
Környezetgazdaságtan vizsgakérdések 

1. Bevezetés a környezetgazdaságtanba, vélemények. 

2. Vélemények és tekintélyelvek. 

3. A legfontosabb tények. 

4. A környezetgazdaságtan megjelenése, fogalma, az ökológiai gazdaságtan fogalma. 

5. A globális problémák és jellemzőik. 

6. A fenntartható fejlődés. 

7. A fenntartható fejlődés fogalmának kialakulása, történeti megközelítése. 

8. A fogalom néhány értelmezése. 

9. A nemzeti fenntartható fejlődési stratégiák. 

10. Fenntartható fejlődés és a gazdaság kapcsolata. 

11. A Földet érő környezeti terhelés változása. 

12. A gazdasági növekedéshez kapcsolt optimizmus elméleti gyökerei. 

13. A Kuznets görbék. 

14. A jólét elemzése, jóléti mutatók és az SNA környezeti összefüggései. 

15. A gazdasági mutatók fogyatékosságai. 

16. A makrogazdaság készleteit és teljesítményeit jelző mutatók és a 

környezetgazdaságtan. 

17. Mennyiségek (jelzőszámok) komplex rendszerekben. 

18. Egy makrogazdaság kibocsátása (outputja). 

19. Kísérletek új (monetáris) makromutatók alkotására. 

20. Kísérletek új nem monetáris mutatók alkotására. 

21. A természeti erőforrások fogalma, osztályozása. 

22. A közjavak túlhasználata és a kimerülű természeti erőforrások. 

23. Megújuló erőforrások és optimális felhasználásuk. 

24.  A meg nem újuló erőforrások és optimális felhasználásuk. 

25. In situ természeti javak. 

26. A környezet monetáris értékelése. 

27. A környezetszennyezés gazdaságtana. 

28. Egyéni és társadalmi megítélés. 

29. Az externális hatások elmélete. 

30. A környezetszennyezés gazdaságilag optimális szintje. 

31. A környezetvédelmi szabályozás formái, eszközei. 

32. A direkt beavatkozáson alapuló, közvetlen vagy normatív szabályozás. 

33. Az ösztönzésen alapuló, közvetett vagy gazdasági szabályozás eszközei. 

34. A fenntartható fejlődés 9 alapelve. 

35. Környezetmenedzsment, KIR, Környezeti menedzsment alapelvei. 

36. Az európai környezetpolitika születése, céljai. 

37. Az Európai Közösség környezetpolitikájának alapelvei. 

38. Környezetvédelmi alapelvek, mint a közösségi politika alkotmányos elvei, a 

szabályozás. 

39. Környezetvédelmi akcióprogramok 1973-2000 között. 

40. A környezeti elemekre irányuló környezetpolitika. 

41. A gazdasági ágazatokra irányuló környezetpolitika. 

42. Környezetvédelmi akcióprogramok az Európai Unióban. 

43. A 6. Környezetvédelmi Akcióprogram az új évezred első évtizedére, célok és 

feladatok. 

44. Nemzeti Környezetvédelmi Program I-II. 

45. A Környezeti és Energetikai Operatív Program (KEOP): céljai, jogszabályi háttere, 

prioritási tengelyei. 


