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Az öntözéses gazdálkodás problémáit előidéző ok-okozati viszonyok



ÖFS
A Magyar Közlöny 168. számában 2017. október 17-én kihirdetésre került a 1744/2017. 
számú, az „Öntözésfejlesztési Stratégia megalkotásáról” szóló kormányhatározat.

Célja: az öntözéses gazdálkodás elterjesztése, fejlesztése, a vízkészletek ésszerű 
hasznosítása, az öntözött területek jelenlegi 100.000 ha-ról 300.000 ha-ra történő 
növelése

Feladatok:
1.  Öntözési kataszter készítése különböző korlátok és feltételek, az öntözésfejlesztési 
igény, valamint az öntözésre alkalmas területek figyelembevételével
Felelős: földművelésügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter Határidő: 2017. december 31.

2. Az együttes működtetéshez és a termelői közösségek kialakításához szükséges 
feladat-, pénzügyi és szabályozási feltételrendszer vizsgálata
Felelős: földművelésügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter Határidő: 2018. január 31.



Feladatok:
3. Az öntözési célú víztározási lehetőségek, a kettős működésű rendszerek, 
valamint a belvízrendszerek üzemeltetésének vizsgálata a víz visszatartása és 
tározása érdekében, valamint a belvizek területen hagyását, a víz visszatartását, 
tározását szolgáló lehetséges területek meghatározása
Felelős: belügyminiszter Határidő: 2018. január 31.

Elkészült, a VIZIG-ek bevonásával a II. körös vízigény felmérés, ill. ahol ilyen nem 
volt az I. körös felmérés releváns adatai alapján!

4. A belügyminiszter által szolgáltatott alapadatok felhasználásával a víz komplex 
hasznosítása céljából a környezetvédelmi szempontból is előnyös vizes élőhelyek 
kialakítását szolgáló területek vizsgálata és kijelölése;
Felelős: földművelésügyi miniszter

belügyminiszter Határidő: 2018. február 28



5. A hatékony öntözéses gazdálkodás elterjesztéséhez és működtetéséhez szükséges 
műszaki, infrastrukturális feltételrendszert, humánerőforrás- és pénzügyierőforrás-
igény bemutatása, valamint szakmai stratégia készítése
Felelős: belügyminiszter

földművelésügyi miniszter Határidő: 2018. február 28.

A szakértői munkacsoport bevonásával a 3. pont és a kibővült állami feladatok 
vonatkozásában, a II. körös felmérés figyelembe vételével a vitaanyag 3.0 verziója 
elkészült.

6. Az Öntözésfejlesztési Stratégia előkészítése – a NAK bevonásával – és Kormány elé 
terjesztése  
Felelős: belügyminiszter

Földművelésügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter Határidő: 2018. április 30.



MAGYARORSZÁG 
ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI 

STRATÉGIÁJA

Kivonat

A Kormány 1744/2017. (X.17.) határozata alapján

: az öntözés az agrotechnika része, kiemelt jelentősége van az okszerű, a táj adottságaihoz igazított 
növénytermesztésben, a földhasználat stabilizálásában, a környezet és természetvédelmi értékek 

megóvásában, de csak akkor célszerű alkalmazni, ha a növénytermesztéshez szükséges vízháztartásszabályozás 
összes eszközét igénybe vettük, és más módon az már nem kezelhető. 

2018. április Budapest
OVF-VzTT

Kivonat



Vezetői összefoglaló

A stratégia nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy az öntözés az agrotechnika

része, kiemelt jelentősége van az okszerű, a táj adottságaihoz igazított

növénytermesztésben, a földhasználat stabilizálásában, a környezet és természetvédelmi

értékek megóvásában, de csak akkor célszerű alkalmazni, ha a növénytermesztéshez

szükséges vízháztartás-szabályozás összes eszközét igénybe vettük, és más módon az már

nem kezelhető.

Vízgazdálkodási összefüggésben nyilvánvaló, hogy a ma jórészt csapadék függő 
mezőgazdaság egyre kevésbé lesz fenntartható, azt intenzív, nagy hozzáadott értékkel 
termelő ágazattá kell tenni. 

Az AKI felmérései azt mutatják, hogy a jelenleg öntözött területek nagysága 144 ezer ha, 
(20 ezerrel több, mint a KSH adat) az öntözni szándékozott területek nagysága pedig 
további 377 ezer ha. Ez összesen 521 ezer ha termőterület öntözését jelentené. 
(A Láng István akadémikus vezette MTA munkacsoport 1983-ban a gazdaságosan öntözhető területek maximumát 

800 ezer hektárban jelölte meg)

Mindezt elsősorban 
1. felszíni vízkészletek felhasználásával, 
2. felszín alatti vízkészlet igénybe vételének minimalizálásával és 
3. víztakarékos öntözési technológiák alkalmazásával kívánatos elérni. 



1. A stratégia célja a nagy mezőgazdasági hozzáadott érték elérését biztosító öntözési tevékenység

fejlesztése. Ennek keretében 2030-ra az öntözött terület nagyságát 500 ezer ha javasoljuk növelni, a

GDP-hez történő mezőgazdasági hozzájárulás értékét a mostani 3.5 %-ról 8-10%-ra emelni, a

mezőgazdasági termelésben foglalkoztatottak létszámát 50 ezer fővel növelni javasoljuk.

2. A hazai vízkészlet összességében nem lehet korlátja az öntözéses gazdálkodás racionális

fejlesztésének.

3. A térségi, regionális vízrendszerek fejlesztése és működtetése a vízátadó pontokig (de nem a parcella

széléig) közcélú, közérdekű feladat.

4. Cél az erős gazdálkodói érdekeltség megteremtése a nagy hozzáadott értékű termelést lehetővé tevő

agrár rendszerek megvalósításában, ami az öntözés iránti keresletet automatikusan növeli. Ennek

érdekében a termelők érdekeltségét is magában foglaló, térségenként és termékenként különböző

termékpályák kialakítása a cél, vagyis a Gazdaszövetkezeti Termelői Társulás létrehozása.

5. A jelenlegi támogatási rendszert úgy kell átalakítani, hogy az differenciáljon az öntözésfejlesztési

beruházások között oly módon, hogy támogatást a víz- és energiatakarékos, a talajszerkezetre kedvező

hatást kifejtő beruházás kapjon; illetve az a fejlesztés, amelyik a helyi adottságokhoz igazodó növény

öntözését kívánja megoldani. A támogatásoknak preferálni kell a termőhelyi adottságok figyelembe

vételét: a vízkészletek, szélsőségek, terület-használat, tájökológia harmóniájának megteremtése

érdekében.

6. A hatósági feladatellátás generális megújítást nem igényel, de fejlesztésére, működésének javítására

szükség van. A felszínalatti vizekkel kapcsolatos szabályozás és hatósági felügyelet ösztönözze a felszín

alatti vizek illegális használatának a felszámolását,, illetve legalizálását.

Tételesen



7. Az öntözést fejlesztő vízgazdálkodási állami beruházásokat a meglévő rendszerek rekonstrukciójával, a

kettősműködésű rendszerek üzemképességének megteremtésével, a tározók megépítésével kell

kezdeni, amit a térségi vízszétosztó új rendszerek fejlesztésével kell folytatni.

8. Az öntözés-fejlesztési beruházások támogatását üzemi és üzemközi fejlesztések tekintetében a

termőterületek vízháztartás szabályozásának részeként kell kezelni, ezért a komplex melioráció

megvalósítását kell támogatni. A takarékos, vízvisszatartó megoldások szintén támogatandók üzemi

és állami szinten (vízvisszatartás, tározás, szennyvízöntözés, természetes szennyvíztisztítás, belterületi

csapadékvíz-gazdálkodás).

9. A ma több szakminisztérium együttműködését igénylő öntözéses gazdálkodás fejlesztésének

szervezeti összehangolását intézményfejlesztéssel is segíteni kell. A VIZIG-ek, a NAK, a Kutatás

fejlesztés, vagy a támogatások odaítélésének végrehajtása, felhasználásának ellenőrzése, illetve

rendszerfejlesztése indokolttá teszi valamely szervezett szolgálat létrehozását, különösen a

gazdálkodói együttműködések, a területi vízszétosztás és felhasználás kezelésére.

10. A vízgazdálkodási beavatkozások (vízháztartás szabályozás) üzemközi feladatainak megoldására és

ellátására létre kell hozni a helyi jelentőségű közcélú vízgazdálkodási létesítmények törvényi

kategóriáját, és az azokat kezelő vízgazdálkodási szerveződéseket.

11. Az államnak a térségi vízháztartás-szabályozási beavatkozások integrált vízgazdálkodást preferáló

fejlesztésén túl, a helyi jelentőségű közcélú vízgazdálkodási létesítmények fejlesztésének normatív

támogatását és az üzemi vízháztartás szabályozás differenciált, pályázat útján történő támogatását kell

felvállalnia.

12. A VP módosított támogatási rendszerében érvényesíteni kell a vizes tájgazdálkodás támogatását!



a.) Tisza-Körös völgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszer (TIKEVIR) fejlesztése

b.) Tisza-Zagyva Völgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszer (TIZEVIR), a Jászsági-

főcsatorna Zagyvai-ágának kiépítésével, párhuzamosan körvonalazódik a Tisza-Zagyva 

völgyi vízkészlet-megosztás terve is. 

c.) Közép Homokhátság fejlesztése, amelynek fejlesztése egyrészről a szikes tavak 

feltöltésére, másrészt a kecskeméti szennyvíz öntözés fejlesztésére valósulna meg

d.) Homokhátság É-i és D-i gerinc csatornájának és tározó rendszerének kiépítése

e.) A CIVAQUA projekt általános célja, hogy Debrecenben és környékén olyan térségi 

fejlesztés valósuljon meg, amely egyszerre biztosítja a természetvédelmet, a 

mezőgazdaság, az ipar gazdasági igényeit, és a lakosság idegenforgalmi, sport, rekreációs 

elvárásainak kielégítését és fejlesztését.

f.)  A Nagykunsági-főcsatorna területének fejlesztése 

g.) A Nyugati-főcsatorna és mellékcsatornái rekonstrukciója 

h.) A Keleti-főcsatorna és mellékcsatornái rekonstrukciója 

i.)  A Tisza Szolnok-Csongrád közötti szakasza vízgazdálkodási helyzetének stabilizálása

j.)  Nyírségi főcsatorna és vízgazdálkodási rendszer fejlesztése

k.) Ős-Dráva program kivitelezése

l.)  Körös Maros vízellátó és vízpótló rendszer kialakítása

Állami vízgazdálkodási fejlesztések
1.

A térségi vízgazdálkodási rendszerek fejlesztése terén



a.) A tározós vízvisszatartási képesség nagyságrendi fejlesztése, az éven belüli 

aránytalanságok kezelésére

b.) Meglévő tározók rekonstrukciója, öntözési vízszolgáltatásra átalakítása

c.) Kettősműködésű csatornák rekonstrukciója, fejlesztése

d.) Szivattyútelepek rekonstrukciós programja

e.) A belvízelvezető rendszereket átalakítása térségi vízgazdálkodási rendszerekké 

és összekapcsolásuk (ahol szükséges és lehetséges) a vízellátó rendszerekkel,

f.)  A jelenlegi vízelosztó rendszerek hatékonyságának növelése.

g.) A NAK által elkészített második körös felmérés szerint, mintegy 377 ezer ha 

öntözésre történő berendezésére van igény: ezek területi azonosítása 

megtörtént és a Vízügyi igazgatóságok tanulmánytervi szinten megtervezték 

azok vízellátásának érdekében szükséges beavatkozásokat. 

Állami vízgazdálkodási fejlesztések
2.

További állami vízgazdálkodás fejlesztési feladatok az öntözéses 
gazdálkodás elterjesztéséhez



Új tározók, 

Tározó rekonstrukciók, 

Duzzasztómű rekonstrukciók, 

Emelt szintű vízterek létrehozása, 

 Vízelosztó hálózatok fejlesztése, 

 Vízelosztó hálózatok rekonstrukciója, 

 Kettősműködésű csatornák rekonstrukciója, 

 Szivattyútelepek rekonstrukciója, 

 Aszálymonitoring hálózat fejlesztése, 

 Aszálykárelhárítási rendszer bevezetése, 

 Meliorációs rendszerek rekonstrukciója, fejlesztése, 

 Holt és mellékágak fejlesztése

A KÖVETKEZŐ ÉVEK ELADATAI
1. fejlesztés jellege szerint



A KÖVETKEZŐ ÉVEK FELADATAI
2. szakmai, vagyonkezelői, gazdasági szempontok

• Öntözés költségeinek racionalizálása,
• Létesítmények tulajdoni, vagyonkezelői, fenntartói, 

üzemeltetői, azaz az egységes működtetői feltételrendszer 
rendezése, szabályozása,

• Az ésszerű és szükségszerű vízvisszatartás minden szinten,
• Az infrastruktúra fejlesztés forrásbiztosítása, a jobb kapacitás 

kihasználás és működtetés összhangjának megteremtése
• Korszerű technológiák előtérbe helyezése, támogatása
• Öntözési lehetőségek megteremtése jó termőhelyi adottságú 

területeken,
• Családi gazdaságok életképességének fokozása
• Támogatáspolitika újragondolása, a vízvisszatartás 

támogatásának beépítése az agrártámogatások rendszerébe



A KÖVETKEZŐ ÉVEK FELADATAI
3. Finanszírozási és támogatási szabályozási 

rendszer szerint

• A vízkárelhárítás jogi szabályozásának kiegészítése a tartósan 
vízhiányos helyzetre és az aszálykárok megelőzésére vonatkozó 
rendelkezésekkel

• Engedélyezés – pl. egynyári öntözés megkönnyítése, 
• VIZEK projekt– Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési 

Keretrendszer - az öntözés ötletétől  a gazdaságossági vizsgálaton át a 
vízjogi engedélyig (hatékonyabb tervezési előkészület, szakhatósági 
állásfoglalás, gyorsabb hiánypótlás, rugalmasabb ügyintézés)

• VP - most elsősorban a gazdálkodói fejlesztések részesülnek 
támogatásban (kertészeti kultúrák, víztakarékos technológiák, 
tározás) - A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

- A kertészet korszerűsítése …
DE a vízvisszatartás területeinek támogatása, művelési ággá minősítése 
hiányzik
• KEHOP projektek



„..csak az állam lehet képes arra, 
hogy megfelelő lökést adjon az 
öntözés ügyének, s nagyon fontos 
a tervszerűség ebben a 
munkában, ne ötletszerűen 
történjen az öntözőművek 
kiépülése…”

Kossuth Ferenc, a közérdekű 
öntözőcsatornák létesítéséről 
szóló 1900. XX. tv. vitáján

KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!


