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1. Melyek a legfontosabb globális környezeti problémák és mik a jellemzőik?  
 
2. Milyen okokra vezethetők vissza a globális környezeti problémák? 
 
3. Milyen veszélyeket hordoznak magukban a világgazdaságban tapasztalható exponenciális 

trendek? 
 
4. Miben látja a fenntarthatóság brundtlandi definíciójának gyengeségeit? Mi a véleménye a 

fenntarthatóság három „pilléréről” szóló nézetekről? 
 
5. Mi a baj a környezetvédelem nemzetközi intézményrendszerével? 
 
6. Miben áll a globális gazdasági hatékonyság és a környezetvédelem dilemmája? Hogyan 

lehetne az ellentétet feloldani? 
 
7. Miért vált a klímaváltozás „önjáróvá”?  
 
8. Mik a feltételei a kibocsájtás és a koncentráció szempontjából annak, hogy a 

felmelegedést 2-4 fok között lehessen stabilizálni? 
 
9. A Stern-jelentés megállapításai a klímaváltozás által okozott károk nagyságáról és a 

megelőzés költségeiről. 
 
10. Milyen jellegű károkat okoz a klímaváltozás és kiket sújtanak azok? 
 
11. Milyen intézkedésekre van szükség a klímaváltozás elkerülése érdekében globális, 

nemzetgazdasági és egyéni szinten? Melyek ezek közül a legfontosabbak? 
 
12. Az Egyesült Államok álláspontja a klímaváltozással kapcsolatban. 
 
13. Kína és India álláspontja a klímaváltozással kapcsolatban. 
 
14. Mit tesz az Európai Unió a klímaváltozás ellen? 
 
15. Egy nemzetközi klímaegyezmény megkötésének feltételei, akadályai és kilátásai. 
 
16. Hasonlítsa össze a fejlett nyugat-európai és a kelet-középeurópai országok környezetének 

állapotát. Milyen fontosabb következtetésekre jut? 
 
17. Melyek a környezetpolitika főbb jellemzői a fejlett nyugat-európai és a kelet-

középeurópai országokban? 
 



18. Milyen gyakorlat jellemzi a fogyasztói társadalmakat, s mik ennek a környezeti 
következményei?  

 
19. Hogyan fogalmazná meg a „fenntartható fogyasztás” fontosabb jellemzőit? 
 
20. A közúti közlekedés társadalmi mérlege: bevételek, kiadások, externális költségek. 
 
21. Hogyan viszonyulnak a vállalatok céljai a fenntartható fejlődés alapelveihez, 

követelményeihez? 
 
22. Milyen tényezők motiválják a vállalati szférát a környezetvédelmi ügyekkel való 

foglalkozásra? 
 
23. Milyen üzleti lehetőségek rejlenek a vállalatok számára a környezetvédelemben? 
 
24. Melyek a vállalatok legfontosabb környezeti hatásai? 
 
25. Mit értünk a vállalatok környezeti kockázatai alatt? Milyen fajtáit különböztetjük meg? 
 
26. Melyek a legismertebb ipari balesetek és milyen tanulságokat vonhatunk le belőlük? 
 
27. Milyen társadalmi hatásai vannak a vállalati működésnek? Milyen válaszokat adnak a 

vállalatok a társadalmi kihívásokra? 
 
28. Jellemezze a legfontosabb környezeti szabályozó eszköz-típusokat a vállalatok 

szempontjából! 
 
29. Milyen önkéntes környezetvédelmi szabályozó eszközöket ismer? Milyen előnyök 

származnak ezek alkalmazásából? 
 
30. Mit értünk önkéntes környezetvédelmi megállapodáson? Milyen előnyei, illetve hátrányai 

vannak és milyen problémák esetében célszerű használatuk? 
 
31. Milyen környezetpolitikai eszközök állnak rendelkezésre a vállalatok klímaváltozásra 

gyakorolt hatásának a csökkentésére? 
 
32. Mit értünk integrált szennyezés-megelőzésen és ellenőrzésen? Jellemezze a területet 

meghatározó környezetpolitikai szabályozást! 
 
33. Milyen jellegzetességekkel bír az Európai Unió új vegyi anyag szabályozása? 
 
34. Mit értünk környezeti konfliktusok alatt? Milyen fajtái vannak és hogyan lehet azokat 

kezelni? 
 
35. Mit értünk a tárgyalással elérhető legjobb alternatíva fogalmán és hogyan alkalmazható a 

környezeti konfliktusok kezelése során? 
 
36. Milyen alkupozíciókat ismerünk és milyen jellemzőik vannak? 
 



37. Milyen taktikákat alkalmaznak a leggyakrabban a vállalatok környezeti konfliktusok 
esetében és mely stratégiákat célszerű elkerülni a gyakorlatban? 

 
38. Mit értünk ’stakeholder dilemmán’? 
 
39. Milyen eszközökkel segíthetik a vállalatok a környezetbarát fogyasztás kialakulását? 
 
40. Hogyan függenek össze a termelés és a fogyasztás meghatározó folyamatai a fenntartható 

fejlődés szempontjából? Milyen akadályai vannak a fogyasztás fenntartható keretek közé 
szorításának? 

 
 
 
 
Budapest, 2007. május 


