
 

 

Tárgy neve:  Környezetgazdasági alapismeretek Jellege:  Kreditek: 2 Kódja: KTAK244 

Tantárgyfelelős: Professzor Dr. Papp Antal Forma: levelező+ nappali Órák: 10/félév Értékelés: gy. j.; koll. 

A tantárgy oktatásának célja: A további tanulmányok megalapozásához szükséges jártasság megszerzése 

Fejlesztendő kompetenciaterületek: Tudás: Az alapvető elemzési fogalmak mélyebb megértése. 

Képesség: a CBA technikájának alkalmazására, a Világbank értékelési kézikönyvének használatára. 

Attitűd: Kritikai hozzáállás az állami törvény- és programalkotás értékelése terén. 

Autonómia és felelősség: Bátor és független véleményalkotás. 

Kötelező irodalom: Wikipédia releváns szócikkei; Glosszárium a „Természet és Gazdaság” szöveggyűjteményhez 

<https://www.google.com/url?q=https://www.interkonyv.hu/getpdf%3Fmedia_id%3D753&sa=U&ved=2ahUKEwjd4pvLlcznAhVv-

SoKHYQ_BMYQFjAAegQIMBAB&usg=AOvVaw2Tt-6tpQLZeCKSVGdzBjqf> 

Ajánlott irodalom: Releváns témák Kerekes Sándor: „A környezetgazdaságtan alapjai” c. könyvéből (AULA, 2007) <http://www.uni-

corvinus.hu/index.php?id=kornygazd_tankonyv> ill. Medvéné dr. Szabad Katalin „A fenntartható fejlődés gazdaságtana” 

<https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/0007_a4_1049_1051_fenntarthatofejl_2/adatok.html>  

Kurzustematika: Témakörök: 

a. a Föld története, a Bioszféra főbb korszakai, az evolúció geológiai hatásai; 

b. környezeti elemek, a környezet mint rendszer; ökoszisztémák típusai, hierarchiája; 

c. az emberi társadalom helye az ökoszisztémák rendszerében; környezeti hatások, környezetileg közvetített hatások, a környezetre gyakorolt 

hatások; 

d. megújuló/nemmegújuló erőforrások és nyelők; ökoszisztéma-szolgáltatások; 

e. érték-folyamok és érték-készletek; természeti tőke; ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése; teljes gazdasági érték; 

f. a neoklasszikus közgazdaságtan (mikroökonómia) alapvető elemzési fogalmai, hatékonyság és piaci elégtelenség; jóléti közgazdaságtan, a 

Pareto-hatékonyság (-optimum) és alternatívái, társadalmi jóléti függvény; a gazdasági tevékenységek externális hatásai; externáliák internalizálása; 

g. a környezetvédelmi jogi szabályozás (Coase), illetve az öko-adóztatás (Pigou) gazdaságelméleti alapjai; a gazdaságilag optimális (Pareto-

irreleváns) környezetkárosítás mértéke; példák öko-adóztatási rendszerekre; 

h. környezetterhelési mutatók; teljes életciklus elemzés; szén-lábnyom, vízlábnyom (virtuális víz, vízkilométer, stb.), ökológiai lábnyom a 

biokapacitáshoz (eltartóképességhez) viszonyítva; integrált környezeti (állapot-)értékelés vs környezeti hatásvizsgálatok; 

i. költség-haszon elemzés (CBA), érintett felek, elosztási elemzés; (kiterjesztett) költség-hatékonysági elemzés, elosztási költség-

hatékonysági elemzés, hármas nettó bevétel (Triple Bottom Line, TBL), vállalati társadalmi felelősségvállalás, globális jelentési kezdeményezés 

(Global Reporting Initiative, GRI); 

j. a nemzeti számlák rendszere; környezeti számlák; a bruttó hazai termék (GDP) „zöldebb” - és társadalmibb - alternatívái;  

k. környezetvédelem és fenntarthatóság-előmozdítás különbségei; 

l. a „fenntartható fejlődés” (FF) fogalmai: az ENSZ, az EU és egyéb testületek definíciói; 

m. népszerűbb FF-indexek; néhány más jól-léti index; 

n. gazdasági növekedés és FF-1: a hatás = Népesség x Jólét x Technológia (H=NJT) képlet és problémái; 

o.  gazdasági növekedés és FF-2: a környezeti Kuznets-görbe, illetve a „decoupling” (szétválasztás) értelmezései; 

p. újrahasznosítás és recirkulálás, öko-hatékonyság, az elérhető legjobb technológia, erőforrás-igényesség és a Jevons-paradoxon, Factor 4 és 

Factor 10, zöld gazdaság, bölcsőtől bölcsőig terméktervezés, körkörös gazdaság; 

q. a szennyező fizet elve és más FF-elvek; az elővigyázatosság elve és néhány egyéb környezetvédelmi-környezetetikai elv; 

r. környezetgazdaságtan vs ökológiai gazdaságtan; irányzatok; környezeti igazságosság, klíma-igazságosság; 

s. rendszerdinamikai modellezés, készlet-és-folyam kapcsolatok; a leghíresebb világmodell, a World3, az annak alapján készült könyv, "A 

növekedés határai"; a Római Klub számára készített jelentések sorozata; integrált értékelési modellezés, néhány fontos integrált klímaváltozási 

modell: a DICE és az IGSM; bevezetés a klímaváltozás gazdaságtanába: a Stern-Nordhaus vita; a klímaváltozás (és a környezetügy) politikai 

gazdaságtana. 

Ütemezés:  1 = a, b, c, d, e;  2 = f;  3 = g;  4 = h, i, j;  5 = k, l, m;  6 = n;  7 = o;  8 = p, q;  9 = r; 10 = s. 

 

Követelmények, értékelés módja: I. évf.: 10 házi feladat, 10-szeri órai aktivitás; II. évf.: vizsga 

Osztályozáshoz: >80 %:  jeles (5), 60-79 %:  jó (4), 40-59 %: közepes (3), 20-39 %: elégséges (2) 

Kurzus hirdetője:WJLF Környezettan szak Félév: 2019-2020. 2. félév Oktató:  Dr. Jánossy András 
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