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főosztályvezető

Bevezetés
 MO → mezőgazdasági terület: 5,3 mill. ha: 80% szántó, 15% gyep, 5%
kert/szőlő/gyümölcsös;

 Vízjogi engedély 190 ezer ha → 108 ezer öntözött (KSH 2019);
 MO → feltételes öntözési zóna: legtöbb növényfaj öntözés nélkül is termeszthető;
 Ugyanakkor jelentős negatív klímaváltozás: XXI sz. végére 3,2-5,4 °C hőm. emelkedés,
gyakoribb aszályok, hektikus csapadék intenzitás és eloszlás → egyre több termelői igény
(termésbiztonság, hozamnövelés) az öntözésfejlesztésre;
 Ellentmondás a vízgazdálkodó, ill. a földtulajdonosok/földhasználók stratégiai
gondolkodása között (hosszú távú, rövidtávú tervezés) → birtokviszonyok;

 Kormányzati szándék az ellentmondás feloldása: öntözési stratégia: új jogszabályi
háttér
Forrás: OMSZ
→ kapcsolódó intézményrendszer létrehozása!

Napjaink öntözési helyzete
Magyarországon
 Klímaváltozás → negatív hatások, versenyképesség megőrzése → öntözés;
 1426/2018. (IX. 10.) Korm. hat. → 17 milliárd Ft, 10 éven keresztül (AM~5,5;
BM~11,5);

 NAIK AKI tanulmány: 2018. → vetésszerkezet alapján elméletileg öntözhető: 2,7 mill.
ha-ból ~1 mill. ha öntözésbővítés (vízkereslet) → öntöző rendszerek (öntözőfürtök)
által „lefedett” terület ~830 ezer ha (vízkínálat) (felszíni: 720 ezer ha; felszín alatti: 110
ezer ha);
 NPV (nettó jelenérték) számítások alapján „csak” ~382 ezer ha-al bővíthető →
önt.ter. gazdaságosan/kitermelhetően (felszíni: 337 ezer ha; felszín alatti:45 ezer ha)
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Öntözési igazgatási szerv
Főbb feladatai:
• öntözési közösségek megalakulásának elősegítése;
• öntözési körzetek kijelölése;
• környezeti körzeti tervek elkészítése;
• harmadlagos művek rekonstrukciója;
• öntözéses gazdálkodás népszerűsítése
• állami kezelésbe vett öntözőrendszerek (Komárom, Siófok)
üzemeltetése

Öntözési közösségek

Az öntözéses gazdálkodás nagy beruházás igényű, jelentős üzemeltetési költségek
→ cél a fajlagos költségek csökkentése:
 Területi korlátok: szántóföld→100 ha; ültetvény: 10ha;
 Közösség jogi személy: min. 2 tag (természetes és/vagy jogi személy);
 Mezőgazdasági tevékenység;
 Földhasználati igazolás;
 Projektterv (műszaki paraméterek; megtérülés;..)

Öntözési közösségek megalakulásának ösztönzése Környezeti körzeti tervek
Szakhatósági engedélyek elkészítése az öntözési közösségek számára:
• Környezeti hatástanulmány
• Természetvédelmi hatásvizsgálat
• Talajvédelmi terv
• Vonalas létesítmények rekultivációs, és / vagy humuszmentési terve
A környezeti körzeti terv kiválthatja az előzetes környezeti vizsgálatot, valamint
elsősorban a talajvédelmi tervet.
Előnyei:
 Szakhatósági eljárások kiváltása (részbeni/teljes)
 Vízjogi engedélyeztetési eljárás egyszerűbbé válása
 Adminisztrációs terhek csökkenése
 Költségek enyhítése a gazdálkodók számára

Öntözési közösségek megalakulásának ösztönzése - A
Vidékfejlesztési Program pályázati lehetőségei
Eddig odaítélt támogatás:

VP 2-4.1.4-16 - Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat
fejlesztése
Felhívás keretösszege:
99.57 Mrd. Ft
Felhívás meghirdetve:
Felhívás státusza:

2016 május
Nyitva!

I. Öntözőberendezések vízellétését
biztosító vízvisszatartás
létesítményeinek támogatása:

0,63 Mrd. Ft.

II. Természetes szűrőmezők kialakítása: 0,07 Mrd. Ft.
III. Mezőgazdasági területekhez
kapcsolt meloriált utak kialakítása:
IV. Meglevő öntözőberendezések
vízfelhasználás hatékonyságának
javítása:
V. Új öntözőberendezések beszerzése,
új öntözővíz-szolgáltató művek
létrehozása:
VI. Öntözőberendezések
energiafelhasználás hatékonyságának
javítása:

Összesen:

0,34 Mrd. Ft.
5,53 Mrd. Ft.

20,14 Mrd. Ft.

0,52 Mrd. Ft.

29,02 Mrd. Ft.

Öntözési közösségek megalakulásának ösztönzése - A
Vidékfejlesztési Program pályázati lehetőségei
VP5-16.5.2-20 – Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása
 A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2,32 Mrd. Ft
 A felhívás esetében elszámolható költségek: Tervezésre!
-

tanulmányok,

-

engedélyezési dokumentumok,

-

műszaki tervek,

-

hatósági díjak,

-

környezeti hatásvizsgálat,

-

szakértői díjak,

-

háttértanulmányok

 A támogatás intenzitás mértéke: 90%

Öntözési közösségek elismerése, engedélyezési eljárása

Öntözési közösségek - eddigi eredmények

Összes benyújtott kérelem: 69
Összesen több, mint 32 ezer ha öntözött
terület, melyből közel 21 ezer ha újonnan
kerül öntözés alá!

• Az eddig kérelmet benyújtott 69 db öntözési közösség összesen 32 303 ha öntözését vállalja, melyből 20 801
ha új terület
• A látókörben lévő 52 öntözési közösség érdeklődő további közel 30 ezer ha terület öntözését vállalnák,
melyből 21 ezer ha újonnan kerülne öntözés alá.
• 2021: 20 801 ha + 21 000 ha= 41 800 ha új öntözött terület! (mely a ténylegesen a beruházások megvalósítása után jelenik meg)

Öntözési közösségek megalakulását segítő
informatikai fejlesztések
• Öntözési Közösség építő webes alkalmazás: az öntözési közösségek megalakulását támogató
interaktív, térinformatikai alapon működő felület, melynek célja biztosítani az öntözni szándékozó
termelők egymásra találását és aktív kommunikációját.

• További folyamatban levő projekt: Harmadlagos művek és öntözési közösségek adatait is magába
foglaló öntözési kataszter létrehozása

Harmadlagos művek rekonstrukcióját célzó állami projektek
Mintaprojektek eredményei

Felmerülő feladatok:

Projekt

Helyrajzi szám

 A harmadlagos művek releváns adatainak összegyűjtése:

1

adatgyűjtés művek állapotára, állapotfelmérés; tulajdonviszonyok
rendezése, geodéziai ellenőrzés

2

Harta 0343
Kunhegyes
0151/12
Kisújszállás 0832
Kunmadaras 054,
Karcag 0312
Öcsöd 0204/5,
0204/6, 0204/7,
0206, 0209
Sarud 0217
Komáromi
öntözőrendszer*
Siófoki
öntözőrendszer*
Összesen:

 A harmadlagos művek rekonstrukciójának megkezdése, a
kapcsolódó feladatok koordinálása: közbeszerzés indítás,
rekonstrukciós tervek, állami tulajdonba/vagyonkezelésbe vétel;
rekonstrukció (mederkotrás, rézsű kialakítás, műtárgyépítés,
csatornabélelés vagy -betonozás, nyomvonalbővítés...)

 Általános

koordinatív

feladatok:

szakértők munkájának
támogatása, fenntartás módszereinek kidolgozása, monitoring,
dokumentálásKomárom, siófok (1100, 435) nyomóvezeték (0)

3
4
5
6
7
8

Harta – A felújított Déli tápcsatorna átadása

A kunmadarasi öntözőcsatorna kotrása

Felújított
csatorna hossza
(m)
4 264

Újonnan
vízellátott
terület (ha)
750

1 937

438

915

447

2 720

328

1 750

480

1 437

397

-

1 100

-

435

13 023
4 375
* nyomóvezeték rendszer

Főművi fejlesztéshez kapcsolódó és egyéb
térségi vízelosztó projektek

Hét térségi vízpótló
beruházás
hatásterülete:

87 517 ha

Jövőkép
Főművi fejlesztéshez
kapcsolódó és egyéb
térségi vízelosztó
projektek:
• Homokhátság É, K
• Jánossomorja
• Keleti Főcsatorna É,
Hajdúszoboszló
• Mezőhegyes térsége
• Rábaköz, Tóköz
•
•
•
•

Mórahalom
zöldségtermesztés
Nyírségi
homokhátság
Univer szürkevíz
Paks hűtővíz

Összefoglalás
• Cél: klímaváltozás káros hatásainak mérséklése a magyar mezőgazdaságban

Kormányzati programcsomag bevezetése
• Öntözési közösségek:
 Cél: költséghatékonyabb öntözési beruházások ösztönzése
 Eddig elért eredmények: összesen 32 303 ha, melyből 20 801 ha új terület
 + 52 öntözési közösség érdeklődő, akik további közel 30 ezer ha terület öntözését
vállalnák, melyből 21 ezer ha újonnan kerülne öntözés alá
 Összesen: 41 800 ha új öntözött terület! (~ 40% növekedés)
• Az NFK honlapján már megjelent az Öntözési Közösség Alkalmazás
https://ontozesikozossegmo.hu/

Összefoglalás
• Állami projektek:
 8 mintaprojekt keretében több, mint 13 km csatorna került felújításra, ami közel
4500 ha terület öntözését biztosítja.
 2030-ig további állami főművi fejlesztések várhatók (AM, BM), melyek mintegy 110
ezer ha termőterületet öntözhetővé tételét biztosítják

Középtávú cél
(öntözésfejlesztési beruházások támogatása + állami beruházások hatására)

2030-ra 380 000 hektár öntözött terület megvalósítása Magyarországon, mely közelít a
korábban publikált gazdaságosan öntözhető területek méretéhez!
Minőségi fejlődés megvalósítása a korszerű, hatékony, víztakarékos technológiák
bevezetésével. (VP támogatások, tájékoztató kampányok)

Köszönöm a figyelmet!

