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0. Regisztrációs hét 

1. Környezetgazdálkodás. Környezetvédelem – 
környezetgazdálkodás fogalma. 

Római Klub, környezetünk jövője Fenntartható fejlődés és a 
környezetgazdálkodás kapcsolata. 

2. Földünk globális problémái Háború és béke, a 
fegyverkezés hatása. 

A környezet védendő elemei I (föld, a víz, a levegő). 

3. A Föld túlnépesedése. Élelmiszerválság A környezet védendő elemei II (talaj, épített környezet) 
4. Anyag- és energiaválság. Globális környezeti 

válság. 
A légkör és tulajdonságai. A légkör potenciális 
szennyezőanyagai és csoportosításuk. 

5. A környezetvédelem előtörténete, története. A 
rádöbbenés korszaka. 

A hatékony környezetvédelmi programok kezdetének 
korszaka. 

6. A környezetvédelem intézményesülésének, 
hivatalos elismerésének a korszaka. 

A szennyezés típusai és jellemzéseik. 
Az emisszió- transzmisszió- immiszió folyamata. 

7. Féléves tervezési feladatok készítésének hete: féléves feladatokhoz kapcsolódó konzultációk előre meghirdetett időpontban, zárthelyik 
írásának a hete 

8. EU környezeti politikája. A környezeti politika 
fejlődése. Környezetvédelmi akcióprogramok. 

Kőzetek kialakulása, csoportosítása. 

9. Ökológiai alapismeretek. Ökoszisztémák 
működése, csoportosítása. 

Talajok szerkezeti összetétele, csoportosítása. A 
talajszennyezés folyamata. 

10. A makro- és mikrogazdasági szempontok 
érvényesülése a környezetvédelemben. 

Szennyezett talajok tisztítási technológiái. (in situ- ex situ; 
on site – off site) 

11. A környezetgazdálkodás gazdasági és jogi 
eszközei. 

A hulladékok mennyiségi változásának tendenciái. A 
hulladékgazdálkodási törvény célkitűzései és alapelvei. 

12. A környezetvédelem története Magyarországon, 
Országunk környezeti állapota az EU-csatlakozás 
előtt és után. 

A levegőszennyezés folyamata, részfolyamatai. A 
szennyezés típusai és jellemzéseik.  
A fotokémiai szmogok jellemzése 

13. A környezeti károk kialakulásának okai, 
környezetjavítást gátló tényezők. Környezetetikai 
irányzatok. A környezetvédelem és a társadalom. 

A gazdasági növekedés mérésének régi és új mutatói  
(GDP, NEW, NEW2, ISEW, GPI, HDI, HDI2, HDI3) 

14. Féléves tervezési feladatok készítésének hete: féléves feladatokhoz kapcsolódó konzultációk előre meghirdetett időpontban, zárthelyik 
írásának a hete 
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