
ENSZ
Egyesült Nemzetek Szervezete

Székhely: New York
Alapítás: 1945. június 26.- San Francisco

51 ország, köztük USA, Nagy Britannia, 

Kína, Franciaország, Szovjetunió

Jelenlegi tagok: 193 ország

Sajátos jellemzők:

● 6 hivatalos nyelv

● Állandó iroda Genfben és Bécsben

● A világ minden országában van 

képviselete

Források:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Nemzetek_Szervezet

e

https://europa.eu/youth/eu/article/63/3021_hu

Tevékenységek:

● békefenntartás

● humanitárius segítségnyújtás

● békeépítés

● környezetvédelem

● egyéni jogok és demokrácia 

védelme

Célja: 

A világbéke és nemzetközi biztonság megtartása

Gereczi Veronika, Kajcsa Dia, Plander Benedek

https://hu.wikipedia.org/wiki/Genf
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9cs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Nemzetek_Szervezete
https://europa.eu/youth/eu/article/63/3021_hu


Nemzetközi Vöröskereszt
Tevékenységek: 

● véradásszervezés

● szociális segítségnyújtás

● katasztrófa-készenlét és             

válaszadás

● keresőszolgálat

● elsősegélynyújtás

● menekültügy

● ifjúsági munka

● egészségnevelés

Székhelye: Genf

Készítők: Miklós Damján, Slyuch Marcell, Köpecsiri Anna

Segít az embereken.

Költségvetés: USD 3,6 milliárd

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetk%C3%B6zi_V%C3%B6r%C3%B6skereszt

http://voroskereszt.hu/rolunk/tevekenysegeink/

● 1859 Solferinoi csata láttán Jean 

Henri Dunant elborzadt és 

cselekedett a sebesültek 

ellátása irányába.

● 1864-ben megszületett az első 

nemzetközi egyezmény a 

háborús sebesültek 

megkülönböztetés nélküli 

védelméről.

● 1889-ben a hadseregek 

sebesült, beteg és hajótörött 

tagjainak bánásmódjáról a 

tengereken,

● 1929-ben a hadifoglyokkal való 

bánásról,

● 1949-ben pedig a polgári 

lakosság védelmére 

vonatkozóan született 

egyezmény.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetk%C3%B6zi_V%C3%B6r%C3%B6skereszt
http://voroskereszt.hu/rolunk/tevekenysegeink/


Nemzetközi Valutaalap

készítők: Szabó Villő, Bakonyi Benjámin, Szőke Borbála

székhelye: Washington

alapították: 1945. december 27.Rövid történet:

❏ 1947: működésének 

kezdete

❏ 1949: már hatásosan 

működött

❏ 1970-től: az eladósodott 

országok kezelése

❏ 2007-08: fontos szerep a 

gazdasági világválságban

❏ “végső mentősáv-szerep”

❏ 2011: hackertámadás, de 

túlélte a szervezet

● https://www.mnb.hu/a-

jegybank/informaciok-a-

jegybankrol/nemzetkozi-

kapcsolatok/a-nemzetkozi-

valutaalap-imf

● https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tarta

lom/tamop412A/0007_c4_1070_1

072_penzugyekalapjai_scorm/a_n

emzetkozi_valutaalap_cjPvgv0Iiv

ECZUf6.html

cél: 1930: nagy gazdasági válság -» nem 

akarják, hogy megismétlődjön a 

valutaleértékelési verseny

működése: 

● legfőbb működési szerv: 

kormányzótanács (évente 

egyszer üléseznek)

● vezérigazgató (5 év, a 

kormányzótanács választja)

● minden ország kvótát fizet be

https://www.mnb.hu/a-jegybank/informaciok-a-jegybankrol/nemzetkozi-kapcsolatok/a-nemzetkozi-valutaalap-imf
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/0007_c4_1070_1072_penzugyekalapjai_scorm/a_nemzetkozi_valutaalap_cjPvgv0IivECZUf6.html


FAO(Egyesült Nemzetek Szervezetének Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete)

Róma, Olaszország
Feladatai:

● élelmezésbiztonság

● éhezés visszaszorítása

● szegénység leküzdése

● gazdasági, társadalmi fejlődés 

biztosítása

1945. októbar 16 Quebec

1951- Róma

194 teljes jogú tagország

ENSZ legrégebbi szakosított 

szervezete

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89lelmez%C3%A9s%C3%BCgyi_%C3%A9s_Mez%C5%91gazdas%C3%A1gi

_Vil%C3%A1gszervezet#Alap%C3%ADt%C3%A1sa

http://www.fao.org/home/en/

https://www.linkedin.com/company/fao

194 tagország
Európai és Közép-Ázsiai Regionális Iroda-2007 óta Budapesten

Flóra, Maya,M. Marci

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89lelmez%C3%A9s%C3%BCgyi_%C3%A9s_Mez%C5%91gazdas%C3%A1gi_Vil%C3%A1gszervezet#Alap%C3%ADt%C3%A1sa
http://www.fao.org/home/en/
https://www.linkedin.com/company/fao


Készítők: Del Medico Eszter

Kovácsházy Dóra

Szalai Zalán

1948. áprilisában jött létre

székhely: Genf, Svájc

A WHO régiói 

● Afrika

● Amerika

● Délkelet-Ázsia 

● Európa 

● Kelet-Mediterrán 

● Kelet-Csendes-óceán 

Tevékenységei:

● projektek, programok

pl: globális malária program

● egyezmények

pl: kábítószerekről szóló 

egyezmény

A WHO eddig hatszor rendelte el a 

nemzetközi horderejű 

közegészségügyi szükséghelyzetet, 

utoljára a COVID-19 koronavírus-

járvány kitörésekor
Forrás: 

Wikipédia; who.int

194 ország tagja 

Fő feladatai

● Világszintű iránymutatás az 

egészségügy területén

● Együttműködés a kormányokkal a 

nemzeti egészségügyi programok 

tervezésében, irányításában és 

értékelésében

● Megfelelő egészségügyi technológia, 

információ és szabványok kifejlesztése 

és átadása.

● Kiterjedt segélynyújtási, kutató- és 

irányítási tevékenységek



UNESCO

Az ENSZ Nevelésügyi, 

Tudományos és Kulturális 

Szervezete.

A nevelés, a tudomány és a 

kultúra által szorosabbra fűzi 

az nemzetek közötti 

együttműködést, és 

megkülönböztetések nélkül 

biztosítja mindenki számára 

az igazságot.

Kása-Gál Natasa

Kulcsár-Szabó Márton

Bubrik Márton

Székhely: Párizs

1945. nov. 16-án alapították

Ma:195 tagország

Alapítás célja:  emberiség 

„intellektuális és morális 

szolidaritását” elősegítse a 

nemzetek és népek közötti 

tartós béke megteremtése 

érdekében

https://hu.wikipedia.org/wiki/UNESCO

1972-ben megfogalmazták a 

Világörökség Egyezményt, amit 180 

ország aláírt, ezzel vállalva, hogy saját 

területén fekvő világörökségi 

helyszíneket óvja, az utókor számára is.



Készítette: Csapó Eszter, Szőke Helga, Kecskeméti Bálint

Világbank
Székhelye: Washington

1945: megalakult

1982: Magyarország 

csatlakozott

1991: nem támogatták a 

mexikói San Juan Tetelcingo-

gát megépítését

1991: hitelfolyósítás 

Thaiföldnek a Pak Mun-gáthoz

1993: Kína egy év alatt 3,17 

milliárd dollárnyi hitelt vesz fel

1994: 44 millió dollárnyi kölcsön 

Fehéroroszországnak a 

faexport támogatására, mivel 

Csernobil miatt az erdők 20%-a 

szennyezetté vált

Hitelek biztosítása a fejlődő 

országok számára.

A „Világbank” megjelölésre 

az IBRD-re és az IDA-ra 

együttesen utal. Ezen 

szervezetek közös 

egymással összefüggő 

célkitűzése, hogy hitelezési, 

konzultációs, valamint 

tőkeáramlást elősegítő 

tevékenységén keresztül 

elősegítsék a kevésbé 

fejlett gazdasági 

országokban a növekedést.

Szegénység csökkentése.

A Világbank-csoport öt kisebb

szervezetből áll: IBRD, IDA, IFC,

MIGA, ICSID

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1gbank

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1gbank


OPEC - Organization of the 

Petroleum Exporting Countries

Székhely: Bécs

https://en.wikipedia.org/wiki/OPEC

● 1960-ban alapították Bagdadban

● kezdetben lobbicsoport

● ellenőrizte a nyugati világcégek 

működését

● 1970-től van igazi jelentősége

Abigél, Soma, Áron

● A tagállamok birtokolják a világ 

olajtartalékának ⅔-át

● Világtermelés - 40%

● Export- 50%

● Nagyobb bevétel a 

tagországoknak

● kőolaj kitermeléssel kapcsolatos 

politika koordinálása
● 13 tagállam

● Ausztria nincs benne

● Évi 2 kettő konferencia

● US$/bbl



Organisation for Economic Co-operation and Development

Székhelye: Párizs

Alapítva:

1961. szept. 30.

Elődje: OEEC - 1948-

ban hozták létre a 

Marshall-terv 

kivitelezéséhez 

A segélyprogram 

sikeressége után 

megtartották a 

szövetséget

Tevékenység: 

Fő célja a tagállamok 

gazdasági, kereskedelmi és 

pénzügyi tevékenységének 

összehangolása

Tagállamok (összesen 36): 

18 eu-s ország, 

USA, Kanada, 

Új-Zéland, Ausztrália, Japán...

3 fő szervezeti egység:

- a tanács

- titkárság

- bizottság

Vezér Lilla, Manczák Zalán, Krofinger Levente

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gazdas%C3%A1gi_Egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si_%C3%A9s_Fejleszt%C3%A9si_Szervezet


