SZENT ISTVÁN EGYETEM
MEZŐGAZDASÁG- ÉS
KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR

TERMÉSZETVÉDELMI- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁSI INTÉZET
ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSI ÉS AGRÁRKÖRNYEZETTERVEZÉSI TANSZÉK

BSc szakdolgozati témák 2016
Környezetgazdaságtan, -politika és környezetszociológia
témacsoport
Természetvédelmi mérnök BSc
Balázs Bálint
•
Nemzeti parki termékek, természetvédelem és helyi gazdaság, helyi termék, komótos
étkezés (Slow Food), természetvédelemhez köthető termék és szolgáltatásfejlesztés
Jancsovszka Paulina
•
Az Európai Unió természetvédelmi szabályozása
•
Nemzetközi szervezetek természetvédelmi tevékenysége
Kovács Eszter
•
Gazdálkodás (erdő-, mező-, hal-, vadgazdálkodás) és természetvédelem összehangolása,
konfliktusok feltárása védett természeti, Natura 2000 vagy MTÉT területeken.
•
Védett vagy inváziós idegenhonos fajokkal kapcsolatos gazdasági és társadalmi kérdések,
konfliktusok elemzése.
Kohlheb Norbert
•
Megújuló energiaforrások természeti, gazdasági és társadalmi hatásai
Podmaniczky László
•
A Natura 2000 és a Vízkeret-irányelv szempontjainak harmonizálása
Podmaniczky László és Balázs Katalin
•
Az ökológiai és extenzív gazdálkodás hatása a biodiverzitásra
***

Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc.
Balázs Bálint
•
Helyi termékek, rövid és fenntartható élelmiszer-rendszerek felmérése
•
Gazdálkodói piacok értékelése
Podmaniczky László
•
A gazdálkodás ökológiai és ökonómiai teljesítményeinek mérésére alkalmas indikátorok
fejlesztése és tesztelése
•
A „carbon-footprint” alkalmazási lehetőségei a mezőgazdaságban
•
Az önellátó gazdálkodás lehetőségeinek ökonómiai elemzése
•
Az alternatív gazdálkodás vállalati problémái: technológiai és vállalati szintű tervezés, az
ilyen gazdálkodásra berendezkedett vállalkozások eredményeinek elemzése és értékelése
•
Magas Természeti Értékű Területek rendszere és kialakításuk gyakorlata Európában
Jancsovszka Paulina, Podmaniczky László és Balázs Katalin
•
A mezőgazdaság és a környezet kapcsolatainak, a mezőgazdasági tevékenység negatív és
pozitív externális hatásainak elemzése és agrárpolitikai összefüggései
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Jancsovszka Paulina
•
Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának és reformjainak elemzése a környezet és a
vidékfejlesztés szempontjából
•
Az Európai Unió környezetpolitikájának elemzése és magyarországi alkalmazása
Kohlheb Norbert
•
Megújuló energiaforrások környezeti, gazdasági és társadalmi hatásai, tervezése
•
Egyes környezetpolitikai eszközök (adók, támogatások, önkéntes eszközök) alkalmazásának
lehetőségei országos és helyi környezetpolitikában
•
Egyes megújítható erőforrások (erdő, víz, talaj) hazai intézményrendszerének elemzése,
értékelése nemzetközi összehasonlításban
•
A társadalmi metabolizmus vizsgálata különös tekintettel a mezőgazdaságra
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