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1.	A füstje és a lángja
Bevezetés a környezetgazdaságtani szemléletbe, a kurzus tematikájába, ismerkedés
2.	Társadalmi költség és tulajdonjog
Piaci kudarcok; túl sok vagy túl kevés piac? A társadalmi költség koncepciója; Tulajdonjog; Közgazdaságtani iskolák; Ideológiák; kettős hozam elméletek; A szennyező fizet
3.	Eszközhasználat, avagy a jogpiacok elméleti környezete
Eszközhasználat a környezetvédelmi szabályozásban; A költséghatékony szabályozás feladatának értelmezése, normák és büntetések, a normák hatástalansága, adók, az információhiány jelentősége, P versus Q; a környezetértékelés szerepe
4.	A forgalmazható szennyezési jogok elmélete
Emisszió kereskedelem forgalmazható kibocsátási jogokkal; elméleti működés; fókuszban a mennyiség; politikai megvalósíthatóság; cap-and-trade rendszerek; a szűkösségi járadék kérdése
5.	Vállalatelméleti kitekintés
Alkalmazás vállalatelméleti kérdései, tulajdonjogok meghatározása, költséghatékonyság, versenyképesség, tranzakciós költségek, vállalati döntések, technológiai hatások
6.	Környezeti piacok tervezése
Piaci szerkezet, a piac működése, A jogok kezdeti kiosztásának problémaköre, kikényszeríthetőség; nem tökéletes piacok; járadékvadászat
7.	Az ideális anyag, avagy a CO2 jogpiacok
Nemzetközi keretek, a Kiotói Jegyzőkönyv és a rugalmassági mechanizmusok értékelése, szabályozási dilemmák, éghajlatváltozási forgatókönyvek és szabályozási hatékonyság, Magyarország adottságai
8.	A legnagyobb működő kibocsátás kereskedelmi szabályrendszer
Az EU CO2 kereskedelmi irányelve, a szabályozás hatálya, a sapka meghatározása, kezdeti allokáció, az állam szerepe, Magyarországi bevezetése, piaci tapasztalatok
9.	Esettanulmány, avagy találkozás az emisszió dílerrel
Érintett hazai vállalatok helyzetét bemutató esettanulmány (önálló otthoni feldolgozás után közös tárgyalás és értékelés); egy emisszió díler tapasztalatai; beszélgetés egy szennyezési jogok kereskedelmével foglalkozó üzletemberrel
10.	Alkalmazott kutatási eredmények
A forgalmazható jogpiacok működésére vonatkozó külföldi és hazai kutatási eredmények, gyakorlati jelenségek és tanulságok, elméleti következmények
11.	Emisszió kereskedelmi szimulációs játék
Interaktív játék a kurzuson egy kibocsátás kereskedelmi rendszer felállításával, szerepek kiosztásával, résztvevő vállalatok adataival, kereskedési időszakkal és az eredmények közös értékelésével
12.	A szennyezési jogok működésének értékelése, összefoglalás
A sapka szerepe, az allokáció szerepe, piaci koncentráció, oligopol piacok környezeti szabályozása, technológiai hatások, jóléti hatások, emissziós hatások
13.	Környezetpolitikai kitekintés: a környezeti jogok kiterjesztése
Forgalmazható környezethasználati jogok alkalmazása más környezetvédelmi szabályozási területeken; szabályozási példák
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