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Aszály számokban



Történelmi aszályok, jelenlegi tendenciák és elsivatagosodási

gócpontok



55 

millió 

fő

aszály általi közvetlen érintettség világszerte 

évente

1970-2019 között az aszály következtében

650 ezer

haláleset

időjárási, éghajlati és vízügyi veszélyek/ 

összes katasztrófa
50 %

(WMO, 2021)

45 %

aszályok számának és időtartamának 

növekedése 2000 óta

bejelentett halálesetek

29 % (WMO, 2021) 

(WHO, 2021)



jelentős aszályos esemény Európában az 

elmúlt században45

27,8 

mrd

USD

gazdasági veszteség

aszály miatti migráció 2050-ig

globális felmelegedés 2100-ra 3 oC, az 

aszálykárok mértéke

World Bank, 2021

(Cammalleri, C. et al., 2020)

európai ökoszisztémákban a fotoszintézis 

csökkenése a 2003-as nyári aszály idején
(Schuldt, B. et al., 2020)30 %

0,5 gt
nettó CO2-kibocsátás

5 x

(legnagyobb mértékű növekedés: 

Európa mediterrán és atlanti régiójában)

216 

millió 

fő

0,5 gt

(Guha-Sapir, D. et al., 

2021; EEA, 2017)



Az Egyesült Nemzetek egyezménye a 

sivatagosodás elleni küzdelemről a SÚLYOS 

ASZÁLLYAL és/vagy sivatagosodással 

sújtott országokban, különös tekintettel 

Afrikára

(c) “drought” means the naturally occurring phenomenon that exists when

precipitation has been significantly below normal recorded levels, causing

serious hydrological imbalances that adversely affect land resource production

systems;

Az „aszály” az a természetben előforduló jelenség, amely akkor áll fenn, 

amikor a csapadék mennyisége jelentősen elmarad a megszokott értékektől, 

olyan súlyos hidrológiai egyensúlyhiányt okozva, amely hátrányosan érinti a 

szárazföldi erőforrások termelési rendszereit;

1. cikk

Fogalommeghatározás

UNCCD



Paradigma váltás - reaktív helyett proaktív, 

kockázatcsökkentő megközelítés

128 ország – politikai elköteleződés, LDN

70 ország - UNCCD globális Aszálykezelési 

Kezdeményezésében

Minden szinten összehangolt politika és partnerség 

• Integrált aszályelleni cselekvési tervek kidolgozása 

és végrehajtása

• Hatékony korai előrejelző rendszerek (határokon 

átnyúlóan)

• Új technológiák a megalapozott döntésekhez (pl. 

műholdas megfigyelés, mesterséges intelligencia)

• Fenntartható finanszírozás az aszályokkal szembeni 

ellenálló képesség helyi szintű javítása érdekében

• Érdekeltek bevonása (gazdák, helyi közösségek, 

vállalkozások, vállalkozók, fogyasztók, befektetők, 

fiatalok)

UNCCD aszálykezelési elvek



7/COP.13 határozat

Az Egyezmény 2018-2030-as stratégiai keretrendszere

Jövőkép
Egy olyan jövő, amely minden szinten elkerüli, minimalizálja és visszafordítja az

elsivatagosodást/termőföld leromlást, és enyhíti az aszály hatásait az érintett területeken,

valamint az Egyezmény hatálya alá tartozóan, a fenntartható fejlődés 2030-ig tartó

menetrenddel összhangban, a termőföld leromlási egyensúly (LDN) megvalósítására

törekszik.

Stratégiai célkitűzések

• 3. sz. Stratégiai Cél: Az aszály hatásainak enyhítése, az azokhoz való

alkalmazkodás és a hatások kezelése a veszélyeztetett lakosság és

ökoszisztémák ellenálló képességének növelése érdekében.

• Elvárt hatás 3.1 Az ökoszisztémák aszályokkal szembeni sérülékenysége

csökken, többek között a fenntartható termőföld- és vízgazdálkodási gyakorlatok

révén.

• Elvárt hatás 3.2 A közösségek aszályokkal szembeni ellenálló képessége megnő.

UNCCD Stratégia



20/COP.13 határozat az Aszály Kezdeményezés

végrehajtásáról:

• Drought Toolbox az emberek és ökoszisztémák

aszállyal szembeni ellenállóképességének növelésére -

online tudásmenedzsment platform minden ország

számára

• Országok részére technikai támogatás az UNCCD 

és WMO részéről

Nemzeti Aszálykezelési Terv kidolgozásához

Aszálykezelési Kezdeményezés



Drought Toolbox

monitoring és 

korai riasztás

sérülékenység és 

kockázat 

értékelés

kockázat 

csökkentő 

intézkedések

https://www.unccd.int/land-and-life/drought/toolbox

https://www.unccd.int/land-and-life/drought/toolbox


23/COP.15 határozat - Aszálykezelési politika

• Aszálykezelés iránti elkötelezettség növelése az országokban

• Megalapozott információk felhasználása a döntés-

előkészítésben

• Tudás, tapasztalatok megosztása (Drought Toolbox)

• Aszálykockázat kezelési és ellenállóképességet javító 

intézkedések támogatása

• Nemzeti aszálykezelési vagy hasonló tervek készítésének 

támogatása

• Magas-szintű tudatosság fejlesztés (HLM NDP 2013)

• Új stratégiai partnerségek kialakítása

• Globális-szintű aszály monitoring és értékelés

• Szakértők és intézetek hatékony hálózatának kialakítása

• Nemzeti kapacitások fejlesztése, támogatási igények 

felmérése

• IWG (2022-2024) – globális, regionális és nemzeti 

aszálykezelés kapcsolatrendszere, aszálykezelés az UNCCD 

keretein belül

UNCCD aszálykezelés 2022
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„Think about what life would look like in an 

imaginary Droughtland: a land defeated by 

drought, where trees are only a fruit of 

imagination, and fresh food and drinking water is 

a luxury.

Droughtland is not a science-fiction scenario, it 

might be closer to reality than many people

realize.

But the good news is, real solutions exist to 

ensure that no countries become Droughtland.”

Message from Mr Ibrahim Thiaw, UNCCD 

Executive Secretary, 17 June 2022



Duna Régió Stratégia

Környezeti kockázatok kezelése prioritás terület

„Policy recommendation”

Forrás: 

https://environmentalrisks.danube-

region.eu/revision-of-the-eu-policy-

instruments-related-to-drought-and-

water-scarcity-mitigation/

Projektek

DRIDANUBE - Drought Risk in the 

Danube Region

További információk: 

https://www.interreg-

danube.eu/approved-projects/dridanube

WATER@RISK - A vízgazdálkodást és a szélsőséges időjárási helyzetekből eredő kockázatok mérséklését

támogató aszály és belvíz monitoring megoldások fejlesztése

További információk: http://www.geo.u-szeged.hu/wateratrisk/?q=hu/intro

https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dridanube

