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1. JOGNYILATKOZAT 
 

A jelen dokumentumot (továbbiakban: Dokumentum) a Raiffeisen Bank International AG (továbbiakban: RBI) 

készítette azzal a kizárólagos céllal, hogy bemutassa az RBI „Zöld Kötvény Keretrendszer”-ét. A jelen 

Dokumentum kizárólag általános tájékoztató céllal kerül átadásra, és az abban foglalt információk nem 

tekintendőek teljeskörűnek.  

A jelen Dokumentum tartalmazhat, illetve magában foglalhat hivatkozás formájában olyan nyilvános 

információkat vagy megbízhatónak hitt forrásból származó információkat is, amelyeket az RBI külön nem 

vizsgált, nem hagyott jóvá vagy nem helyesel, és ennek megfelelően az RBI nem tesz semmilyen kijelentést 

vagy garanciavállalást sem kifejezett, sem hallgatólagos formában, és nem vállal felelősséget ezeknek az 

információknak a helyessége, pontossága, észszerűsége vagy teljeskörűsége tekintetében. A jelen 

Dokumentumban foglalt információk nem kerültek független szakértő által hitelesítésre. 

A jelen Dokumentum jövőbeni eseményekkel, eljárásokkal vagy várakozásokkal kapcsolatos állításokat 

tartalmazhat. A jelen Dokumentumban foglalt, jövőre vonatkozó állítások egyike sem értelmezendő 

ígéretként vagy kötelezettségvállalásként, és nem veendő úgy, hogy jelzést, bizonyosságot vagy garanciát 

tartalmaz a tekintetben, hogy azok az előfeltevések, amelyeken ezek a jövőbeni projekciók, várakozások, 

becslések vagy kilátások alapulnak, helyesek vagy teljeskörűek volnának, vagy maradéktalanul kifejtésre 

kerülnének a jelen Dokumentumban. Az RBI különösen nem vállal kötelezettséget vagy garanciát „Zöld 

Kötvények” RBI általi tényleges kibocsátására.   

Az RBI jogosult bármikor kiegészíteni vagy módosítani a jelen Dokumentumot. Nem vállal azonban 

kötelezettséget a jelen Dokumentum vagy az abban foglalt állítások frissítésére, módosítására vagy 

kiegészítésére az előfeltevésekben vagy az ezekre az állításokra ható tényezőkben bekövetkezett tényleges 

változások tükrözése érdekében, sem arra, hogy másképpen értesítse az átvevőt abban az esetben, ha a jelen 

Dokumentumban foglalt bármely információ, vélemény, projekció, előrejelzés vagy becslés változna vagy 

később pontatlanná válna. 

A jelen Dokumentumnak nem célja jogi vagy pénzügyi tanácsadás nyújtása, és nem értelmezendő ekképpen. 

Nem képez ajánlatot vagy felhívást értékesítésre, sem jegyzésre szóló ajánlatot vagy vásárlással kapcsolatos 

megkeresést, sem bármely értékpapírra vonatkozó ajánlást; továbbá a jelen Dokumentumban foglaltak nem 

képezhetik semmilyen szerződésnek vagy kötelezettségvállalásnak az alapját, és azokat nem hagyta jóvá 

semmilyen értékpapír-szabályozó hatóság. A jelen Dokumentumban foglalt információk nem veszik 

tekintetbe az átvevő befektetési céljait, pénzügyi helyzetét, vagy szükségleteit. 

Az RBI, valamint az RBI igazgatói, tisztségviselői vagy alkalmazottai semmilyen körülmények között nem 

felelnek semmilyen természetes vagy jogi személy felé semmilyen közvetlen vagy következményi 

veszteségért, kárért, költségért, díjért, kiadásért vagy bármilyen más kötelezettségért, amely a jelen 

Dokumentumban foglalt információk felhasználásából vagy azok alapján hozott döntésekből, vagy ilyen 

felhasználással vagy döntéssel kapcsolatban keletkezett. 

A jelen Dokumentum és az abban foglalt információk közzététele, forgalmazása vagy felhasználása jogi vagy 

szabályozói korlátozások hatálya alá eshet egyes országokban. Minden jogi vagy természetes személy, aki a 

jelen Dokumentum vagy az abban foglalt információk birtokába jut, köteles tudakozódni ezeknek a 

korlátozásoknak a léte felől, illetve betartani azokat. Az RBI nem vállal felelősséget semmilyen személy felé a 

jelen Dokumentum adott országban való forgalmazása, rendelkezésre bocsátása vagy birtoklása kapcsán. 
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2. INDOKLÁS 
 

A Raiffeisen Bank International (továbbiakban: RBI vagy „mi”) átfogó fenntarthatósági intézkedéseket épített 

be üzletmenetébe. Az alapelveket Friedrich Wilhelm Raiffeisen eszméiből vezettük le, akinek számára a 

társadalmi szolidaritás, az önsegélyezés és a fenntarthatóság voltak a gazdasági tevékenység vezérelvei. 

Értékeljük a fenntartható vállalatirányítást, és a társadalmi felelősségvállalást, amivel együtt jár. A 

gazdaságban betöltött szerepünket az ügyfeleinkkel, munkavállalóinkkal, részvényeseinkkel és a 

társadalommal szembeni gyakorlati felelősségvállalás jellemzi. A fenntarthatóság és a vállalati társadalmi 

felelősségvállalás identitásunk és vállalati kultúránk kulcsfontosságú összetevői. A társaság küzd azért, hogy 

az egyedi intézkedéseken túl is mindig felelősségteljes módon cselekedjen.  

Ezért elkötelezzük magunkat amellett, hogy igazgatási struktúráinkat és folyamatainkat összhangba hozzuk 

ezzel a hozzáállással. A felelősségvállalás üzleti tevékenységünkhöz szorosan kapcsolódó három 

fenntarthatósági területén – „felelős bankár”, „tisztességes partner” és „elkötelezett állampolgár” – arra 

törekszünk, hogy optimálisan alkalmazzuk az értékeinket és kompetenciáinkat a fenntartható fejlődés 

előmozdítása érdekében cégeinkben és a társadalomban egyaránt.  

Az RBI támogatja legfontosabb régiói fejlődését, és élvezi e sikertörténet előnyeit. Az, hogy mindez 

fenntartható módon történik, része társaságunk elveinek. A Környezeti és Társadalmi Vezetési Rendszer 

(„ESMS”) bevezetése több RBI hálózati bankban az International Finance Corporation („IFC”) szabványaival 

összhangban a fenntarthatóság további javítását jelenti alapvető üzleti tevékenységünk terén. 

Az RBI az ENSZ Globális Megállapodás (UNGC) aláírója, és elkötelezettségét jelzi, hogy következetesen 

betartja az UNGC felelős üzletvitelre vonatkozó tíz elvét. Ebben az összefüggésben globális felelősségvállalást 

várunk el minden munkavállalónktól és vezetőnktől, akárcsak partnereinktől és az RBI Csoport beszállítóitól. 

A jelen Zöld Kötvény Keretrendszer összhangban áll a Nemzetközi Tőkepiaci Szövetség (ICMA) által 

felállított Zöld Kötvény Elvekkel. Aláíróként az RBI 2014 óta a Zöld Kötvény Elvek tagja. 

Amennyiben az RBI Zöld Kötvényt fog kibocsátani, a kötvény összhangban lesz a fenti elvekkel. 
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3. A BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA 
 

A Zöld Kötvényből származó bevételeknek megfelelő összeget pozitív környezeti hatással bíró 

Finanszírozható Zöld Hitelek finanszírozására és/vagy refinanszírozására fordítunk az RBI központi piacain 

(Európai Gazdasági Térség, Délkelet-Európa, Közép- és Kelet-Európa).  

A Zöld Kötvény Keretrendszerrel az RBI célja új Zöld Hitelek létrejöttének az ösztönzése a hálózati 

bankokban és a Központban. Mindeközben annak érdekében, hogy biztosítsuk a befektetők számára a 

források azonnali felhasználását, az RBI az alábbiakban meghatározott meglévő Finanszírozható Zöld Hitelek 

finanszírozásába kezd. Törekedni fog arra, hogy a lejáró Finanszírozható Zöld Hiteleket újakkal váltsa fel, és 

éves Zöld Kötvény jelentései révén biztosítani fogja a Zöld Hitelek keletkeztetési időszakának 

átláthatóságát. 

Finanszírozható Zöld Hitelekkel az alábbi kategóriákba tartozó eszközök finanszírozók: 

• Megújuló energia 

• Zöld épületek 

• Energiahatékonyság 

• Tiszta közlekedés 

• Vízgazdálkodás és szennyvízkezelés 

Összhang az ENSZ Fenntartható Fejlődés Céljaival (UN SDG) 

A 2015 szeptemberében megfogalmazott Fenntartható Fejlődés Célok (SDG) rögzítik a fenntartható fejlődés 

2030-os évre történő elérésének az ütemtervét. A zöld kötvény célja az alábbi SDG célok és célkitűzések 

előmozdítása:  

 

Finanszírozható 
kategória 

SDG SDG cél 

Vízgazdálkodás és 
szennyvízkezelés 

6. Tiszta víz és higiénia 

 

6.3. 2030-ig a vízminőség javítása a környezetszennyezés 
csökkentésével, a szemétlerakás megszüntetésével és a 
veszélyes vegyi és egyéb anyagok kibocsátásának 
minimalizálásával, a kezeletlen szennyvíz arányának felére 
csökkentésével, valamint az újrafeldolgozás és biztonságos 
újrahasznosítás jelentős növelésével globális szinten. 

Megújuló energia 
Energiahatékonyság 
Zöld épületek 

7. Megfizethető és 
tiszta energia 

 

7.2. 2030-ig a megújuló energiaforrások arányának jelentős 
növelése a globális energiagazdálkodásban 
7.3. 2030-ig az energiahatékonyság globális javulási 
ütemének kétszeresére növelése 

Tiszta közlekedés 11. Fenntartható 
városok és közösségek 

 

11.2. 2030-ig biztonságos, megfizethető, hozzáférhető és 
fenntartható közlekedési rendszerek elérésének biztosítása 
mindenki számára a közutak biztonságának javításával, 
elsősorban a tömegközlekedés kiterjesztésével, különös 
figyelemmel a kiszolgáltatott helyzetben lévők, nők, 
gyermekek, fogyatékkal élők és idősek igényeire. 
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Megújuló energia 

A Finanszírozható Zöld Hitelek olyan megújuló energia projektekkel kapcsolatos berendezések, fejlesztés, 

építés-szerelés, üzemeltetés, forgalmazás, infrastruktúra és karbantartás finanszírozására szolgálnak, mint 

pl.: 

• Tengeri és szárazföldi szélenergia 

• Napenergia 

• Vízenergia (20 MW-ig) 

• Geotermikus energia projektek (közvetlen kibocsátás < 100gCO2/kWh) 

• Biomasszából származó energia (a biomasszát és a szénkészleteket kimerítő energiaforrások, a 

biodiverzitás szempontjából értékes földterületen termelt energiaforrások valamint a földterületen 

táplálékforrásokkal konkuráló energiaforrások kivételével) 

• Hulladékból nyert energia, a biogázt is ideértve 

 

Zöld épületek 

Finanszírozható Zöld Hitelt az alábbiak finanszírozására lehet fordítani:  

• Zöld kereskedelmi és lakóépületek, amelyek 

o legalább LEED Gold, BREEAM very good vagy DGNB/ÖGNI Gold szintű elismert 

tanúsítvánnyal (legalább alkalmazott vagy előminősített) rendelkeznek;  

o VAGY az adott országban az energiahatékony épületek felső 15%-ába tartoznak a helyi 

építési szabályzatok, az építés éve és az EPC tanúsítvány alapján 

• Az energiahatékonyság javulása mellett felújított épületek (pl. falak és tető szigetelése, kazáncsere), 

amely esetben az alábbi két kritérium közül egynek teljesülnie kell:  

o felújított épületek, ahol az energiacímke legalább két kategóriát javult,  

o felújított épületek, ahol az energiahatékonyság legalább 30%-ot javult (kWh/m²-ben mérve) 

 

A tanúsítás megtagadása vagy a végső tanúsítvány elégtelensége esetén a hitel kizárásra kerül a 

Finanszírozható Zöld Hitelállományból. 

 

Energiahatékonyság 

Finanszírozható Zöld Hitelt az alábbiak finanszírozására lehet fordítani:  

• Energiahatékonysági projektek, pl. ipari termelési folyamat1 energiahatékonyságának a növelése egy 

gyárban, az energiatárolás hatékonyságát célzó projektek, intelligens hálózat megoldások az energia 

hatékonyabb továbbítására/elosztására 

 

 
1 A fosszilis tüzelőanyag-technológiák energiahatékonyságának a javítása kizárásra került ebből a Finanszírozhatósági 
Kategóriából. 
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Tiszta közlekedés 

Finanszírozható Zöld Hitelek a szárazföldi tömegközlekedés és tiszta közlekedés finanszírozására 

szolgálhatnak, pl.: 

• Tömegközlekedés (pl. földalatti, vasút, villamos, elektromos, bioüzemanyag-meghajtású és hibrid 

buszok), beleértve: 

o  az infrastruktúrát (pl. vasúthálózat, állomások korszerűsítése) 

o a nem dízel gördülőállományt (a fosszilis tüzelőanyag alapú közlekedés kivételével) 

• Kereskedelmi és lakossági elektromos járművek (pl. kamionflotta, személygépjárművek, feltöltési 

infrastruktúra) 

 

Vízgazdálkodás és szennyvízkezelés 

Finanszírozható Zöld Hitelt az alábbi állami (és vállalati) projektek berendezéseinek, fejlesztésének, építés-

szerelésének, üzemeltetésének és karbantartásának a finanszírozására lehet fordítani: 

• Vízelosztó rendszerek hatékonyságjavítása  

• Víz újrafeldolgozó és szennyvíztisztító üzemek 
• Árvízkockázat-csökkentő infrastruktúra 
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4. ESZKÖZÉRTÉKELÉS ÉS -KIVÁLASZTÁS 
 

Hitelezési folyamat 

Minden potenciális Finanszírozható Zöld Hitelt az RBI szabvány hitelezési folyamata alapján, a normál 

üzletmenet szerint kell ellenőrizni, ami magában foglalja: 

- az „Ismerd meg az Ügyfeled” (KYC) folyamatot 

- a Compliance vizsgálatot 

- a hitelkockázat-elemzést 

- a CSR hatásvizsgálatot (minden hitel esetében, amely átmegy az RBI központi jóváhagyási 

folyamatán) 

- a szektor politikákat (az érzékeny üzleti területeket – pl. hadianyag, atomenergia, szén, 

szerencsejáték – egyedi szektor politikák szabályozzák) 

- a Magatartási Kódexet  

Csak azok a hitelek kerülnek mérlegelésre Zöld Kötvény finanszírozhatóságának szempontjából, amelyek 

jóváhagyásra kerültek az RBI rendes szabvány hitelezési folyamatában. 

 

Kivételek 

Az alábbi tevékenységeket folytató üzleti vállalkozások és projektek kizárásra kerültek az RBI 

tevékenységeiből: 

• Atomenergia: Az RBI kifejezetten kizárja az atomenergiával foglalkozó cégeket a finanszírozható 

ügyfelek közül. Az RBI célja az atomenergia és a hadiipar mobilizálásának és katalizálásának az 

elkerülése (ami a finanszírozást, tanácsadást és egyéb banki szolgáltatásokat, a részesedést, az 

atomenergiára és hadiiparra fókuszáló befektetési alapokat illeti).  

• Hadiipar: 

o Az RBI teljes korlátozást vezetett be az alábbi jogi személyekkel és releváns beszállítóikkal 

(kulcsfontosságú technológiák és alkatrészek) szemben: 

▪ atomerőművek, nukleáris üzemanyag bányászatával, feldolgozásával és 
kereskedelmével vagy nukleáris hulladék kezelésével (atomerőművekből származó 
kiégett fűtőelemek tárolásával) foglalkozó társaságok; 

▪ vitatott fegyverek gyártásával, karbantartásával vagy kereskedelmével, továbbá 
azokkal kapcsolatos segítségnyújtási szolgáltatással, technológiákkal foglalkozó 
cégek, valamint fegyver nagykereskedők. 

o Általánosságban az RBI erősen szelektív alapon, az érzékeny üzleti területektől és a 

kapcsolódó tevékenységektől szigorúan elkülönítve nyújt szolgáltatásokat a védelmi vagy 

közmű szektorba tartozó cégeknek, továbbá szigorú kontrollt alkalmaz a tranzakciók során. 
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Finanszírozható Zöld Hitelek azonosítása  

A Finanszírozható Zöld Hitelek a jogosultsági feltételek alkalmazásának az eredményeképpen  különféle 

finanszírozható szektorokból származnak, a Zöld Kötvény Bizottság („Green Bond Committee”, továbbiakban: 

GBC) felelőssége mellett. 

Az RBI GBC-je felel a Finanszírozható Zöld Hitelek kiválasztásáért. A GBC az RBI Csoport Eszköz-Forrás 
Bizottságának a része, és a management team kibővítését jelenti. A csapatot a Corporate Finance, a 
Corporate Hitelkezelés Csoport, a Treasury Csoport, a Fenntarthatóság Kezelés Csoport és a Compliance 
Csoport, valamint a Befektetői Kapcsolatok Csoport vezetői és szakértői alkotják. 
 
A potenciális Finanszírozható Zöld Hiteleket azonosító helyi üzleti egységek előterjesztéseit a GBC ellenőrzi. 

A Zöld Kötvény Bizottság dokumentálja a kiválasztási folyamatot egy független könyvvizsgáló számára annak 

alátámasztása érdekében, hogy a finanszírozott hitelek megfelelnek a fent felsorolt jogosultsági 

feltételeknek. 

A Zöld Kötvény értékelési és kiválasztási folyamathoz szükséges összes adat összegyűjtése és monitorozása a 

Zöld Hitelállomány Kezelés (továbbiakban: GPM) felelőssége. A Zöld Hitelállomány Kezelésért a Cover Pool 

and Public Finance Főosztály felel. 

A hitelek értékelése a társadalmi és környezeti hatásuk alapján történik, ami többlépcsős kiválasztási 

folyamaton keresztül valósul meg: 

 

1. lépés 
Rendes hitelezési folyamat 
• A hitelezési folyamat normális menete szerint a hitelek CSR relevanciájuk alapján kerülnek 

szűrésre (cég-specifikus küszöbök) 

  

2. lépés 
Előszűrés 
• A helyi üzleti egységek azonosítják a potenciális Finanszírozható Zöld Hiteleket 
• A Zöld Hitelportfólió Kezelés (GPM) összegyűjti az összes szükséges adatot 

  

3. lépés 

Potenciális Finanszírozható Zöld Hitelek elemzése 
• A GPM teljes körűen értékeli az ügyfelet és az eszközt, a környezeti hatásvizsgálatot is beleértve 
• A GPM javaslatot tesz a Zöld Kötvény Bizottság (GBC) felé Finanszírozható Zöld Hitelek 

bevonására a Finanszírozható Zöld Hitelportfólióba, és felvételére a Zöld Kötvény Nyilvántartásba 

  

4. lépés 

Zöld Kötvény Bizottság (GBC) 
• A GBC döntést hoz Finanszírozható Zöld Hitelek bevonásáról a Finanszírozható Zöld 

Hitelportfólióba, illetve onnan való kizárásukról 
• Az allokáció befejezéséig a GBC negyedévente, vagy a portfólió jelentős változása esetén ülésezik, 

és felülvizsgálja a Zöld Kötvény Nyilvántartást. A GBC jegyzőkönyvét el kell küldeni az 
Ügyvezetésnek 

  

5. lépés 

Monitoring és riporting 
• A GPM figyelemmel kíséri a Finanszírozható Zöld Hitelportfóliót, és elkészíti a Zöld Kötvény 

jelentéseket 
• A GBC jóváhagyja a Zöld Kötvény jelentéseket 
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5. A BEVÉTELEK KEZELÉSE 
 

Bármely RBI Zöld Kötvényből származó nettó bevételnek megfelelő összeget az RBI Cover Pool and Public 

Finance Főosztálya kezel portfólió alapon. A Zöld Kötvények lejáratáig az RBI törekedni fog arra, hogy a 

Finanszírozható Zöld Hitelek mennyiségét a Finanszírozható Zöld Hitelállományban legalább a Zöld Kötvények 

bevételeivel egyenlő szinten tartsa, és továbbra is finanszírozza és ösztönözze a Zöld eszközöket. 

A Finanszírozható Zöld Hitelállományba bevont minden Finanszírozható Zöld Hitel felvételre kerül az RBI Zöld 

Kötvény Nyilvántartásába. 

A Zöld Kötvény Nyilvántartás biztosítja, hogy a Finanszírozható Zöld Hitelek ne kerüljenek külső forrásból 

refinanszírozásra. 

Az RBI minden évben ellenőrzi a Finanszírozható Zöld Hitelek finanszírozhatóságát és meglétét a Zöld Kötvény 

Nyilvántartásban. Az RBI törekedni fog arra, hogy minden kiváltott vagy lejáró Finanszírozható Zöld Hitelt – 

és/vagy amennyiben az adott hitel már nem minősül Finanszírozható Zöld Hitelnek – más Finanszírozható 

Zöld Hitellel pótoljon, amint egy megfelelő helyettesítő megoldás azonosításra kerül. 

Az RBI Zöld Kötvények nettó bevételének megfelelő összeg Finanszírozható Zöld Hitelekre való allokálásáig 

vagy adott esetben újra-allokálásáig az RBI a nettó bevételek egyenlegét a csoport treasury-jén belül fekteti 

be pénzpiaci eszközökbe, készpénzbe és/vagy ezzel egyenértékű eszközökbe.  
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6. RIPORTING 
 

Az RBI arra törekszik, hogy éves jelentéseket tegyen közzé a jelen keretrendszer hatálya alá eső Zöld 

Kötvényekből származó bevételek felhasználásáról, beleértve Finanszírozható Zöld Hitelállományának a 

bemutatását. Az allokáció befejezéséig évente készülnek jelentések, azt követően pedig a Finanszírozható 

Zöld Hitelállomány bármely jelentős változása esetén az RBI Zöld Kötvényeinek a lejáratáig.  

Minden éves jelentést felülvizsgál és jóváhagy a Zöld Kötvény Bizottság. 

Az RBI Zöld Kötvény jelentése várhatóan tartalmazza a Zöld Kötvény bevételek aktuális összegét, a 

Finanszírozható Zöld Hitelekre allokált bevételek teljes összegét, valamint a nem allokált összeget. Tartalmaz 

emellett összesített szinten a Finanszírozható Zöld Hitelállományra vonatkozó minőségi és – ahol lehetséges 

– mennyiségi mutatókat, mint pl.: 

• finanszírozható kategóriák szerinti bontás (Megújuló energia, Zöld épületek, Energiahatékonyság, 

Tiszta közlekedés, Vízgazdálkodás és szennyvízkezelés) 

• a Zöld épület hitelek bontása tanúsítvány szerint (BREEAM Outstanding, BREEAM Excellent, BREEAM 

Very Good, LEED Platinum, LEED Gold, DGNB/ÖGNI Platin, DGNB/ÖGNI Gold, Retrofit) 

• a Megújuló energia hitelek bontása az energia típusa szerint (szél, nap, víz, biomassza, stb.) 

• országok szerinti bontás 

• keletkeztetési időszak, beleértve a Finanszírozható Zöld Hitelek átlag korát 

Az RBI emellett hatásjelentést szándékozik közzétenni a Finanszírozható Zöld Hitelállománya környezeti 

hatásáról kategóriák szerint. A tervek szerint az allokáció befejezéséig évente készülnek jelentések, azt 

követően pedig a Finanszírozható Zöld Hitelállomány bármely jelentős változása esetén az RBI Zöld 

Kötvényeinek a lejáratáig. 

Az alábbi táblázat példákat tartalmaz a hatásmutatókra, amelyek közlésre kerülhetnek: 

Finanszírozható kategóriák Példák a hatásmutatókra 

Megújuló energia • Telepített megújuló energia kapacitás (MW) 

• Várható éves megújuló energiatermelés (MWh) 

• Becsült éves ÜHG-kibocsátás csökkenés (tCO2e) 

Zöld épületek • Éves energia-megtakarítás (MWh) 

• Becsült éves ÜHG-kibocsátás csökkenés (tCO2e) 

Energiahatékonyság • Éves energia-megtakarítás (MWh) 

• Becsült éves ÜHG-kibocsátás csökkenés (tCO2e) 

Tiszta közlekedés • Tömegközlekedést használó emberek száma  

• Finanszírozott lakossági járművek száma 

• Becsült éves ÜHG-kibocsátás csökkenés (tCO2e) 

Vízgazdálkodás és 
szennyvízkezelés 

• Éves vízmegtakarítás (m3) 

• Tisztított szennyvíz mennyisége (m3) 

 

Az RBI Zöld Kötvény jelentéseit nyilvánosan közzétesszük a honlapunkon: www.rbinternational.com. 

http://www.rbinternational.com/
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7. KÜLSŐ FELÜLVIZSGÁLAT 
 

7.1. Második vélemény 
 

Az RBI megbízta a környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kutatási és elemzési szolgáltató Sustainalytics 

GmbH-t (továbbiakban: Sustainalytics), hogy külső félként véleményezze az RBI Zöld Kötvény 

Keretrendszerét. A Sustainalytics áttekintette az RBI Zöld Kötvény Keretrendszerét, és megerősítette, hogy 

az összhangban áll a Zöld Kötvény Elvekkel (2017-es kiadás). 

A második vélemény elérhető az RBI honlapján: www.rbinternational.com 

 

7.2. Független könyvvizsgálat 
 

Az RBI könyvvizsgálója évente ellenőrzi, hogy az RBI megfelelően alkalmazta-e a Zöld Kötvény Bizottság 

meghatározott jóváhagyási eljárásait, valamint hogy a Finanszírozható Zöld Hitelállomány minden hitele 

folyósításra került már és szerepel a Zöld Kötvény Nyilvántartásban. 

 


