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I. Vízjogi aktualitások 



GLOBÁLIS KITEKINTÉS 

Forrás: Center for Environmental Systems Research, University of Kassel (Generated in December 2014 using WaterGAP model). Alcamo, J., Flörke, M. and Marker, M. 2007. Future long-term changes in global water resources driven by socio-economic and climatic changes. 

Hydrological Sciences Journal, 52(2): 247-275. 



HAZÁNK ÉGHAJLATA A GLOBÁLIS TENDENCIÁKKAL ÖSSZHANGBAN ALAKUL 

Évi csapadékeloszlás  

csökkenés 109 év alatt 10 % 

Évi hőmérsékleteloszlás  

globális tendenciákkal összhangban emelkedik 

 A SZÉLSŐSÉGEK GYAKORIABBAK ÉS INTEZÍVEBBEK  

 HATÁSÁT EGYRE INKÁBB ÉREZZÜK, MIVEL  

 MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEINK NEK CSAK 1,4 SZÁZALÉKÁN TÖRTÉNIK VÍZPÓTLÓ ÖNTÖZÉS 

 UNIÓS ÁTLAG 8 -9 %  



FONTOS JOGSZBÁLYI VÁLTOZÁS 

 

 

 

Nem kell a vízhasználónak fizetnie 

TARTÓSAN  VÍZHIÁNYOS 
IDŐSZAKBAN  

A tartósan vízhiányos időszak 
kihirdetésre került:  

2017. július 1-től visszavonásig, 
amely végül  

2017. október 30-ára datálható! 

Nem kell a vízhasználónak 
fizetnie  

 
TÖBBLETVIZEK  

(ár- belvíz) 
VISSZATARTÁSÁBÓL ÉS TÁROZÁSÁBÓL  

SZÁRMAZÓ VÍZKÉSZLET UTÁN 

 GLOBÁLIS PROBLÉMÁKRA AZ EU IS REAGÁL(T) 
 AZ EU VÍZGAZDÁLKODÁSÁT ÖSSZHANGBA KELL 

HOZNI AZ EU MEZŐGAZDASÁGÁVAL  
 VKI  VGT-ék  HAZAI SZABÁLYOZÁS 
 VKJ-t 2016. október 1-től kell újra fizetni az 

agráriumban, azonban a díjmentesség továbbra is 
fennmaradhatott 



VÍZÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK 

2018. január 1-től hatályossá vált az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (továbbiakban: Ákr.), amelynek értelmében változtak a vízügyi hatósági eljárások is. 

(Az ÁKR az új KET!) 

A BM-NAK, valamint OKF – NAK együttműködési megállapodás értelmében a BM megküldte a 

BM/OKF által készített a vízügyi hatósági eljárásokat magába foglaló tájékoztató anyagokat 

az alábbiak szerint: 

 elvi vízjogi engedélyezés 

 vízjogi létesítési engedélyezés, 

 vízjogi üzemeltetési engedélyezés, (a fennmaradási engedély is ide sorolható) 

 vízjogi megszüntetési engedélyezés. 

Az tájékoztató anyagokat megtalálhatóak a NAK honlapján a „Kézikönyvek, Tájékoztatók” 

menüpont alatt. 

 



NAK ONLINE KIADVÁNY AZ ÖNTÖZÉS VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL 

 TÁJÉKOZTATÁS AZ ALÁBBIAKRÓL: 

- Ki az eljáró vízügyi hatóság? 

- Milyen szakhatóságok vesznek 
részt az eljárásban? 

- A hatóságok elérhetőségei. 

- Milyen esetben milyen engedélyek 
kellenek? (elvi, létesítési, 
üzemeltetési/fennmaradási, 
megszüntetési ) 

-  Vízügyi hatóság eljárási díjai? 

- VKJ mentességi feltételek. 

- „CHECKLIST” arról, hogy milyen 
műszaki, jogi és egyéb 
paraméterek kellenek az engedély 
beszerzéshez. 

TÁJÉKOZTATÓ JELLEGGEL, A MINDEKOR 
HATÁLYOS JOGSZBÁLYOKNAK VALÓ 
MEGFELELTETÉSSEL. 

 



II. Uniós pályázati lehetőségek 

 



v 

VP - UNIÓS FORRÁSOK ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSRE 
 

 

MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI ÁGAZAT FEJLESZTÉSE 
 

Kód: VP2.-4.1.4-16 

Keretösszeg: 49,5 milliárd Ft 

Kedvezményezettek köre: mezőgazdasági termelő, kollektív formában is, termelői csoport és termelői szervezet 

Támogatási kérelem benyújtása: 2020. augusztus 3. napjáig van lehetőség. 2018 márciusában módosult! 

Értékelési határnapok 2018. augusztus 1. 

Az igényelhető vissza nem 

térítendő támogatás 

összege: 

Egyéni: 1,0 milliárd Ft   - 2018 márciusában módosult! 

Kollektív: 2,0 milliárd Ft   - 2018 márciusában módosult! 

Intenzitás: KMR 40% nem KMR 50%, + FIG 10 % + Kollektív 10% 

Célterületek: 

Öntözőberendezések vízellátását biztosító VÍZVISSZATARTÁS létesítményei (10 ezer m3 (sík területen 1 

ha) és 1 millió m3 közötti vízmennyiség befogadására alkalmas tározó.); 

Természetes SZŰRŐMEZŐK kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros 

vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő 

továbbítása céljából; 

Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó MELIORÁLT UTAK kialakítása; 

MEGLÉVŐ ÖNTÖZŐBERENDEZÉSEK vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési 

infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója; 

ÚJ ÖNTÖZŐBERENDEZÉSEK beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása; 

ÖNTÖZÖTT TERÜLETEK NETTÓ NÖVEKEDÉSÉT CÉLZÓ BERUHÁZÁS – CSAK JÓ ÁLLAPOTÚ VÍZTESTEN 

Öntözőberendezések ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁNAK javítása. 



A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2018 MÁRCIUSÁBAN TOVÁBB MÓDOSULT: 

 A kedvezményezett – eltérő szakaszokban benyújtott – több kérelem alapján is jogosult támogatás 

elnyerésére, de az elnyert támogatás együttes összege nem haladhatja meg, az igényelhető vissza nem 

térítendő támogatási összeg maximális értékét. 

 

FONTOS! VKI VÍZTESTEK ÁLLAPOTROMLÁSÁT MEG KELL ELŐZNI… 

 Figyelembe kellett venni a VKI „jó víztest állapot elérésnek célkitűzéseit”, így a mezőgazdaság 

fejlesztési intézkedési programok tervezésénél figyelembe kell venni, hogy az a felszíni és a felszín 

alatti víztestek állapotára nem gyakorolhat negatív hatást, egyik ilyen 

 ÖNTÖZÖTT TERÜLETEK NETTÓ NÖVEKEDÉSÉT CÉLZÓ BERUHÁZÁS  (Új beruházás) – CSAK JÓ 

ÁLLAPOTÚ VÍZTESTEN! 

 



MILYEN VÍZTESTBŐL LEHET ÖNTÖZNI HAZÁNKBAN? 

FELSZÍNI 

•Öntözésre ELSŐSORBAN felszíni víz vehető igénybe. 
 

TALAJVÍZ 

• FELSZÍNI VÍZ HIÁNYÁBAN lehetőség talajvízből kell biztosítani. 
Hiánynak minősül, ha a FEV aránytalanul nagy költséggel járna a FAV-val 
szemben, amelyet a vízügyi igazgatóság állapít meg. (Jog: 50,0 méterig)  

RÉTEGVÍZ 

• Felszíni- és talajvíz hiányában rétegvízből történő öntözésre szolgáló 
termelőkútra CSAK MIKROÖNTÖZÉS esetében adható ki vízjogi engedély.  



 

 

 

 

FELSZÍNI VIZEK 

TALAJVIZEK 

RÉTEGVIZEK 

TERMÁLVIZEK 

(PORÓZUS) 

VÍZTESTEK AKTUÁLIS  MENNYISÉGI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSEI  A VG2 ALAPJÁN 
 



UNIÓS FORRÁS MÉG RENDELKEZÉSRE ÁLL, JELENLEGI ÁLLÁSA:  

KÖZEL 50 MRD-BÓL 20 MRD KERÜLT MEGIGÉNYLÉSRE 

az alábbi 4 fókuszterületek szerint: 

2A 

• Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek 
szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a 
mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából. 

• 20,4 Mrd keretösszegből ,16 Mrd kalkulált támogatási összeggel számolhatunk.    Kihasználtság: 80 % 

2 B 

•  A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és 
ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése 

• 8,1 Mrd keretösszegből, 1,2 Mrd kalkulált támogatási összeggel számolhatunk.     Kihasználtság: 15 % 

5 A 
• A mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozása. 

• 11,7 Mrd keretösszegből, 2,5 Mrd kalkulált támogatási összeggel számolhatunk.     Kihasználtság: 20 % 

5 B 
• A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása. 

• 9,3 Mrd keretösszegből, 0,4 Mrd kalkulált támogatási összeggel számolhatunk.     Kihasználtság: 0,5 % 



III. Második-körös vízigény-

felmérés 



ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 
2017. október 17-én jelent meg az ÖFS megalkotásáról szóló kormányhatározat. A Kormány állami feladatnak tekinti az öntözéses 

gazdálkodás elterjesztésének, ésszerű fejlesztésének, a vízkészletek védelmének és hasznosításának ügyét, ezért egyetért az 

Öntözésfejlesztési Stratégia megalkotásának szükségességével, amelynek érdekében. 

1. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve Magyarország területére 

vonatkozóan készítsen ÖNTÖZÉSI KATASZTERT a talajvédelmi, környezetvédelmi, természetvédelmi korlátok, a növénytermesztési 

feltételek, az öntözés-fejlesztési igény, valamint az öntözésre alkalmas területek figyelembevételével, 

  

Felelős:   földművelésügyi miniszter 

    Miniszterelnökséget vezető miniszter 

Határidő:   2017. december 31. 

 

2. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, a nemzetgazdasági miniszterrel és a 

belügyminiszterrel együttműködve vizsgálja meg, és tegyen javaslatot az együttes működtetéshez és a TERMELŐI KÖZÖSSÉGEK 

KIALAKÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES feladat-, pénzügyi és szabályozási FELTÉTELRENDSZERRE,  

 

Felelős:   földművelésügyi miniszter 

    Miniszterelnökséget vezető miniszter 

    nemzetgazdasági miniszter 

    belügyminiszter 

Határidő:  2018. január 31. 
 

 



ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

3. felhívja a belügyminisztert, hogy vizsgálja meg AZ ÖNTÖZÉSI CÉLÚ VÍZTÁROZÁSI LEHETŐSÉGEKET, 

vizsgálja felül a kettős működésű rendszerek, valamint a belvízrendszerek üzemeltetését a védekezés 

fenntartása és a víz visszatartása és tározása érdekében, és határozza meg a védekezés fenntartását, a 

belvizek területen hagyását, a víz visszatartását, tározását szolgáló lehetséges területeket, 

  

Felelős:  belügyminiszter 

Határidő:  2018. január 31. 

  

4. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a belügyminiszter által szolgáltatott alapadatok felhasználásával 

víz komplex hasznosítása érdekében jelölje ki a víz hasznosítása céljából a környezetvédelmi szempontból is 

előnyös VIZES ÉLŐHELYEK kialakítását szolgáló területeket, 

 

Felelős: földművelésügyi miniszter 

   belügyminiszter 

Határidő:  2018. február 28. 

 

 



ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 
5. felhívja a belügyminisztert, hogy a földművelésügyi miniszterrel együttműködve MUTASSA BE A HATÉKONY ÖNTÖZÉSES 

GAZDÁLKODÁS ELTERJESZTÉSÉHEZ és működtetéséhez SZÜKSÉGES műszaki, infrastrukturális 

FELTÉTELRENDSZERT, humán erőforrás és pénzügyi erőforrás igényt, valamint készítsen SZAKMAI STRATÉGIÁT AZ 

ÖNTÖZÉS-FEJLESZTÉSHEZ SZÜKSÉGES JELENLEGI ÉS TÁVLATI INFRASTRUKTURÁLIS ÉS VÍZKÉSZLET-

GAZDÁLKODÁSI LEHETŐSÉGEKRŐL, 

 

Felelős:  belügyminiszter 

   földművelésügyi miniszter 

Határidő:  2017. február 28. 

  

6. felhívja a belügyminisztert, hogy a NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA BEVONÁSÁVAL a földművelésügyi miniszterrel, a 

Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve KÉSZÍTSE ELŐ AZ 

ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁT ÉS TERJESSZE A KORMÁNY ELÉ JÓVÁHAGYÁS CÉLJÁBÓL, 

 

Felelős:  belügyminiszter 

   földművelésügyi miniszter 

   Miniszterelnökséget vezető miniszter 

   nemzetgazdasági miniszter 

Határidő:  2018. április 30. 

 

 



II. KÖRÖS VÍZIGÉNYFELMÉRÉS 
 A kamara feladta volt az öntözésfejlesztés megvalósítása szempontjából reális területeken újra felmérni a 

vízigényeket.  

 A felmérést a falugazdászok közreműködésével az állami öntözőrendszerek hatásterületén végeztük el 

2017.12.01. – 2018.01.31. között.  

 

 

 

 

 

 A vízigény-felmérés területe a vízgyűjtő rendszerekben rendelkezésre álló vízkészletekhez, valamint az öntözéses 

gazdálkodás lehetséges területeihez igazodóan került meghatározásra. „I- II. öntözési kataszter” 

 A BM OVF térinformatikai fedvény formájában átadta az AKI-NAK a jelenleg működő 68 öntözőrendszer 

hatásterületének lehatárolását, majd a MÁK összemetszette a 2017. Egységes Kérelem SAPS támogatás igénylési 

adatokhoz kapcsolódó ügyfél táblarajzok térinformatikai fedvényével,  és az ezáltal lehatárolt terület határozta 

meg  

 a 1 234 807,58 hektárnyi területet, amely összesen  

 43.026 gazdálkodó, kamarai tag felkeresését jelentette számunkra.  

 

VÍZZEL ELLÁTHATÓSÁG    TERMESZTHETŐSÉGI SZEMPONTOK 

kielégíthető     alkalmas, gazdaságos 

kis ráfordítással kielégíthető     kevésbé alkalmas, kevésbé gazdaságos 

nagy ráfordítással kielégíthető     nem feltétlen alkalmas, nem feltétlen gazdaságos 

aránytalanul nagy ráfordítás miatt nem kielégíthető     alkalmatlan, gazdaságtalan 

  ÖNTÖZÉSI KATASZTER (ÖVEZET)   

  I.  Öntözhető   

  II.  Kis beavatkozással öntözhetővé tehető   

  III.  Nagy beavatkozással öntözhető   

  IV.  A feltételek jelenleg nem adottak az öntözéshez   

 



II. KÖRÖS VÍZIGÉNY-FELMÉRÉSSEL ÉRINTETT TERÜLETEK 



II. KÖRÖS VÍZIGÉNY-FELMÉRÉS RÉSZEREDMÉNYEI 

 A kérdőívet is tartalmazó felület kitöltésének köszönhetően parcellaszinten láthatóvá 

válnak azok a területek, ahol valós igény mutatkozik öntözésre.   

 A termelők  91 %-át értük el, azaz 43.026 gazdálkodóból 39 072 termelő adatait 

sikerült rögzíteni, amely azonban nem tartalmazza azon termelőket, akik valamilyen 

oknál fogva nem kívántak vagy tudtak nyilatkozni, és a feldolgozás alatt álló termelőket. 

3 890 14 243 20 939 

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000

Az öntözésre berendezett területekkel rendelkező termelők arányainak alakulása  

[fő] 

Van öntözésre berendezett területe Nincs öntözésre berendezett területe, de a jövőben öntözni akar Nincs öntözésre berendezett területe és a jövőben nem is akar öntözni



II. KÖRÖS VÍZIGÉNY-FELMÉRÉS RÉSZEREDMÉNYEI 

A területet vonatkozásában a 93 %-át sikerült felmérni, azaz az 1 234 807,58 

hektárból 1 149 844,54 hektár terület, amelyből az 

 

 

 

 

 

 ÖNTÖZENDŐ TERÜLET 377 027 HEKTÁR 

 

144 073 377 027 713 708 

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 900 000 1 000 000 1 100 000 1 200 000 1 300 000

Az öntözésre berendezett területek arányának alakulása 

[ha] 

Öntözésre berendezett főnövény területe Főnövény öntözendő területe Nincs öntözésre berendezett területe és a jövőben nem is akar öntözni



II. KÖRÖS VÍZIGÉNY-FELMÉRÉS RÉSZEREDMÉNYEI 

A felmérés által érintett területből a jelenleg öntözött területek 87 %-a 4 megye területére esik, 

az alábbiak szerint: 

Forrás: AKI 

47 ezer ha 

34 ezer ha 

25 ezer ha 

19 ezer ha 
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A legnagyobb öntözött területaránnyal rendelkező megyék  



II. KÖRÖS VÍZIGÉNY-FELMÉRÉS RÉSZEREDMÉNYEI 

A gazdálkodók válaszai alapján ezen öntözött területeken 4 növénycsoporttal lefedhető a jelenleg 

öntözött növények 90,8 %-a, azaz hasonlóan koncentrált az öntözött növények köre:  

Forrás: AKI 
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A leginkább öntözött növénycsoportok területaránya  



II. KÖRÖS VÍZIGÉNY-FELMÉRÉS RÉSZEREDMÉNYEI 

A felmért területen a jövőben öntözni kívánt terület nagysága 377 ezer hektár. A jelenleg öntözött 

területekhez képest a jövőbeni öntözési igények ugyanabban a 4 megyében jelentkeztek, ahol jelenleg is 

számottevő az öntözött területek aránya, de a területarányok elérnek.  

Forrás: AKI 

146 ezer ha 

69 ezer ha 64 ezer ha 

38 ezer ha 
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A leginkább öntözésigénnyel rendelkező megyék  



II. KÖRÖS VÍZIGÉNY-FELMÉRÉS RÉSZEREDMÉNYEI 

Forrás: AKI 
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A leginkább öntözni kívánt növénycsoportok területaránya  



II. KÖRÖS VÍZIGÉNY-FELMÉRÉS RÉSZEREDMÉNYEI 

MENNYIRE LÁTJÁK SZÜKSÉGESNEK AZ ÖNTÖZÖTT TERÜLETEK NÖVELÉSÉT? 

 A klimatikus változások miatt egyre többen, még ha az nagyobb befektetéssel 

is jár. A legjelentősebb probléma, hogy a tenyészidőszakokban egyre kevesebb 

csapadék hullik.  

 A fiatalabb gazdálkodók és a nagyobb méretű gazdaságot vezető termelők 

esetében nem vitatott kérdés, hogy hosszabb távon az öntözésfejlesztés 

elkerülhetetlen.  

 Az öntözéses gazdálkodás szükségességét szinte mindenki felismeri, a 

megvalósítás lehetőségeiben már sokkal nagyobb a probléma.  

 Hozambiztonság, hozamnövekedés. 

 



II. KÖRÖS VÍZIGÉNY-FELMÉRÉS RÉSZEREDMÉNYEI 

A TAPASZTALATOK SZERINT MI HÁTRÁLTATJA MÉG MINDIG AZ ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉST? 

 ELHANYAGOLT CSATORNARENDSZEREK 

 BÜROKRATIKUS ENGEDÉLYEZÉS  

 GAZDATÁRSADALOM ELÖREGEDŐ KÉPE  

 TŐKEHIÁNY  

 ELAPRÓZÓDOTT BIRTOKSZERKEZET 

 TERMELŐI EGYÜTTMŰKÖDÉS HIÁNYA  (vízrendezés kollektív kivitelezést és üzemeltetést igényel)  

 TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁSOK MEGSZERZÉSÉNEK NEHÉZSÉGE 

 SZAKMAI, ÖNTÖZÉSES NÖVÉNYTERMESZTÉSSEL KAPCSOLATOS ISMERETEK HIÁNYA 

 



ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGALKOTÁSA 
  

 A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA bevonásával kell elkészíteni a 

öntözésfejlesztési stratégiát és a kormány elé terjeszteni 

Felelős:  belügyminiszter 

    földművelésügyi miniszter 

    Miniszterelnökséget vezető miniszter 

    nemzetgazdasági miniszter 

Határidő:  2018. április 30. 

 A stratégiában választ kell találnia az öntözésfejlesztést gátló tényezők 

leküzdésére, a fent jelzett gazdálkodói problémák kezelésére.  

 Célunk, hogy aktív részvételünkkel egy olyan stratégiai dokumentum kerüljön a 

Kormány elé, amely valóban megteremti az öntözéses gazdálkodás hazai 

kiterjesztését.  



 

 

 

KÖSZÖNÖM A FIGYELEMET! 

 

 

 


