Meghívó
A CEEweb Egyesület, a Joint Venture Szövetség és a SwissCham Hungary
tisztelettel meghívják Önt

a Biológiai sokféleség és az Ökoszisztémák Értékelése
című rendezvényükre, amelyet az üzleti élet döntéshozói számára

2011. június 22-én, szerdán
rendeznek a
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Baross termében
(cím: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. VI. emelet).
Program:
9:00 A biológiai sokféleség és ökoszisztéma szolgáltatások jelentősége vállalati
szempontból
Előadó: Pataki György, Budapesti Corvinus Egyetem
9:20 Vállalati ökoszisztéma-értékelés: vezető nemzetközi nagyvállalatok jó példái
Előadó: Kriza Máté, Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért
9:40 Kérdések és válaszok
10:00 Panelbeszélgetés
résztvevők:
 Hajdu Klára, főtitkár, CEEweb a Biológiai Sokféleségért Egyesület
 Kriza Máté igazgató, Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért
 Márta Irén kommunikációs igazgató, Holcim Hungária Zrt.
 Pataki György, Ph.D., egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem,
Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék
 Tóth Péter, ügyvezető igazgató, Agrár Európa Kft.

11:00 – 12:00 Állófogadással egybekötött sajtótájékoztató
A rendezvény moderátora:
Kovács Eszter, Ph.D., egyetemi docens,
Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet
A rendezvény támogatója a Vidékfejlesztési Minisztérium

A rendezvényen való részvétel térítésmentes,
de előzetes regisztráció szükséges!
Kérjük, részvételi szándékát jelezze az arany@ceeweb.org e-mail címen legkésőbb
június 15-ig! Kérjük, az elküldött regisztráció tartalmazza:
jelentkező neve, képviselt cég, telefonszám, e-mail cím
További információ, kérdés esetén, kérjük forduljanak Arany Ildikóhoz a +36 1 398
0135-ös telefonszámon, illetve az arany@ceeweb.org email címen.

Háttér
A biológiai sokféleség – a fajok, gének és ökológiai rendszerek sokfélesége – a világ
természeti tőkéje. A földi élet bonyolult rendszere biztosítja az ún. ökoszisztéma
szolgáltatásokat, amelyek többek között élelmiszerrel, tiszta vízzel és levegővel, élhető
klímával és nyersanyagokkal járulnak hozzá az emberiség jólétéhez, és biztosítják
minden gazdasági tevékenységünk alapját.
A biológiai sokféleség csökkenése az emberi tevékenység következtében napjainkban
olyan méretet öltött, amire még nem volt példa az emberiség történelme során, és
amely hosszú távon az alapvető létfeltételeinket veszélyeztetheti. Ennek
megakadályozása érdekében olyan új eszközrendszerre van szükség, amely az
ökoszisztéma szolgáltatásokat és természeti tőkét gyakorlati szinten integrálja mind a
vállalati, mind a politikai döntéshozatalba. Az elmúlt években számos európai
kormány, kutatóintézetek és üzleti szervezetek, valamint az ENSZ és az Európai Unió
tettek erőfeszítéseket ezen eszközrendszerek kidolgozására. Ennek eredményeképpen
több jelentős tanulmány született, köztük az ENSZ és több nemzeti kormány
közreműködésével a The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
című munka, illetve a World Business Council for Sustainable Development
tanulmánya, a WBCSD Guide to Corporate Ecosystem Valuation.
Rendezvényünk célja, hogy a magyarországi üzleti vezetők megismerkedjenek a
problémával és az azt célzó jó üzleti gyakorlatokkal, és megvitassák a hazai
alkalmazhatóság lehetőségeit.

A rendezvény támogatója a Vidékfejlesztési Minisztérium

