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külDEtésünk

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet (OECD) 34 tagországa számára 
fórumot biztosít az együttműködéshez, 
a tapasztalatok megosztásához, és a 
közös problémákra adandó megoldások 
megtalálásához. 

A tagországok kormányaival együttműködve 
igyekszünk megérteni a gazdasági, társadalmi 
és környezeti változások mozgatórugóit. Az 
adatok elemzése és összehasonlítása alapján 
előrejelzéseket készítünk. A mezőgazdaságtól 
és az adózástól kezdve a vegyianyag-
biztonságig számos területen nemzetközi 
standardokat  állítunk fel. 

Munkánk alapja a demokratikus intézmények 
által támogatott piacgazdaság iránti közös 
elkötelezettség, középpontjában minden 
polgár jóléte áll.

kölCsönös szakMai értékElés

Az OECD Titkárságának támogatásával, a 
saját szakpolitikáik fejlesztése érdekében, 
a tagországok megvizsgálják és értékelik 
egymás teljesítményét. Ezek az elemzések 
független, tényeken alapuló értékeléssel és 
célzott ajánlások megfogalmazásával segítik 
a további reformokat, a kormányzat egészét 
felölelő megközelítéssel. Az értékelések:

 z segítséget adnak a tagországoknak 
abban, hogy a hazai célkitűzésekhez és 
nemzetközi kötelezettségvállalásokhoz 
képest értékeljék saját előrehaladásukat,

 z elősegítik a tagországok közti párbeszédet 
és az egymástól való tanulást,

 z előmozdítják a tagországok 
elszámoltathatóságát a saját 
demokratikus közösségük és egymás felé.



az OECD

Magyarország és az OECD

Magyarország 1996-ban 
csatlakozott az OeCD-hez. 
Állandó Képviselete és 
szakértői révén aktívan részt 
vesz az OeCD tematikus 
csoportjaiban.

Az OeCD a közelmúltban 
számos jelentést közölt  
Magyarország szakpolitikáiról. 
A tagországok egyenlő 
felekként részt vettek az 
ajánlások áttekintésében és 
elfogadásában.
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Ürge-Vorsatz Diána, az Éghajlatváltozási és 
Fenntartható Energiapolitikai Központ igazgatója beszél 
a 2016-os OECD-fórumon.

Az OECD kétévente Gazdasági felmérést tesz közzé Magyarországról, és rendszeresen 
készít szakpolitikai értékeléseket. A Better Life Index a magyarországi életminőséget a 
többi tagországbeli életminőséggel veti össze.



környezetpolitikai 
teljesítményértékelések

1992 óta az OeCD több mint 80 
környezetpolitikai teljesítményértékelést 
végzett a tagországokban és egyes 
partnerországokban.

 z Az Értékelés és ajánlások fejezet összefoglalja 
az értékelés legfontosabb megállapításait 
és ajánlásokat fogalmaz  meg az ország 
környezetpolitikai teljesítményének javítása 
érdekében.

 z A Környezeti kulcstrendek fejezet beszámol 
az ország előrehaladásáról  az energia és a 
természeti erőforrások  hatékony használata, a 
gazdaság széndioxid-intenzitásának csökkentése, 
a természeti értékek kezelése, és az életminőség 
környezeti összetevőinek javítása területén.

 z A Környezeti kormányzás és  
környezetgazdálkodás fejezet áttekinti a 
környezeti kormányzás és a vonatkozó 
jogszabályok rendszerét, valamint azt, hogy 
az ország hogyan szerez érvényt a környezeti 
szabályozásnak.

 z A zöld növekedés felé című fejezet bemutatja 
az ország arra irányuló erőfeszítéseit, 
hogy a környezetvédelem az ország 
gazdaságpolitikájának fő szempontjai közé 
kerüljön, áttekinti a  gazdaság zöldítését elősegítő, 
többek  között adóügyi, és az árak alakulását más 
eszközökkel befolyásoló  intézkedéseket.

Ezen kívül minden ország kiválaszt két témát 
részletes elemzésre. Magyarország választotta:

 z Biodiverzitás

 z Hulladék-, anyaggazdálkodás és körforgásos 
gazdaság.

Mi van az értékElésEkbEn?
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     Az OECD tükröt tart elénk, ami nemcsak azt mutatja meg, amit éppen jól 
csinálunk, hanem azt is, hogy min lehet javítani: például a víz, a talaj és a levegő 
minőségét illetően.

Sharon Dijksma, Hollandia környezetvédelmi minisztere

A KözELMúLTBAN MEGJELENT

«
» 

2017-BEN MEGJELENIK: Észtország, Korea, Új-Zéland, Kanada, Svájc.     
2018-BEN MEGJELENIK: Csehország, Magyarország.

Magyarországról az előző Környezetpolitikai 
teljesítményértékelés 2008-ban készült. Ez a 
környezetgazdálkodás (levegő- és vízminőség, 
természetvédelem, biológiai sokféleség), a környezeti 
szempontoknak a gazdasági, mezőgazdasági és szociális 
szakpolitikákba történő integrálása, és a nemzetközi 
együttműködés kérdéseit vizsgálta. A Magyarországról 
készülő új Környezetpolitikai teljesítményértékelés 
számot fog adni a 2008-óta elért előrelépésekről.
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     A jelentés lehetővé teszi számunkra, hogy külső szempontból is rálássunk a 
problémákra, amelyekkel foglalkozunk, és hozzásegít, hogy a megfelelő perspektívából 
nézzük őket. A gyakorlatban is segítségünkre van azzal, hogy útitervként szolgál a 
környezeti szakpolitikáink javításához.

Ezio Costa, A chilei FIMA civilszervezet ügyvezető igazgatója

«

» 



2016. 
október 
2017. 
január

Az ÉRTÉKELÉS ELőKÉSzíTÉSE ÉS INFORMáCIóGyűJTÉS

 z A megválaszolt kérdőívek beérkezése, együttműködésben az 
illetékes minisztériumokkal és más szervekkel (2017. január 
végéig).

 z Az adatok és a dokumentáció összeállítása.

 z Az értékelő misszió előkészítése, az elemzőkből és 
szakemberekből, köztük az értékelésben részt vevő két ország 
szakértőiből álló vizsgálati csoport közreműködésével.

ÉRTÉKELő MISSzIó

 z Találkozók a környezetpolitikában érdekelt szervezetekkel 
és szakértőkkel: a Földművelésügyi Minisztérium, 
Nemzetgazdasági Minisztérium, és más minisztériumok, 
kormányzati szervek képviselőivel, független szakértőkkel, 
civilszervezetek, az ipar, a szakszervezetek, megyei és települési 
önkormányzatok képviselőivel.

 z Helyszíni látogatás a részletes elemzés egyik témájához 
kapcsolódóan.

Értékelő misszió, Rotterdam,
Hollandia, 2015

Chapada dos Veadeiros Nemzeti Park,
Brazília, 2015
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Az értékelési folyamat 
főbb lépései

  
május 30.
június 2

2017



2017. 
december

JELENTÉSTERVEzET

 z A jelentéstervezet a magyar kormány és az OECD 
Környezetpolitikai Teljesítmény Munkacsoportja elé kerül

2018. 
január-
február 

KöLCSöNöS SzAKMAI ÉRTÉKELÉS

 z A jelentés bemutatása a Munkacsoportnak, magas szintű magyar 
küldöttség részvételével.

 z A küldöttek megtárgyalják az értékelésben tárgyalt témákat, és 
kérdéseket tesznek fel.

 z A jelentés Értékelés és ajánlások fejezetétnek jóváhagyása, amely 
így az OECD tagországok kollektív álláspontját tükrözi.

A Környezetpolitikai Teljesítmény 
Munkacsoportban (WPEP) minden 
OECD-tagország és az Európai Bizottság 
rendelkezik képviselettel.

A jelentés Értékelés és ajánlások 
fejezetét a Munkacsoport jóváhagyja. A 
jelentés publikálása az OECD 
főtitkárának hatásköre.

2018. 
nyara

BEMuTATó

A Környezetpolitikai Teljesítmény Munkacsoport
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SzAKPOLITIKAI TALáLKOzó

2017.   
okt/nov

 z Magas szintű megbeszélés a környezetpolitikai 
teljesítményértékelés főbb megállapításairól és az ajánlásokról.

 z Megjelenik a jelentés, és az interneten ingyenesen  
hozzáférhetővé válik a civiltársadalom és a média számára.

 z Sajtótájékoztató, a Highlights brosúra és más kommunikációs 
eszközök kiadása.



A Környezetpolitikai 
teljesítményértékelések a környezetre 
hatással levő szakpolitikák javításához 
nyújtanak segítséget független értékeléssel 
és célzott ajánlásokkal.

A Magyarországról készülő harmadik 
Környezetpolitikai teljesítményértékelés 
számot fog adni a 2008 óta elért 
előrehaladásról.

Az OECD-tagországok 2018 elején fogják 
jóváhagyni a jelentés ajánlásait.

KAPCSOLAT

Nathalie Girouard
az Environmental Performance and 
Information Division (Környezetpolitikai
Teljesítmény és Információ Osztály)
vezetője
nathalie.girouard@oecd.org

Eugene Mazur 
Értékelés-koordinátor 
eugene.mazur@oecd.org
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