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Klímaváltozás: Gyorsuló hidrológiai ciklus
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Öntözés szerepe a területi vízgazdálkodásban
A vízgazdálkodás fő feladatai:
• a vízkárok elhárítása: ár- és belvízvédelem, vízhiány elhárítása, erózió elleni
védekezés,
• vízhasznosítás: vízvisszatartás, víztározás, öntözővíz biztosítása

A növénytermesztési terület vízkészletének növelése a növények jobb
életfeltételeit biztosíthatja, ezáltal a termésbiztonság elősegítése

Problémák:
• Túl sok víz

 belvízkár, tápanyag kimosódás

• Túl kevés

 aszálykár

• Nem megfelelő minőségű víz és gyakorlat  talajdegradáció

A vízügy feladatai az öntözővíz
biztosítása érdekében

1. Vízkészlet-gazdálkodás, felszíni
vízmérleg készítése
2. Vízgyűjtő-gazdálkodási
tervezés, vízforgalom számítás,
terhelések számítása
3. Öntözésüzemelés szervezése
4. Vízigény biztosítása,
vízszolgáltatás
5. Térségi vízszétosztás
6. Vízhasználat esetleges
korlátozása
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Jelenleg a művelt
mezőgazdasági
területek 1,7 %- án
folyik öntözéses
gazdálkodás
Az öntözött területek
~ 80%-a szántóföldi
művelés alatt áll

OVF és vízügyi igazgatóságok öntözésüzemelési,
vízszolgáltatás főbb feladatai
• Idény megkezdése előtt a mezőgazdasági vízszolgáltató rendszereken
a fenntartási-karbantartási feladatok elvégzése, (csatornák,
műtárgyak szivattyútelepek) üzemképes állapotba helyezése,
öntözővíz-szolgáltatás beindításához szükséges rendszerfelkészítés és
a víztovábbítást gátló akadályok elhárítása;
• Az idény kezdete előtt a vízjogi engedéllyel rendelkező
mezőgazdasági vízhasználók vízigény bejelentéseinek összesítése;
• A vízszolgáltatás költségkalkulációinak elkészítése és jóváhagyása, a
mezőgazdasági vízszolgáltatási díj megállapítása;

• Vízszolgáltatási és üzemeltetési szerződések megkötése;
• A mezőgazdasági vízszolgáltatás költségek és a vízszolgáltatók által
szolgáltatott vízmennyiség havonkénti alakulásának nyomon
követése;

Csatornahálózat

ÖNTÖZŐCSATORNÁK

Öntözésfejlesztés
• A hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatairól (1426/2018. (IX. 10.) Korm.
Határozat)
• A hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatairól szóló 1426/2018. (IX. 10.) Korm.
határozat végrehajtásával összefüggő intézkedésekről (1800/2018. (XII. 21.) Korm. Határozat)

-

Az infrastrukturális hiányok megszüntetésére biztosított erőforrás az állami mezőgazdasági
vízszolgáltató művek helyreállítása érdekében 2019-ben: 1 463 602 247 Ft.
A rekonstrukció az eredeti állapot helyreállítását foglalja magába.

-

Eszközigényhez tartozó erőforrás a fenntartási munkák ellátásához szükséges eszközök,
munkagépek és járművek beszerzésére 2019-ben 1 745 962 000 Ft.

-

A vízügyi igazgatóságok létszámigénye 2019-ben 145 fő, forrásszükséglete 534 831 073 Ft.

A létszámigény szükséges a vízügyi igazgatási szervek fejlesztésekkel jelentősen megnövekedett
öntözési feladatainak ellátásához, úgy, mint a vízszolgáltatási művek fenntartási, karbantartási,
illetve vízkormányzási és vízszolgáltatást érintő feladatok.

2020. évi öntözésfejlesztések 2019. évi beruházás
előkészítési és tervezési költsége
Beruházás megnevezése

Beruházás során létrejött
Az előkészítési
A támogatási
építmény jövőbeni
fázis megvalósítás
összeg (Ft)
vagyonkezelője, üzemeltetője és
határideje
használója

Homokhátság vízpótlása III. ütem

88 000 000

Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság
(ATIVIZIG)

Szarvasi Holtág rugalmas vízpótlási
lehetőségének kiépítése I. ütem

89 000 000

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG)

Keleti-főcsatorna és övcsatornáinak I. böge
mederszelvény rekonstrukciós munkái

274 000 000

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG)

Jánossomorja város és térségének felszíni
vízpótlása, öntözésfejlesztése

104 000 000

Tiszakécskei öntözőcsatornák ismételt
üzembehelyezése

4 000 000

Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság
(KÖTIVIZIG)

Taktaközi-öntöző-főcsatorna rekonstrukciója

5 000 000

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
(ÉMVIZIG)

Kettősműködésű csatornák a TIVIZIG területén

30 000 000

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG)

594 000 000

2019. december 31.

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
(ÉDUVIZIG)

2019-2030

KEHOP-ban nevesített a térségi vízvisszatartáshoz, valamint a vízszétosztó
hálózatok fejlesztéséhez és rekonstrukciójához kapcsolható projektek
Ssz.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Projekt megnevezése

KEHOP azonosító

A térségi vízvisszatartást segítő projektek
Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója
KEHOP-1.3.0-15-2015-00001
A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása,
KEHOP-1.3.1-15-2015-00002
műtárgyépítés és -rekonstrukció II. szakasz

Megvalósítás befejezése

Megítélt támogatás
(Mrd Ft)

2020.08.16
2020.07.27

1,75
7,41

3,5

Tiszalöki vízlépcső és hajózsilip rekonstrukciója
Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója
Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszintrehabilitációja

KEHOP-1.3.0-15-2015-00009
KEHOP-1.4.0-15-2015-00002
KEHOP-1.3.0-15-2016-00012

2021.04.30
2021.09.30
2021.06.30

13,18

Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és
vízpótlása I. ütem

KEHOP-1.3.0-15-2016-00013

2021.07.31

1,91

2020.12.31

1,5

Vízszétosztó hálózatok fejlesztése és rekonstrukciója
Hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási rendszer
KEHOP-1.3.0-15-2015-00005
fejlesztése

14,22

2,2

Derecskei főcsatorna korszerűsítése
Komplex Tisza-tó Projekt
Marótvölgyi öblözet rendezése
Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek
rekonstrukciója

KEHOP-1.3.0-15-2015-00006
KEHOP-1.3.1-15-2015-00001
KEHOP-1.3.0-15-2015-00003
KEHOP-1.3.0-15-2015-00002

2021.08.31
2019.09.24

3,03

2021.05.30

1,23

12.

Jászsági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciója I.
ütem

KEHOP-1.3.0-15-2015-00008

2021.05.30

1,65

13.

Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója
Balaton levezető rendszerének korszerűsítése
Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben
és benne a Beregi árvízszintcsökkentő tározó
területén

KEHOP-1.3.0-15-2016-00010
KEHOP-1.3.0-15-2015-00007
KEHOP-1.3.0-15-2015-00004

2021.10.31
2021.12.31
2018.09.30

5,24

16.

Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és
rekonstrukciója

KEHOP-1.3.0-15-2016-00011

2020.01.31

1,05

17.

Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az ŐsDráva Programban

KEHOP-1.3.0-15-2016-00014

2020.08.13

13,42

18.

Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II.
Vízgazdálkodási fejlesztések a Felső-Tisza-vidéken

KEHOP-1.3.0-15-2017-00017
KEHOP-1.3.0-15-2017-00019

2020.03.31
2021.05.31
Összesen:

4,45
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Jogszabályváltozások
• A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet
módosítása 2019.04.01.-től: az öntözési idény március 1-től október 31-ig tart.
• A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása
2019.05.01-től: rendkívüli öntözési célú vízhasználat jogintézményének bevezetése.
A kihirdetett tartósan vízhiányos időszakban a vízhasználó a vízügyi hatósághoz történő bejelentés alapján,
vízjogi engedély nélkül, közvetlenül felszíni vízből, ideiglenes szivattyúállással 100 hektár nagyságot meg nem
haladó területen, legfeljebb egy hónap időtartamig max. 120 mm/hektár (1200 m³/hektár) vízmennyiséget
öntözhet.
- a bejelentéshez a vízkivétellel érintett felszíni víz kezelőjének hozzájárulása szükséges!
- a rendkívüli öntözéshez történő vízszolgáltatáshoz szolgáltatási szerződés megkötése szükséges!
A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása
2019.05.01-től:
A rendkívüli öntözési célú vízhasználat alap- és változó díjtétele megegyezik az adott vízszolgáltatási
egységre OVF által jóváhagyott díjtételekkel. A mezőgazdasági vízhasználó a vízszolgáltatás díjának változó
díjrészét (8/B. § alkalmazásával) az alábbiak szerint fizeti meg:
2019. január 1. napja és 2019. december 31. napja között megfizeti az alapdíj 30%-át, a fennmaradó részt a
központi költségvetés biztosítja, míg 2019. január 1. napjától kezdődően teljes mértékben megfizeti a változó
díjat.
• Kormány előterjesztés az egynyári öntözési engedély helyett az egyszerű öntözési vízhasználat
intézményének bevezetésére.(JELENLEG BELSŐ EGYEZTETÉS UTÁN!)

Vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági tevékenység
Kormányzati intézkedések az öntözési célú vízhasználat gyakorlati
végrehajtásának elősegítésére

• Vízjogi engedélyezési eljárások egyszerűsítése
• a termőföld földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó
ügyféli jogállása;
• vízjogi létesítési engedély kiadásának gyorsítása termőföld érintettség
esetén létesítő nyilatkozata, hogy kivitelezés megkezdéséig rendelkezni
fog a polgári jog szerinti jogosultsággal, illetve megállapodással;
• öntözésre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély akár 20 évre is
adható;
• a vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedély módosítására irányuló
eljárás ügyintézési határidejének rövidítése (15 nap);
• öntözési célú vízjogi engedélyezés soron kívüli lefolytatása;
• területi vízügyi igazgatóságok vagyonkezelői hozzájárulásra vonatkozó
kötelezettségek szűkítése;

• Igazgatási szolgáltatási díjmentesség

Vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági tevékenység
Vízkészletjárulékkal kapcsolatos szabályozás módosítása (Öntözés,
halgazdálkodás, rizstermelés)

Mentességek:
öntözési célú vízhasználat:

• vízjogi engedélyenként az évi 400 000 m3
• vagy vízhasználónkként az általa öntözött
hektáronként az évi 4 000 m3

terület

halgazdálkodási és rizstermelési célú vízhasználat

után

• vízjogi engedélyenként felszínalatti vizet használók esetében az
évi 400 000 m3
• felszíni vizet használók esetében hektáronként az évi 25 000 m3

Tartósan vízhiányos időszak
• Vízészletjárulék-kedvezmény

14 nap

• Vízkészletjárulék-mentesség

teljes időszakra

Vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági tevékenység
Kimutatás az öntözési célú vízhasználatok támogatásáról
Öntözési célú vízjogi engedélyezési eljárások
2019. I. félévben

VP-2-4.1.4-16 felhíváshoz kapcsolódó
öntözések vízjogi engedélyezése
2016-tól
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HOGYAN TOVÁBB?
Kérdések:
1.
2.
3.
4.
5.

Miért nem öntöznek ott ahol bőségesen van vízkészlet és van szolgáltatás?
Miért csökkent felére (390 e ha-ról 196 e ha-ra) a vízjogi engedélyek száma, területe?
Miért nem öntöz az sem, akinek van vízjogi engedélye?
Miért nem működnek együtt a gazdák?
Miért nem pályáznak csoportosan az EU forrásokra?
Valóban vízgazdálkodási (vízkészlet, engedélyezés, szolgáltatás) akadályai vannak az
öntözésfejlesztésnek?
NEM!

Számos gazdafórumon a gazdák szerint inkább:
1.
2.
3.
4.

a birtokszerkezet átalakulása,
a támogatási rendszer nehézségei,
a gazdák együttműködésének hiánya,
magas üzemeltetési költségek.

Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!

