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A UNCCD egyezmény
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UNCCD – United Nations Convention to Combat Desertification

ENSZ Egyezmény a sivatagosodás elleni küzdelemről a súlyos aszállyal és/vagy 

sivatagosodással sújtott országokban, különös tekintettel Afrikára

• 1994. Párizs, 2003. évi CVII. törvény

• Magyarország, mint érintett (affected) és fejlett (developed) státuszú Részes Fél

(„arid, semi-arid and dry sub-humid areas”)

• Kötelezettségek

• Országjelentés (4 évente)

• Nemzeti Cselekvési Terv

• Éves tagdíj

• EU Tanácsi munkacsoport (WPIEI Desertification)

• Felelős tárca: Agrárminisztérium

• NFP: Molnár Péter (OVF), Dr. Berényi-Üveges Judit (AM)

• STC: Dr. Szalai Sándor (SzIE) 



Fenntartható Fejlődési Célkitűzések
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15. cél

„Védeni, visszaállítani és előmozdítani a szárazföldi ökoszisztémák fenntartható 

használatát, fenntarthatóan kezelni az erdőket, leküzdeni az elsivatagosodást, valamint 

megfékezni és visszafordítani a talaj leromlását és a biológiai sokféleség csökkenését.”

15.3. alcél

„2030-ra az elsivatagosodás okozta leromlott termőföldfelületek és talaj helyreállítása, 

beleértve a sivatagosodás, aszály és árvizek által érintett területeket, valamint törekvés a 

talajdegradációs egyensúlyi állapot elérésére”
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3/COP.12 – Integration of SDGs and targets into the

implementation of the UNCCD and IWG report on LDN

2/COP.13 - Development and implementation of strategies through national action 

programmes to achieve the objectives of the Convention in light of target 15.3 of the     

2030 Agenda for Sustainable Development 

3/COP.13 - Integration of SDG 15 and related target 15.3 into the implementation  of the 

United Nations Convention to Combat Desertification 

8/COP.13 - Enhancing the implementation of the UNCCD in support of the 2030 Agenda 

for Sustainable Development through the enhancement, strengthening and promotion of 

capacity building

A UNCCD és az SDG-k
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Magyarország aktuális feladatai
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• ország profil
• felszínborítás - növényi produktivitás - felszíni és 

felszín alatti szén készletek
• relatív szegénységi küszöb alatt élők
• biztonságos ivóvízhez való hozzáférés
• aszály hatásainak enyhítése, alkalmazkodás, 

ellenálló képesség javítása
• fejlesztések, projektek, beruházások
• pénzügyi és nem pénzügyi források
• politika és tervezés
• jó gyakorlatok, információ megosztás
• … 

+ önkéntes célkitűzés(ek)

Országjelentés LDN munkacsoport

Koordináció: AM

Cél: hozzájárulás a globális LDN célkitűzéshez

Feladat: állapotfelmérés, lehetőségek , feladat-
meghatározás

Előzmények
• Pannex workshop 2016. december
• Többszöri egyeztetés (UNCCD, TAKI, FM)

Jövő
• Szakértők bevonása
• Munkacsoportülések
• LDN tanulmány, ajánlások
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WDCD/SVN2018
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https://www.youtube.com/watch?v=JcJ5_Y_bHaw&feature=youtu.be

Monique Barbut

UNCCD Főtitkár

videó üzenete

https://www.youtube.com/watch?v=JcJ5_Y_bHaw&feature=youtu.be


Köszönöm a figyelmet!


