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é
A képzés nyelve:
magyar
A tárgy órarendi helye:
Szakmai törzsanyag
A tananyag
Oktatási cél:
A tárgy célja, hogy áttekintse a közgazdasági elméletek fejlődését a környezettel összefüggésben. A környezetgazdaságtan lényege, e fogalom megjelenése a közgazdaságtan elméletekben, illetve kapcsolódása a fő közgazdaságtani irányzatokhoz. Értelmezi, és részletesen elemzi a fenntartható fejlődés fogalmi rendszerét, elvének kialakulását és fejlődését. Bemutatja a természeti tőke mérésének sajátosságait és a környezetértékelés főbb módszereit. Rámutat a környezetgazdaságtan mikroökonómiai összefüggéseire, illetve elemzi a gazdasági, környezeti, fenntarthatósági indikátorokat. A környezetpolitika fogalmának és a környezetszabályozás eszközeinek bemutatása fontos részét képezik a tananyagnak. Ennek keretein belül foglakozik a környezetszabályozás gyakorlatával az Európai Unióban, illetve megfogalmazza Magyarország fenntarthatósági céljait.
A tárgy részletes leírása, ütemezés:
Előadás témakörei:
Okta-tási hét
Időpont (hónap, nap)
Témakör
1.

Környezetgazdaságtan alapjai. I.
2.

Környezetgazdaságtan alapjai. II.
3.

Fenntartható fejlődés. Gazdasági növekedés és a környezeti minőség kapcsolata.

4.

Gazdasági növekedés és a környezeti minőség kapcsolata.
5.

Környezetszennyezés gazdaságtana. I.
6.

Környezetszennyezés gazdaságtana. II.
7.

EU környezetvédelmi politikája. I.
8..

EU környezetvédelmi politikája. II.
9..

Környezetgazdaságtan hulladék , légkör.
10.

Légkör
11.

Magyarország környezetvédelmi politikája.
12.

Talaj, hidroszféra
13.

Környezetgazdaságtan talaj , hidroszféra.
ZH. Írás.
14.

Pótzh.
Gyakorlatok:
Okta-tási hét
Időpont (hónap, nap)
Témakör
1.

Kiselőadások megbeszélése.
2.

Környezet , erőforrásgazdálkodás , környezetvédelem.
Természeti erőforrások csoportosítása.
3.

Természeti tőke fogalma.

4.

Fenntartható hozam a megújuló erőforrások használatában.
5.

Nem megújuló erőforrások gazdaságtana.
Társadalmi–gazdasági anyagáramlás.

6.

Környezeti válság.
Modellkísérletek a környezeti válság kezelésére
7.

Környezeti válságra adott válaszok. 
EU. Környezeti aktivitása.

8.

Ökológiai közgazdaságtan , környezetgazdaságtan.
Gazdaság és a bioszféra viszonya.
9.

Gazdasági növekedés társadalmi fejlődés.
Természeti tőke mérhetősége és eltérő értelmezései.

10.

Fenntartható fejlődés fogalma és értelmezései.
ENSZ fenntartható fejlődési mutatószám rendszere.
11.

Ökológiai lábnyom , a humán fejlődés indexe.
Monetáris környezetértékelés szükségessége , alkalmazási területei.

12.

Környezetértékelési módszerek csoportosítása.
Költség-haszon elemzés.
13.

Külső gazdasági hatások (externáliák) fogalma és jellemzői.
Környezetszennyezés saját károkozással.
Környezetszabályozás szükségessége és ennek megjelenése a közgazdasági elméletekben.(pigoui adó). Néhány gondolat A.C. Piguo- ról.

14.

Stratégia megközelítés jelentősége. Tervezhető-e az átmenet a fenntarthatóság felé?
Félévközi követelmények
Foglalkozásokon való részvétel:
kötelező
Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók, stb. (száma, időpontja)

Kiselőadások megtartása folyamatosan a gyakorlatokon történik.










Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere:
A ZH és a szakirodalom feldolgozás külön-külön min. 40%-os kell legyen. Az évközi jegy ezen két feladat alapján adódik ki.
 Amennyiben az évközi jegy elégtelen(1), úgy a TVSZ 24. § (5) – ban foglaltak szerint nyílik lehetőség a pótlásra.
Irodalom
Kötelező: 

Ajánlott:
Szlávik János (szerk.): Környezetgazdaságtan  Typotex Budapest 2007.
A tárgy minőségbiztosítási módszerei:
A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás hatékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékeléséből származó információkat. Az értékelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei 
- a tudásátadás módszertana,
- a tananyag tartalma,
- az előadások és gyakorlatok egymásra épültsége.
A változtatásokról és azok eredményeiről évenkénti értékelést végzünk, erről feljegyzést készítünk és a bevált elemeket a szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük.
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