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1987 szeptember 15-én írták alá Montrealban az ultraviola 
sugárzást tompító föld körüli ózonréteg elvékonyításáért 

felelős gázok betiltásáról szóló egyezményt. 



The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
was created to provide policymakers with regular 
scientific assessments on climate change; its implications 
and potential future risks, as well as to put forward 
adaptation and mitigation options.
Created by the United Nations Environment Programme 
(UN Environment) and the World Meteorological 
Organization (WMO) in 1988, the IPCC has 195 Member 
countries. In the same year, the UN General 
Assembly endorsed the action by WMO and UNEP in jointly 
establishing the IPCC.

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/02/UNGA43-53.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/02/UNGA43-53.pdf


Az IPCC (Éghajlatváltozási 
Kormányközi Testület) 2007-ben Al
Gore alelnökkel közösen megosztott 
Nobel-békedíjat kapott. 

2015 szeptembere óta Vorsatz Diana 
a III. munkacsoport (Mitigation of 
Climate Change) alelnöke. 



Nancy Pelosit 1987-ben választották képviselővé és 
hamarosan előterjesztette a nemzetközi pénzügyi 
szervezetekre vonatkozó környezetvédelmi törvényt:





• 1989. máj. 13. – A kormány egész napos ülése után 
Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettes 
bejelenti: azonnali hatállyal felfüggesztik a 
nagymarosi vízlépcső építését.

• 1989. jún. 2. – Az Országgyűlés jóváhagyja a 
kormánynak a nagymarosi vízlépcső építésének 
felfüggesztésére vonatkozó döntését.

• A vízlépcső megépítése elleni tüntetések a 
rendszerváltást követelő civil szervezetek 
gyűjtőhelye lett.  Néhány tüntetésen Mark Palmer
amerikai nagykövet is részt vett.



- 1989, George Bush elnök USD5M alaptőkével létrehozott 
egy Regional Environmental Center-t Budapesten.

- A REC 1990-ben Szentendrére költözött. Ma már 17 
országban működik irodája.

- 1991 június 21-23, Csehszlovákia, Dobris vára: 
Environment for Europe, az első európai miniszteri 
konferencia, ahol 34 európai ország, az USA, Brazília, Japán és 
az ENSZ részvételével lefektetik a kelet- és közép-európai 
országok környezetvédelmi integrálódását elősegítő 
szabályokat.



1990-ben a Világbank és a csoporthoz 
tartozó IFC és MIGA (International 
Finance Corporation és Multilateral
Investment Guarantee Agency) 
elfogadta a beruházások 
környezetvédelmi vizsgálatáról szóló 
dokumentumot és az  A-B-C-FI 
kategorizálást.





Az EBRD-t 1991 áprilisában 
alapították, jelenleg 71 ország, az 
EU és az EIB a tagjai, az 
alaptőkéje €20.3 milliárd. 2021-
ben 413 projektet finanszírozott 
€10.4 milliárd értékben, amikor a 
bank tőkekihelyezései elérték a 
€50.2 milliárdot.



The European Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD) adopted its first 
Environmental Policy in 1991, at the initial 
meeting of its Board of Directors. The 
Environmental Policy is a key document of the 
EBRD, which details the commitments of the 
Bank’s Founding Agreement “to promote in 
the full range of its activities, environmentally 
sound and sustainable development.” 



EBRD Performance Requirements:
1. Assessment and Management of Environmental and Social Risks 

and Impacts
2. Labour and Working Conditions
3. Resource Efficiency and Pollution Prevention and Control
4. Health, Safety and Security
5. Land Acquisition, Restrictions on Land Use and Involuntary 

Resettlement
6. Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living 

Natural Resources
7. Indigenous Peoples
8. Cultural Heritage 
9. Financial Intermediaries
10.Information Disclosure and Stakeholder Engagement





United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC)

established an international environmental treaty to 
combat "dangerous human interference with the climate 
system", in part by stabilizing greenhouse 
gas concentrations in the atmosphere. It was signed by 
154 states at the United Nations Conference on 
Environment and Development (UNCED), informally 
known as the Earth Summit, held in Rio de Janeiro from 3 
to 14 June 1992. It established a Secretariat headquartered 
in Bonn and entered into force on 21 March 1994

https://en.wikipedia.org/wiki/International_law
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_protocol
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas
https://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Conference_on_Environment_and_Development
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Conference_on_Environment_and_Development
https://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Summit
https://en.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://en.wikipedia.org/wiki/Bonn




IPPC Directive:

Council Directive 96/61/EC of 24 September 
1996 concerning integrated pollution 
prevention and control

A TANÁCS 96/61/EK IRÁNYELVE (1996. 
szeptember 24.) a környezetszennyezés 
integrált megelőzéséről és csökkentéséről 



Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of 
the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for 
greenhouse gas emission allowance trading within the 
Community and amending Council Directive 96/61/EC 
(Text with EEA relevance)

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve 
(2003. október 13.) az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi 
irányelv módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)





2003 június 3-án az ABN-AMRO, a Barclays, a Citigroup, a 
Credit Lyonnais, a Credit Suisse Group, a HVB Group, a 
Robobank, a Royal Bank of Scotland, a WestLB és a 
Westpac megegyezett az IFC környezetvédelmi 
politikájának alkalmazásában. 

Jelenleg 38 országból 134 bank tagja a szervezetnek. 
Évente több, mint 1 trillió  USD-t fektetnek be, ami Kanada 
GDP-je, az összes bank finanszírozás 75%-a. 

Az MNB 2019-ben csatlakozott. A KBC, a K&H tulajdonosa 
2004-ben, az Intesa San Paolo, a CIB tulajdonosa 2007-
ben…





The EU Taxonomy Regulation, (EU) 2020/852, establishes six 
environmental objectives:
1. Climate change mitigation
2. Climate change adaptation
3. The sustainable use and protection of water and marine 

resources
4. The transition to a circular economy
5. Pollution prevention and control
6. The protection and restoration of biodiversity and ecosystems
Magyarul: a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret 
létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet 
módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)



2015 EU First Circular Economy Action Plan, European 
Institute of Technology and Innovation (EIT):



Environmental, social, and corporate governance (ESG)
• 2004-ben 20 vezető nagyvállalat publikálta ESG politikáját
• 2006 Sustainable Stock Exchange Initiative (jelenleg 65 tagja 

van, 2022 májusban Bukarest is csatlakozott)
• 2016 óta Global Reporting Initiative Standards (GRI) és Task 

Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
szabályozza a jelentések tartalmát és validálását

• 2022-ben Davosban a Világgazdasági Fórumon elhangzott, 
hogy jelenleg 41 billiárd dollárnyi vagyonról készül ESG 
jelentés

• 2021-ben 330 milliárd dollárt fektettek ESG jelentést készítő 
cégekbe.



One third of the 3.018 trillion euro investments from the Next Generation EU 
Recovery Plan, and the EU’s seven-year budget will finance the European 
Green Deal (Európai Zöld Megállapodás):



Az EU 2021-2027-es költségvetésének 1/3-át szánja a European 
Green Deal finanszírozására, amivel 2030-ra az 1990-eshez 
képest a GHG emissziót 55%-kal, a növényvédőszer felhasználást 
50%-kal csökkentik Éghajlatpolitika és kibocsátáscsökkentés.  

• Igazságos átmenet
• Fenntartható fejlődés
• Energiaügy
• Közlekedés és mobilitás
• Kutatás és innováció
• Az állami és magánfinanszírozás környezetbarát-

abbá tétele



Köszönöm a figyelmet!
Szeptember 20-án folytatjuk a beszélgetést, amikor 

mindannyian kifejthetjük, hogy ki mit ért 
fenntarthatóság alatt.

Közös véleményünket majd megpróbáljuk egy ábrában 
összefoglalni.

Október 4-én 
Dr Solymosi Rezső „Az erdő hatása a klímaváltozásban; 

szénfelvevő és tároló képessége”
Dr Szabó István : „Fenntarthatósági kihívások az 

energetikában”. 


