Kezdőoldal / Tantárgyaim / Környezetgazdaságtan - BMEGT42A001 / Általános
/ 1. ZH KEDDI CSOPORT - ápr. 5. kedd 16:30-19:30

Kezdés ideje 2022. April 5., Tuesday, 17:10
Állapot Befejezte
Befejezés 2022. April 5., Tuesday, 17:15
dátuma
Felhasznált idő 4 perc 28 mp
Pont 19,00 a(z) 20,00 maximumból (95%)
Visszajelzés Az elért pontszámot a teszt lezárulása (19:30 óra) után jeleníti meg a rendszer!

1 kérdés

Milyen viszonyban van, és miért, a két leggyakrabban használt környezeti makromutató: az

Kész

ökológiai lábnyom index és a környezeti teljesítmény index?

1,00/1,00
pont

Válasszon ki egyet:
Pozitív korrelációban vannak, mert azonos környezeti állapotokat mérnek és nincs
jelentős módszertani eltérés a kettő között.
Negatív korrelációban vannak, mert más módszertan szerint normalizálnak és
aggregálnak.
A korreláció az időben ingadozik: mindkét mutatót évről-évre kiszámolják, s hol inkább
pozitív, hol inkább negatív a kettő közötti korreláció.
Negatív korrelációban vannak, mert más környezeti állapotokat aggregálnak (az egyik
ökoszisztéma központú, a másik szennyezés központú).

Válasza helyes.

2 kérdés
Kész

Milyen módon jeleníti meg a környezeti teljesítmény index az értékelni kívánt országok
természeti erőforrás felhasználását és szennyezéseit!

1,00/1,00
pont

Válasszon ki egyet:
Területértékben adja meg.
A GDP-hez viszonyított arányszámot ad meg.
0-100-ig terjedő pontozást használ.
Területértékben normalizál, majd a biokapacitáshoz viszonyított arányszámot ad meg.

Válasza helyes.



3 kérdés
Kész

Melyik megállapítás nem vonatkoztatható a környezetgazdaságtanra az alábbiak közül!

1,00/1,00
pont

Válasszon ki egyet:
Megpróbálja felderíteni, hogy a gazdaság „játékszabályai” hol nem tökéletesek a
természeti erőforrások kezelésében.
A közgazdaságtan elméleti összefüggéseit (pl. külső gazdasági hatás fogalma),
módszertanát (pl. határelemzések) alkalmazza.
A gazdaság és a környezet kapcsolatát, kölcsönhatásait vizsgáló társadalomtudomány.
A környezeti problémák kezelése során a piaci megoldások elutasításával keres választ a
javaslataival.

Válasza helyes.

4 kérdés

A külső gazdasági hatások...

Kész
1,00/1,00
pont

Válasszon ki egyet:
mindig negatívak, mert a környezetszennyezés csak káros lehet.
lehetnek negatívak és pozitívak attól függően, hogy a nem szándékos hatásban részesülő
fél számára ez a jólétet javító vagy csökkentő következménnyel jár.
lehetnek negatívak és pozitívak a környezeti szabályozástól függően.
mindig negatívak, mert az externáliák minden esetben rontják a termelési tényezők
allokálásának hatékonyságát.

Válasza helyes.

5 kérdés

Az ökológiai lábnyom és a GDP összefüggése a következő:

Kész
1,00/1,00
pont

Válasszon ki egyet:
Az ökológiai lábnyom csak nagyon gyengén korrelál a GDP-vel.
A GDP növekedésével az ökológiai lábnyom csökken, hiszen több forrás jut
környezetvédelemre.
A GDP növekedésével szoros összefüggést mutat az ökológiai lábnyom növekedése is.
Az ökológiai lábnyom és a GDP között nincs összefüggés.

Válasza helyes.



6 kérdés
Kész
1,00/1,00

Az ökológiai közgazdaságtan Georgescu-Roegen által megfogalmazott elmélete szerint a
gazdasági növekedés nem helyes gazdaságpolitikai cél, mert

pont

Válasszon ki egyet:
a gazdasági tevékenységek fogyasztják a szűkösen rendelkezésünkre álló alacsony
entrópiájú erőforrásokat.
a biodiverzitás állandó degradációjával jár együtt.
az egyre növekvő népesség mellett csak a gazdag társadalmak részesednek belőle.
egyre nagyobb mértékű környezetszennyezést okoz.

Válasza helyes.

7 kérdés
Kész

Válassza ki a helyes meghatározást az alábbiak közül!

1,00/1,00
pont

Válasszon ki egyet:
A természet folyamataitól függetlenül léteznek a gazdasági folyamatok.
A természeti folyamatok körjellegéhez hasonlóan a gazdaság folyamatai is zártak.
A gazdasági és a természeti folyamatok egységesen zártak.
A természeti folyamatok zárt láncával szemben a gazdaság folyamatai nyílt láncúak.

Válasza helyes.

8 kérdés

A „szigorú” fenntarthatóság jelentése, hogy

Kész
1,00/1,00
pont

Válasszon ki egyet:
a természeti tőke értékét hosszútávon is legalább állandó szinten tartjuk, annak
csökkentése tiltott.
egyes környezetszennyező anyagok kibocsátását teljesen megtiltjuk.
lemondunk a gazdasági növekedésről.
a megújuló természeti erőforrások kitermelése csak a biológiai megújulási ütemnél
kisebb lehet.

Válasza helyes.



9 kérdés

Az „enyhe” fenntarthatóság jelentése, hogy

Kész
1,00/1,00
pont

Válasszon ki egyet:
egyes környezetszennyező anyagok kibocsátását teljesen megtiltjuk.
a termelési lehetőségek változatlan fenntartásán belül megengedjük a természeti tőke
más tőkeformával való helyettesítését.
a megújuló természeti erőforrások kitermelése csak a biológiai megújulási ütemnél
kisebb lehet.
lemondunk a gazdasági növekedésről.

Válasza helyes.

10 kérdés

Hogyan nevezzük a természeti tőke hozamát?

Kész
1,00/1,00
pont

Válasszon ki egyet:
ökoszisztéma
ökoszisztéma-szolgáltatás
biodiverzitás
ökológiai hozam

Válasza helyes.

11 kérdés

Az alábbi ökoszisztéma-szolgáltatások közül melyik tartozik a támogató szolgáltatások

Kész

csoportjába?

1,00/1,00
pont

Válasszon ki egyet:
a rovarok beporzó tevékenysége
a föld mélyéből kitermelt szénhidrogének
az élelmiszereink alapanyagát adó növények
az algák oxigén produkciója

Válasza helyes.



12 kérdés

A természeti tőke gazdasági értékének meghatározása számos gazdasági döntéshozatalt

Kész

segíthet. Az alábbiakban felsoroltunk néhányat. Melyik esetben nincs relevanciája a

1,00/1,00

természeti tőke nagyságának.

pont

Válasszon ki egyet:
környezetpolitikai beavatkozások (szabályozások) tervezése
a nemzeti bankok alapkamat-mérték meghatározó tevékenysége
nemzeti számlák pontosabb meghatározása
beruházások költség-haszon elemzése

Válasza helyes.

13 kérdés

A lakásunk egy fürdőzésre is alkalmas tó közelében található, de jelenleg olyan elfoglaltak

Kész

vagyunk, hogy soha nem jut időnk meglátogatni a tavat és élvezni szolgáltatásait. Reméljük,

1,00/1,00

hogy majd ha nyugdíjasok leszünk, minden meleg napon fürdeni fogunk a tóban. A tó ilyen

pont

értéke a természeti tőke teljes gazdasági értékelési modellje szerint a ...
Válasszon ki egyet:
választási lehetőség (opciós) érték
közvetett használati érték
létezési érték
közvetlen használati érték

Válasza helyes.

14 kérdés
Kész

A fenntarthatóság közgazdaságtani értelme, hogy

1,00/1,00
pont

Válasszon ki egyet:
a gazdasági növekedést hosszútávon is biztosítani tudjuk.
a környezetszennyezést ne engedjük egy kritikus érték fölé emelkedni.
a termelési lehetőségeink határa hosszútávon sem zsugorodhat.
a természeti erőforrásokat hosszútávon is megőrizzük.

Válasza helyes.



15 kérdés

Melyik alábbi fogalom definíciója a következő: a főbb funkciók fennmaradnak külső sokkok

Kész

ellenére is

1,00/1,00
pont

Válasszon ki egyet:
reziliens rendszer
szennyezés-elnyelő képesség
biodiverzitás
asszimilációs kapacitás

Válasza helyes.

16 kérdés

"Véges Földön lehetetlen a folytonos gazdasági növekedés." Igaz vagy hamis ez az állítás

Kész

ebben a formájában?

1,00/1,00
pont

Válasszon ki egyet:
Igaz
Hamis

Válasza helyes, ez az állítás így hamis.
A véges Föld materiális meghatározás, a természeti erőforrások készlete véges. A gazdasági
növekedésnek is van anyagi lába, de alapvetően absztrakt jelenség: a gazdasági teljesítmény
az árjelzéseken alapul, ami választási lehetőségek relatív értékelését tartalmazza. Elméletileg
egy nem materiális, absztrakt érték növekedése nem függ egy anyagkészlet végességétől.

17 kérdés

Mit tekintünk a nemzetgazdasági teljesítményt mérő mutatók hibáinak környezeti

Kész

szempontból? Válassza ki a helyes meghatározást!

1,00/1,00
pont

Válasszon ki egyet:
A GDP a gazdaságnak csak azt a részét veszi számba, amelyhez pénzmozgás
kapcsolódik.
A GDP különbséget tesz a jólétet növelő és csökkentő pénzmozgások között.
A GDP a gazdaság teljesítményét teljes körűen számba veszi.
A GDP a teljesítménymérés egyedüli mérőszáma.

Válasza helyes.



18 kérdés
Kész
1,00/1,00

A „fenntartható fejlődés” politikai koncepciója abban különbözik a fenntarthatóság
közgazdasági elméletétől, hogy

pont

Válasszon ki egyet:
szigorúbban értékeli a természeti erőforrások állapotát.
a termelési tényezők hosszútávú alakulásán túl értékeli a társadalmi egyenlőség
alakulását és a jólétet befolyásoló más tényezők állapotát is.
kritikusabb a gazdasági növekedéssel szemben.
tekintettel van a megelőzés, az elővigyázatosság modern környezetpolitikai elveire is.

Válasza helyes.

19 kérdés

Válassza ki, hogy az alábbiak közül melyik ismert makrogazdasági teljesítménymutató vonja

Kész

le a környezetszennyezés értékét a bruttó hazai termék értékből, de nem veszi figyelembe a

0,00/1,00

természeti tőke változásából fakadó értékváltozásokat!

pont

Válasszon ki egyet:
NEW
GDP
GNI
ISEW

Válasza helytelen.

20 kérdés
Kész

Mi a fő megállapítása Meadows és szerzőtársainak a Római Klub felkérésére készített, "A
növekedés határai" tanulmányának?

1,00/1,00
pont

Válasszon ki egyet:
A nemzetgazdaságok egymáshoz való jóléti konvergenciája kimeríti a nemzetközi
kereskedelem lehetőségét, így a gazdasági növekedés lehetősége megszűnik.
A gazdasági növekedés fokozatos lefékeződik, mert az emberiség kimeríti
nyersanyagkészleteit.
A gazdaság növekedése fokozatosan nullához tart, mert a társadalmaknak egyre több
erőforrást kell átcsoportosítaniuk a természeti környezet felélésből származó hatások
kompenzálására.
Az emberiség elérte növekedésének határait, a környezet túlhasználata miatt jelentős
gazdasági részrendszerek összeomlása várható.

Válasza helyes.



