A Természetvédelmi mérnöki MSc szak záróvizsgájának kérdései
Természetvédelmi politika
1. A természetvédelem alapelvei
2. A természetvédelmi politika fogalma, fejlődése, a hazai természetvédelem története
3. Az ország jelenlegi természetvédelmi politikájának tartalmi elemei, a természetvédelmi
politika eszközrendszere
4. A Nemzeti Természetvédelmi Alapterv (NTA) főbb természetpolitikai vonatkozásai
5. Természetvédelmi jogalkotás, mint a természetvédelmi politika eszköze
6. A természetvédelem szervezete és feladatai
7. A társadalmi szervezetek szerepe a természetvédelmi politikában
8. Természetvédelmi politika az EU-ban
Nemzetközi természetvédelmi jog és a természetvédelem nemzetközi helyzete
9. Természetvédelmi jogalkotás az Európai Unióban
10. Natura 2000 területek jelentősége, kezelése, kialakítása Magyarországon
11. A természetvédelem nemzetközi kapcsolatainak jelentősége, formái és jellemzői
12. Nemzetközi szervezetek. Fontosabb nemzetközi természetvédelmi szervezetek. IUCN
kategóriák
13. Nemzetközi diplomácia meghatározása, elemei
14. A kereskedelmet szabályozó nemzetközi egyezmények (CITES)
15. Nemzetközi természetvédelmi kutatási program (UNESCO MAB)
16. Nemzetközi természetvédelmi elismerés (Európa Diploma)
17. A világ kulturális és természeti örökségének megőrzése (Világörökség)
18. A biológiai sokféleség megőrzése (Biodiverzitás Egyezmény)
19. A vizes területek és folyóvizek védelme (Ramsari Egyezmény, Duna védelmi
egyezmény)
20. Az európai természetes élővilág és élőhelyeik, továbbá a vándorló vadon élő állatfajok
védelme (Berni Egyezmény, Bonni Egyezmény)
21. Az európai tájak és a Kárpátok védelme (Tájvédelmi Egyezmény)
Természetvédelmi vagyongazdálkodás és természetvédelmi tervezés
22. Természeti erőforrások, természeti értékek, a fenntartható fejlődés
23. A természetvédelmi vagyon fogalma, típusai, a természeti vagyonnal való gazdálkodás
és a vagyonkezelés
24. Természetvédelmi vagyon az államháztartás rendszerében
25. Természetvédelmi vagyonkezelési koncepció
26. Természeti értékek közgazdasági értékelése
27. Tanúsítványrendszerek szerepe a természeti vagyon-gazdálkodásban
28. A pályázatok szerepe a természetvédelemben. Lehetőségek, források, aktuális példák
29. Az élőhelyek és életközösségek természetvédelmi szempontú értékelésének céljai és
módszerei
30. A Nemzeti Biodiverzítás-monitorozó Rendszer (NBmR) és az Általános Nemzeti
Élőhely-osztályozási Rendszer (ÁNÉR)
31. A kezelési terv fő fejezetei és elkészítésének, jóváhagyásának folyamata
32. A fajvédelmi programok készítésének a célja, tartalma
33. A hazai természetvédelmi tervezés hierarchiája, felépítése
34. A természetvédelemmel kapcsolatban álló gazdálkodó szervezetek formái, tevékenységi
körei
35. Az üzleti terv és annak természetvédelmi jelentősége

