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A UNCCD egyezmény által megfogalmazott téma:  
Együttműködés a talajok leromlásának megállítása érdekében 

 

Szlogen: 
Óvjuk a Földet. Állítsuk helyre a talajokat. Együtt. 

 

A talajok védelmében megfogalmazott Fenntartható Fejlődési Cél, ha közvetve is, de mindannyiunk 

életét érinti. Az elfogyasztott ételek, a ruhák, a lakások, házak, melyekben élünk, mind-mind a talaj 

erőforrásaira támaszkodnak. A „talajok leromlásának megszűntetése” (Land Degradation Neutrality, 

LDN), a fenntarthatóság érdekében előtérbe kell, hogy kerüljön. 

Az ENSZ 193 tagállama 2015. augusztus 2-án állapodott meg a Fenntartható Fejlődési Célokban 

(Sustainable Development Goals, SDGs). A Sivatagosodás elleni küzdelemről szóló ENSZ 

egyezmény, a UNCCD szempontjából a következő cél, illetve ehhez rendelt alcél volt a legfontosabb: 

15. cél: „Védeni, visszaállítani és előmozdítani a földi 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 az elsivatagosodás, aszály és áradás okozta talajromlást, a talajromlás nélküli világ 

elérésére való törekvés” 

A feladat annál sokkal komplexebb, minthogy egyetlen intézkedés, gyakorlat megoldást jelenthetne rá. 

A problémát együtt kellkezelni az oktatási, gazdasági, kereskedelmi és egyéb feladatokat kitűző 

célokkal. Az SDG-k célkitűzéseinek szellemében új megközelítésre van szükség, hogy elérjük az 

érdekeltek (minisztériumok, különböző ágazatok, országok és régiók) nyílt és aktív együttműködését. 

A 2016. évi Sivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapja erre az együttműködésre hívja fel a 

figyelmet a talajok helyreállításán keresztül hozzájárulva az SDG-k eléréséhez. A talaj problémáit 

éveken keresztül figyelmen kívül hagyták a fenntartható fejlődésről szóló tárgyalások során, fontos 

azonban hangsúlyozni annak központi szerepét, mely megoldást nyújthat több más kihívás kezelésére 

is. 
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A 2016. évi világnap elsősorban a következőkre szeretné felhívni a figyelmet: 

- Az elsivatagosodás elleni küzdelem, illetve az elsivatagosodás, aszályok, árvizek által sújtott talajok 

helyreállítása és a „talajromlás-mentes világ” elérésére való törekvés egyike a 2030-ig kitűzött 

Fenntartható Fejlődési Céloknak. 

- A 15.3. alcél csak az érintettek együttműködésével érhető el.  

- A talajok leromlásának megszűntetése pozitív hatást gyakorol más SDG-kre is. 

- A talajok helyreállítása, hektáronkénti 150 dolláros költségével, az éhínség elleni küzdelem egyik 

legköltséghatékonyabb módszere, amellett, hogy hozzájárul az éghajlatváltozásból eredő 

problémák kezeléséhez, a víz- és energia erőforrások biztosításához, és a fenntartható fejlődés 

előmozdításához. 

A UNCCD egyezmény kezdeményezésére már több mint 80 ország jelezte szándékát, hogy a fenti 

célok elérése érdekében országos vállalásokat fogalmazzon meg, melyek teljesítésével közelebb 

kerülhetünk a 2030-as globális célkitűzéshez. 

A hazai világnapi rendezvény célja amellett, hogy megismertessük a hallgatóságot a témával, annak 

megvitatása, hogy Magyarország milyen célkitűzéseket tehet a talajok leromlásának megállítása 

érdekében. A rendezvény eredménye reményeink szerint az előadók és a meghívottak által tett 

ajánlások gyűjteménye lesz, melyet az egyezmény részére hivatalosan benyújtandó cél-meghatározási 

(„Land Degradation Neutrality Target Setting”) program keretében készítendő dokumentumhoz 

kívánunk felhasználni. 
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P r o g r a m  

 

10:00 – 10:10 

 

 

Megnyitó  

 

 

Somlyódy Balázs 

 

 

OVF, főigazgató 

 

 

10:10 – 10:30 

 

Talaj és víz 

 

 

Prof. Dr. Várallyay 

György 

 

 

MTA ATK TAKI 

 

10:30 – 10:50 

 

Talajok leromlási folyamatai 

és trendjei Magyarországon  

 

 

Prof. Dr. Németh 

Tamás 

 

MTA ATK TAKI 

 

10:50 – 11:05 

 

A Hungarian Drought Index 

(HDI) bemutatása 

 

 

Fiala Károly 

 

ATIVIZIG, osztályvezető 

 

11:05 – 11:20 

 

 

 

Az ENSZ Fenntartható 

Fejlődési Céljai  

 

 

Szekér Klára  

 

FM, főosztályvezető-

helyettes 

 

11:20 – 11:35 

 

15.3 Fenntartható Fejlődési 

alcél a talajok leromlásának 

megszűntetésére 

 

 

Molnár Péter 

 

UNCCD nemzeti 

kapcsolattartó 

 

11:35 – 13:00 

 

 

Vita és zárszó  

 

 

Ajánlások megfogalmazása a kapcsolódó hazai 

program számára 

 

13:00 –  Szendvics ebéd 

 

 


