok kapcsolata. 

8. A vízgyűjtő léptékű természeti tőke gazdálkodás kérdései 2. Felszín alatti 

vízkészletek 

Az ivóvíz a természeti erőforrás gazdálkodás klasszikus közgazdasági példája. A felszín 

alatti vízkészletek biztosítják a hazai ivóvíz szinte teljese mennyiségét. Emellett azonban 

a vízrendszer összetettsége a fontos részlet különbségeket takar. Áttekintjük a fő 

felhasználási trendeket és értékeljük a készletgazdálkodás a szabályozási rendszerét. 

Irodalom: :Environmental & Natural Resource Economics: Chapter 10. Replenishable 

but Depletable Resources: Water; 

Országos Vízgyűjtőgazdálkodási Terv, 2010 

9. A vízgyűjtő léptékű természeti tőke gazdálkodás kérdései 3. Erdőgazdálkodás 

Az erdők esetében könyvtárnyi az irodalma az ökoszisztémából fakadó haszonvételek 

társadalmilag optimális szintjének biztosítása során jelentkező kudarcnak. Milyen 

folyamatok alakították a ma bevett erdőgazdálkodási gyakorlatot? Milyen folyamatok 

adják a változás hajtóerejét. Milyen gazdasági és szabályozási problémák gátolják a 

haszonvételek optimális allokációjanak a megvalósítását.  

 

 

http://www/
http://www.vizeink.hu/
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Irodalom:  

http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/erdeszeti_igazgatosag/erdeszettor

tenet 

Environmental & Natural Resource Economics: Chapter 13. Storable, Renewable 

Resources: Forests  

Roth Gyula: A szálaló erdőről. 1958 

REKK: Fapiaci mérleg; http://www.rekk.eu/images/stories/letoltheto/wp2009_5.pdf  

 

10. Energia felhasználás 

Az energiaforrások kiaknázásának és felhasználásának általános trendjei. A megújuló 

energiaforrások szerepe a bennük rejlő lehetőségek. Az energiaforrások közötti váltások 

közgazdasági szempontjai. Az ökológiai-rendszer szolgáltatások biztosításával szorosan 

összekapcsolódó megújulú energiaforrások kérdései: biomassza, vízienergia.  

Irodalom: Environmental & Natural Resource Economics: Chapter 7. The Allocation of 

Depletable and Renewable Resources: An Overview + Chapter8-ból: Energy 

Efficiency;Transitioning to Renewables 

Externalities of Energy, az EU externália feltáró kutatási programja, Extern-e 

http://www.externe.info 

Biomassza dilemma: http://www.mtvsz.hu/dynamic/biomassza-dilemma2.pdf 

11. Közlekedés  

Részben az előző, az energia felhasználásról szóló kurzust követve a közlekedéssel 

kapcsolatos környezeti kérdéskörök áttekintése. A közlekedésről szóló környezeti-

gazdasági döntések közgazdasági logikáját az EU közlekedésfejlesztési stratégiáján 

keresztül vizsgáljuk, fókuszban a hazánkat is érintő hajózóút fejlesztési tervekkel.  

Irodalom: Environmental & Natural Resource Economics: Chapter 15, Economics of 

Pollution Control: An Overview; Chapter 18, Mobile-Source Air Pollution 

Externalities of Transport, az EU externália feltáró kutatási programja, Extern-e 

http://www.externe.info 

12. Környezetvédelmi beruházások - infrastruktúrális ellátottság:  

A környezetet érintő döntések fontos szereplői a helyi önkormányzatok. Döntési 

lehetőségeiket azonban jelentős mértékben befolyásolják az egyes rész ágazati 

szabályozási kertek. A kérdéskört a víziközmű szolgáltatás példáján keresztül tekintjük 

át.  

http://www.rekk.eu/images/stories/letoltheto/wp2009_5.pdf
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Irodalom: Danube Regional Project Assessment and Development of Municipal Water 

and Wastewater Tariffs and Effluent Charges in the Danube River Basin 

http://www.undp-drp.org/drp/activities_1-6_-7_tariffs_and_charges.html 

Ajánlott: Strategies for Reform; A Manual for Water Utilities in South Eastern Europe 

web.rec.org/documents/PEIPWaterManuaFinal.pdf 

13. Az éghajlat változás problematikája – az alkalmazkodás szükségessége és 

gazdasági szemlélete. 

Az éghajlatváltozás a közgondolkodásban a fő globális fenyegetések közé lépett elő. A 

probléma kezeléséről nincsen a probléma léptékéhez mérhető általánosan elfogadott 

megoldás. Az ENSZ égisze alatt folyó tárgyalások kudarcait a rövid távú gazdasági 

érdekek oltárán feláldozott környezeti biztonság konfliktusaként keretezik. Az órán 

annak járunk utána, hogy a jelenlegi kudarcok mennyiben kapcsolódnak a probléma 

értelmezéséből, és a hogyan lehet értelmezni a közgazdaságtan szerepét a megoldási 

lehetőségek közötti választásban.  

Irodalom:  

Stern Report és kritikái: www.hm-

treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/sternre

view_summary.cfm 

K.J. Arrow: Global Climate Change: A Challenge to Policy, 2007 

J.E. Stiglitz: A new agenda for global warming, 2006 

REDD Financing REDD: how government funds can work with the carbon market 

http://www.iied.org/pubs/pdfs/17053IIED.pdf 

Ajánlott: Wolfgang Behringer: A klíma kultúrtörténete, Corvina Kiadó, 2010 

A kurzus utolsó foglalkozásán szándékaim szerint a résztvevők által behatóbban 

ismert tájegységek példáján keresztül szintetizáljuk a kurzus során felhalmozott 

ismereteket. Az az a természeti tőke tájegységekre jellemző megváltozásának és 

gazdasági következményeinek összekapcsolására teszünk kísérletet.  

Irodalom: Environmental & Natural Resource Economics: Chapter 22. Development, 

Poverty, and the Environment 

 

Ungvári Gábor 
 


