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Beszédes József:   

 ”Sem házad udvarából, sem községedből, úgy 

 vármegyédből, egy csepp vizet ki ne engedj!” 

Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály 



A  világ és Magyarország vízgazdálkodása az 
útkeresés időszakát éli 

Változnak: a vízigények, nő a veszélyeztetettség, csökkennek a 

hozzájutási esélyek, nő a szennyezettség, nőnek a 

szolgáltatásokkal szembeni követelmények,  

több vízgazdálkodási konfliktus.  

 

    Változik a gondolkodás világméretekben:  

• Víz Világfórum 

• (Marseille, 2012. március) 

Rio+20  

• (Rio de Janeiro, 2012. június 20-22.) 

• „Blueprint” Európai Unió  

• (2013.06.) 

• Víz Világtalálkozó 

• (Budapest, 2013.10.8-11.) 

 

Minden dokumentumban szerepel: az állami szerepvállalás, a 

vízvédelem  növelése és a vízgazdálkodás integrálása (külső, belső) 

Világ GDP 1 %-át megelőzésre, különben  25 %-os GDP csökkenés !!! 

Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály 



 „A „vízbiztonság” fogalma egyre komolyabb politikai támogatást élvez, 
egyre inkább kapcsolódik egyéb biztonsági kérdésekhez, mint az energia, 
élelmiszer, vagy a nemzetbiztonság….” 

 ”Új megközelítésre van szükség nemcsak a vízügyi ágazatban, hanem ezzel 
összehangoltan a szociális és gazdaságpolitikában, különösen pedig az 
egészségügyben, az élelmezés-politikában és az energia szektorban… .” 

 „Az élelmiszer- és energiatermelés, a közegészségügy vagy a környezet 
fenntarthatósága nem valósítható meg …megfelelő ivóvíz és szanitáció 
biztosítása, valamint a vizekkel való megfelelő gazdálkodás nélkül. 
Mindezek tükrében mielőbb rá kell világítani a víz központi szerepére a 
költségvetési prioritások meghatározása és a források allokációja során..„ 

  „Az integrált vízgazdálkodás képes növelni a társadalomnak a nem kívánt 
változásokkal szembeni ellenálló-képességét, mind megelőző, mind 
korrekciós intézkedések útján… .” 

Budapesti Víz Világtalálkozó 
Zárónyilatkozat 
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Sivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapjának 
világszerte megfogalmazott 2014 évi céljai: 

• a földterület és a talaj szerepének növelése a    

            klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban 

• a fenntartható terület-gazdálkodás támogatása 

• a terület, talaj, és ezek élelmiszerbiztonságban  

            betöltött szerepének figyelembe vétele a      

            klímaváltozáshoz való alkalmazkodási   

            politikákban, stratégiákban (integráció) 
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„Nem a víz nemléte a baj, de az, 

hogy ott nincs elég víz, hol kellene, 

midőn ott, hol semmi haszna, elég, 

tán még sok is van!” 

                                     Gróf Széchenyi István 



 
Kulcsszavak: elérhető vízkészletek csökkenése, szennyezések növekedése, vízbiztonság, 

verseny a szűkülő készletekért, vízhasználati, vízszétosztási konfliktusok, biztonságos 

élelemtermelés, kiszámítható gazdálkodás,  

 

Válaszokat kell adnunk (alkalmazkodás): 

• rendelkezünk-e elegendő mennyiségű és minőségű vízkészlettel; 

• milyen mértékű a biztonság, és mekkorák a kockázatok; 

• milyen mértékbe szolgálja a vízgazdálkodás a mezőgazdasági termelés 

kiszámíthatóságát és biztonságát, az öntözéses-gazdálkodás elősegítését,  

• az integrációt; 

• a gazdaság, a társadalom, a vidék fejlődését; 

• a foglalkoztatást, az életminőség  javítását; 

• mennyire érvényesülnek az ökológiai, ökonómiai szempontok; 

• mennyire hatékony az intézményi rendszer működése? 

„A víz akkor és ott legyen, ahol, és amikor kell”  

Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály 



Árvízzel, belvízzel és aszállyal  
veszélyeztetett terület Magyarországon 

Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály 
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ASZÁLY BELVÍZ 

A KETTŐS helyett TÖBBES  
VESZÉLYEZTETETTSÉG 

VÍZMINŐSÉG ÁRVÍZ 

IPARI KATASZTRÓFÁK 

A víz-politikát integrálni kell a 
különböző szektor- és szakpolitikákba 

VKI-VGT intézkedések „lefordítása” a 
2013. utáni támogatások „nyelvére” 
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Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály 



Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály 



Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály 



 

Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály 



A talajok agyagásvány-összetétele 

 

Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály 



Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály 

Magyarország talajainak vízgazdálkodása 



Vízkészlet!          Sok vagy kevés? 

Hazai lefolyás:          

6 km3 

117,5 km
3 

Egy főre jutó hazai vízkészlet: 

600 m3/év 

VÍZHIÁNYOS ORSZÁG 

Az ország egyéb területei 

Külföldről érkezik:  

       111,5 km
3 

Egy főre jutó összes vízkészlet: 

11700 m3/év 

VÍZBEN GAZDAG ORSZÁG 

A nagy folyók melletti területek 

Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály 



Kék: mennyiségi probléma 

Piros: természetes vízminőségi probléma 

Mennyiségi és vízminőségi problémákkal  

érintett területek 

Alföld:  

    - mennyiségi kockázat  

    - természetes vízminőség  

    - kis vízművek (biztonságos üzemeltetés?) 
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Paradigma váltás a vizek megtartására 
20 milliárd m3 esővizet vezetünk el az EU-ban a csatornákban, 

ami hiányzik a földből és a mezőgazdaságból 

• kis víz körforgás – föld feletti 
• nagy víz körforgás – föld és óceán feletti 
 
 

Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály 



   MIK LEHETNEK AZ OKSZERŰ TÁJHASZNÁLAT AKADÁLYAI? 

 Gazdálkodói felmérés 

- Rossz támogatási rendszer [12]  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Információ hiánya [7] 

- Érdektelenség a gazdálkodók részéről [7] 

- Együttműködés hiánya [7] 

- Rövid távú gondolkodás [6] 

- Rendezetlen birtokviszonyok [5]  

- Történelem (gazdálkodói szokások) [5] 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Javaslatok 

A vízkészlet-gazdálkodást stratégiai szintre kell emelni.  

A vizek Magyarországon tartása alapkövetelmény.  

Az elméletek helyett a gyakorlati megvalósíthatóság módját kell végre bemutatni.  

Elő kell segíteni a szemléletváltozást.  

A gazdálkodók képzése (fórumok, szakmai továbbképzések jóval nagyobb mértékben) 

Naprakész tájékoztatás az alkalmazkodáshoz. 

Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály 
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Energetikai agrárpotenciál Magyarországon 
DATE Debrecen (Szász Gábor) térképi adatbázisa 

A térségbe érkező napenergia 32,6 t fölötti 

biomassza megtermelését tenné lehetővé 

hektáronként  
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A szántóföldön termesztett növények 

produkciójának természetes korlátja a víz. 

A VÍZ-STRESSZ gyakori és jelentős 

terméscsökkentő.  



Vízkereslet 

• Összes vízfelhasználás      538 m3/fő/év 

• Mezőgazdasági vízfelhasználás     33 m3/fő/év  

• Az öntözővíz az agrotechnika eleme (termelés 
biztonsági tényező) 

• Halastó vízellátás: létfeltételi elem 

• A mezőgazdasági vízfelhasználás szerkezete 

– öntözés   27 % 

– halastó   60 % 

– állattenyésztés   6 % 

– egyéb       7 % 

• a mezőgazdasági vízszükséglet alakulása függ a 
kapacitásoktól 

• a vízkereslet pedig a hozzáférés árától 

Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály 



ÖNTÖZÖTT TERMŐTERÜLET ARÁNYA MAGYARORSZÁGON (2011)  

 A termőterület 98,7-99,5%-án csapadékgazdálkodás folyik és az 
évjárattól függően annak csupán 0,5-1,3%-án történik vízpótló öntözés 

  Az öntözés döntően (76-85%) szántóterületen folyik 
 A szántóterületek mindössze 3,0-3,7%-a potenciálisan öntözhető, de 

csupán 0,6-1,7%-át öntözik. 
 A gyümölcsösök esetében az öntözhető terület aránya 11,5-12,8%, és 

ebből a tényleges megöntözött terület aránya 1,9-7,7%. 

Öntözött termőterület: 79,4 ezer ha (2011)

 2 880 ha; 3,6%

 8 885 ha; 11,2%

 1 637 ha; 2,1%

 26 ha; 0,0%

 5 582 ha; 7,0%

 60 426 ha; 76,1% Szántó

Gyümölcsös

Szőlő

Gyep

Halastó

Egyéb

Termőterület összesen: 7 360 ezer ha (2011)

 7 281 ezer ha; 98,9%

 79,4 ezer ha; 1,1%

Csapadékgazdálkodásos termőterület

Megöntözött terület



A megöntözött területek régiónkénti 
alakulása Magyarországon  
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Az öntözés főbb mutatói 
Magyarországon (2007-2013)  

• Az uniós tagországokkal összehasonlítva hazánk (2,7-3,2%) jóval az uniós 
átlag (8,7%) alatti szinten van berendezkedve a mezőgazdasági területek 
öntözésére 

• A ténylegesen megöntözött területre kijuttatott vízmennyiség az öntözés 
intenzitásától függően hazánkban 0,8-2,3 ezer m3/ha között változik 

Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály 



 1980-as évek végén még több, mint 500 millió m3 víz tározására volt 
lehetőség (ezek részben kiépített tározók, halastavak, részben a csatornák, 
holtágak vízszintjének megemelésével ún. medertározás), ami azóta 
folyamatosan csökken, most minden lehetőséget figyelembe véve (a Tisza-
tó víztározó kapacitásának növelésével együtt) mintegy 400 millió m3 áll 
rendelkezésre. 

 A tározás növelésére rekonstrukciós és fejlesztési programra szükség, 
legalább négy szinten! 

 Kiemelt árvízvédelmi tározási program (Vásárhelyi Terv) 

 A potenciális tározási lehetőségek kiépítése új tározó terekkel (121 dombvidéki, 
134 síkvidéki) 

 Térségi vízátvezetések, vízszétosztás tározói  

 Önkormányzati, üzemi, lakossági vízvisszatartás,  

 Kiemelt finanszírozási és támogatási  program  kell!!! 
 

több mint 400 millió m3-el növelhető a vízvisszatartás, de a talaj a legnagyobb 
víztározó!!!  0–100 cm-ben 300–350 mm  

Vízvisszatartás - tározás 

Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály 



 



Területi vízgazdálkodás, öntözésfejlesztés, 
aszálykezelés 

• Okszerű vízelvezetés, de figyelemmel a többcélúságra és a vízvisszatartásra; 

• A klímaváltozás hatásainak mérséklése, alkalmazkodás, beleértve az aszálykezelési 

feladatokat; 

• Az öntözés, az öntözéses gazdálkodás, az öntözhető területek vízszolgáltatási 

feltételeinek javítása, biztonsága, ezáltal a mezőgazdaság versenyképességének javítása; 

• A mezőgazdasági termelők terheinek csökkentése, a termelés biztonság 

vízgazdálkodási feltételeinek stabilizálása; 

• A települések és a lakosság nem ivóvíz célú vízszükségletének biztosítására a helyi 

víztározás pályázatainak elősegítése; 

• A jó mezőgazdasági gyakorlat végrehajtásának elősegítése 

•A települések a csapadékvíz-gazdálkodása, a csapadékvizek helyben-tartása és 

hasznosítása, a települési és területi elvezető rendszerek megfelelő kapcsolatának 

kialakítása. 

Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály 



PARADIGMA VÁLTÁS - KONSZENZUS ELEMEK – PREVENCIÓ 
a jó mezőgazdasági gyakorlat, a VKI teljesítés, költségtakarékos működés, olcsó állam 

 Helyes víz politika, vízgazdálkodási stratégia és 
cselekvési programok kialakítása a vízbiztonság 
eléréséhez, új közmegegyezés a közcélú feladatellátáshoz, a birtokszerkezet és tulajdoni 

szerkezet átalakulását, a természeti- és környezeti adottságokat és hatásokat is figyelembe vevő, 
költséghatékony vízbiztonsági rendszer kidolgozása, 

 A „földügyek” rendezése (tulajdon, birtokszerkezet, művelési ágak), 

 A tulajdonosok számára a kényszerű, de szükségszerű, 
lehetőleg veszteség nélküli, gazdasági váltási 
lehetőségek megteremtése (terület- és tájhasználatok újragondolása, kiszámítható 

és biztonságos termelés), 

 A költség-megtérülés és költség-hasznosulás (költség-

hatékonyság) elveinek gyakorlati érvényesítése, a védelmi feladatok 

finanszírozhatóságának biztosításához az érdekeltség arányainak megfelelő, kötelezően feltöltendő 
Vízgazdálkodási Alap létrehozása és működtetése, a fenntartás, üzemeltetés és a védekezés forrása a 
nemzeti költségvetés. 

 A természeti és környezeti értékek, gazdasági érdekek 
és a települések egyidejű szolgálata, védelme 

 a vízgazdálkodásról szóló törvény és a hozzá kapcsolódó joganyag korszerűsítése, szakszerűség 

 A társadalom bevonása (párbeszéd,) tájékoztatás, közlés, a tervismertetés nem a 
társadalom bevonása, az érintettek vegyenek részt az őket árintő döntésekben! 

 

INTEGRÁCIÓ – EGYÜTTMŰKÖDÉS - PÁRBESZÉD 

 



- A falugazdász hálózat és a települési agrárgazdasági 
bizottságok bevonásával a felszíni vizekből kielégíthető 
mezőgazdasági célú öntözési igényfelmérés történt a 
Vidékfejlesztési Minisztérium(VM) és a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara (NAK) koordinálásával  
 

- A távlati öntözési igények felmérését segítő web felületet az 
OVF készítette és bocsátotta a falugazdászok 
rendelkezésére. 
 

- A falugazdászok öntözési igényfelmérése: 2014. március 1-31. 
 

Öntözési vízigény felmérés 
2014 

Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály 



A távlati öntözési igényt bejelentő  

web portál  

Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály 



db Igényelt  vízmennyiség 

(m3/év) 

Öntözött terület  

(ha) 

1 052 228 685 933 109 226 

Vízjogi engedéllyel rendelkezők és öntözést végzők 



Vízjogi engedéllyel rendelkezők de öntözést nem végzők 

db Igényelt  vízmennyiség 

(m3/év) 

Öntözött terület  

(ha) 

88 3 783 762 4 036 



Vízjogi engedéllyel NEM rendelkezők, de öntöznének  

vízkivételi lehetőség van   

db Igényelt  vízmennyiség 

(m3/év) 

Öntözött terület  

(ha) 

3 031 280 862 452 126 117 



db Igényelt  vízmennyiség 

(m3/év) 

Öntözött terület  

(ha) 

2 740 119 098 966 91 604 

Vízjogi engedéllyel NEM rendelkezők, de öntöznének  

vízkivételi lehetőség nincs   



Korábbi állapotfelmérés és besorolás a vízügyi 

igazgatóságok által kezelt és a társulati öntöző és 

kettősműködésű csatornákon  
 

I. Mezőgazdasági célra átvezetett, 

kiszolgáltatott vízmennyiség 

alapján 



II. Fenntartottsági szempontból a csatorna állapota, a kiépítés vízszállító 

képességhez viszonyított becsült teljesítőképessége szerint 5 rangsor 



Az öntözési igények biztosításának 
folyamata 

- Vízszolgáltatási útvonalak feltérképezése, szolgáltatási és működtetési 
akadályok elhárítása az érvényes engedélyek és megkötött szerződéseknél 

 
- Vízjogi üzemeltetési engedélyek által lekötött vízigények hatályossági 

vizsgálata a felszabadítható vízkészletek és így a további öntözési 
lehetőségek biztosítása érdekében 

 
- Igénybejelentések értékelése táj-és területhasználati szempontból 

(talajvédelmi, környezetvédelmi, természetvédelmi, mezőgazdasági művelési 
feltételeket, stb. figyelembe véve) az érintett szakhatóságok bevonásával 

 
- Igénybejelentések értékelése vízkészlet illetve vízszolgáltatás szempontból.  

 

Az értékelés függvényében a vízjogi engedélyezési eljárás 

megindításának támogatása. 

Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály 



Már kiépült, de használatban nem lévő 

öntözőfürtök rekonstrukciója (35 db) 

42889 24513 67402

a rendszerben 

rendelkezésre 

álló szabad 

vízkészlet

korábban  

vízjogilag 

ellátott 

terület

 potenciálisan 

ellátható 

terület

l/s ha ha

helyi szinten 

kezdemé-

nyezték-e már 

a 

helyreállítást?

Megjegyzés

Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály 



Műszakilag lehetséges új öntözőfürt 

kialakítása 

46364 84076

a rendszerben 

rendelkezésre álló 

szabad vízkészlet

 potenciálisan 

ellátható 

terület

l/s ha

helyi szinten 

kezdeményez-

ték-e már a 

kialakítását?

Készült-e 

már terv?
Megjegyzés

Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály 



Öntözés- és vízszolgáltató mű fejlesztés 

Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály 



EGY JÓ PÉLDA TÖRTÉNETE 
• 1934-35. katasztrofális aszályok 

• 1937. évi XX. törvénycikk az      

  öntözőgazdálkodás  előmozdításához  

  szükséges intézkedésekről 

• 1942. Békésszentandrási vízlépcső  

  és hajózsilip 

• 1954. Tiszalöki vízlépcső 

• 1969. Békési duzzasztó 

• 1973. Kiskörei vízlépcső - évfordulók 

• 1977. Körösladányi duzzasztó …                               

    

Így jött létre a jelenleg is üzemelő Tisza-

Körös völgyi Együttműködő 

Vízgazdálkodási Rendszer, a 

TIKEVIR 

Vízkészlet pótlási és ökológiai célú 

térségi vízátvezetés! 

 

 

A Tisza-Körös völgy vízkészlet megosztása 

(m3/s), az engedélyezett vízkészletek alapján 

2013. 
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Jászság Térség Többcélú Vízgazdálkodási 
Rendszer  

Zagyvai-ág Kiépítése 

Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály 



Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály 



A Belügyminisztérium az OVF koordinálásában minden eszközzel segíti az 
öntözés, a vízkivételi lehetőségek bővítését, a hasznosítható vízkészletek 
rendelkezésre bocsátását! 

 Ennek érdekében: 

 Felgyorsítjuk a vagyonátadás folyamatát, beavatkozásokat teszünk a 
kritikus útvonalakon, megszüntetjük a működési akadályokat 

A vízügyi igazgatóságokon keresztül felülvizsgáljuk a meglévő 
vízigény lekötéseket, megvizsgáljuk az engedéllyel rendelkező, de 
nem öntöző vízhasználatokat 

Megvizsgáljuk a távlati igények kielégítésének vízgazdálkodási 
lehetőségeit 

Megvizsgáljuk az engedélyezési eljárások egyszerűsítési lehetőségeit 

 Folyamatos konzultációkat szervezünk a társzervekkel, 
társminisztériumokkal, érdekképviseletekkel a vagyonátadás  
problémáinak rendezése, az szolgáltatási biztonság stabillá tétele és a 
vízszolgáltatások mielőbbi bővítése érdekében! 
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Mit teszünk most és ez évben? 

Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály 



 Közel 4000 kérdőív került feldolgozásra 

 195 eha vízjogi engedéllyel rendelkező 
öntözhető terület 46 %-a,  

 a ténylegesen öntözött terület 63 %-a adott 
választ 

 

 

Öntözési kérdőív elemzése 
(OVF-NAK-AKI-FM) 



Kategória: Meglévő Tervezett 

Nem 
öntöz, 
nem 

tervezi 

1 2 3 

Öntözővíz forrása 
felszíni a a   

felszín alatti b b   

parti szűrésű   c   

saját d d   

közcélú e e   

főműves f     

A víz kiadagolás módja 
Esőztető berendezés 1 1   

 - lineár a a   

 - körforgó b b   

 - csévélő dobos c c   

Mikroöntözés 2 2   

 - csepegtető a a   

 - mikroszórófejes b b   

Felületi 3 3   

 - barázdás a a   

 - árasztó b b   

 - sávos c     

 - zárt vezetékes d     

Felszín alatti/vezetékes 4 4   

Öntözött kultúra megnevezése 
szántóföldi a     

szántóföldi kertészeti b     

fólia c     

üvegház d     

ültetvény e     

egyéb f     

Kategória: Meglévő Tervezett 

Nem 
öntöz, 
nem 

tervezi 

1 2 3 

Mekkora öntözési beruházást tervez összesen 
az elkövetkező 5 évben? 

0-1 millió Ft     a 

1-5 millió Ft     b 

5-10 millió Ft     c 

10-50 millió Ft     d 

50-100 millió Ft     e 

100 millió Ft felett     f 

Milyen jellegű öntözési beruházást tervez a 
következő 5 évben? 

Új telep építése   a   

Meglévő telep felújítása   b   

Öntözőgép vásárlása   c   

Szivattyútelep építés, felújítás   d   

Egyéb beruházás   e   

Ha nem öntöz, és nem is tervez ilyen 
beruházást, annak mi az oka? 

Drága az üzemeltetés     a 

Nem igényli a termesztett növény     b 

Nincs rá pénzügyi fedezete     c 

Egyéb     d 

Vidékfejlesztési Minisztérium által összeállított papíralapú 

kérdőívek feldolgozása 



19% 

2% 

16% 

15% 

48% 

Válaszadók öntözéshez fűződő viszonya 

Nem öntöz: Drága az üzemeltetés

Nem öntöz: Nem igényli a termesztett növény

Nem öntöz: Nincs rá pénzügyi fedezete

Nem öntöz: Egyéb

Öntöz vagy tervezi az öntözést



36% 

3% 

32% 

29% 

Öntözés elmaradásának okai, országos 

Drága az üzemeltetés

Nem igényli a termesztett növény

Nincs rá pénzügyi fedezete

Egyéb



16% 

8% 

50% 

9% 

6% 

1% 
3% 

1% 
3% 3% 

 Meglévő öntözőrendszerrel rendelkező gazdálkodók víz 
kiadagolásának módja 

 lineár

körforgó

 csévélő dobos

csepegtető

mikroszórófejes

barázdás

árasztó

sávos

zárt vezetékes

felszín alatti/vezetékes
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Meglévő öntözőrendszerrel rendelkező gazdálkodók 
öntözött kultúráinak a megoszlása 

szántóföldi szántóföldi kertészet fólia üvegház ültetvény egyéb



4,71% 

10,38% 

7,41% 

3,93% 

8,23% 

4,48% 

10,38% 
6,84% 

1,77% 

12,91% 

0,23% 

0,65% 

4,26% 

2,56% 

10,61% 

1,98% 

6,20% 
1,04% 

1,42% 

Öntözésre tervezett terület megyénkénti aránya 
(összesen: 215 137,27 ha) 

Győr-Moson-Sopron Fejér

Csongrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Békés Baranya

Bács-Kiskun Hajdú-Bihar

Heves Jász-Nagykun-Szolnok

Komárom-Esztergom Nógrád

Pest Somogy

Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna

Vas Veszprém

Zala
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Öntözésre tervezett terület nagysága megyénként    
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 Engedélyezett, ténylegesen öntözött és öntözésre 
tervezett területek nagysága, megyei bontásban 

Vízjogilag engedélyezett terület nagysága (ha) Ténylegesen öntözött terület nagysága  (ha) Öntözésre tervezett terület nagysága (ha)
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A tervezett öntözési beruházások  megyénkénti értéke 
(összes tervezett beruházás becsült összege:  

47,23 milliárd HUF) 

0-1 millió Ft 1-5 millió Ft 5-10 millió Ft 10-50 millió Ft 50-100 millió Ft 100 millió Ft felett
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Az öntözési beruházás tervezett fajlagos értéke 



25% 

8% 

43% 

13% 

11% 

A tervezett öntözési beruházások típusának százalékos 
eloszlása 

Új telep építése

Meglévő telep felújítása

Öntözőgép vásárlása

Szivattyútelep építés, felújítása

Egyéb beruházás:



0

50

100

150

200

250

300

350

d
ar

ab
 

 Vízbeszerzés megyénkénti eloszlása 

Felszíni víz Felszín alatti víz Parti szűrésű víz



71% 

27% 

2% 

A vízbeszerzés százalékos megoszlása 

Felszíni víz

Felszín alatti víz

Parti szűrésű víz



13% 

9% 

52% 

13% 

5% 

2% 
3% 3% 

Tervezett beruházások során alkalmazott technológiák 
megoszlása 

lineár

körforgó

csévélő dobos

csepegtető

mikroszórófejes

barázdás

árasztó

felszín alatti/vezetékes



 A kis és nagytermelők egyaránt öntöznének 

 Jelentős többlet igény a jelenlegi kapacitásokon  felül 

 A termelők jobban igénybe kívánják venni  a szabad, 
vagy felszabadítható vízkészleteket öntözésre 

 A fejlesztések beindításához fontosnak tartják 

 A forráshiány áthidalását 

 A támogatási intenzitás növelését 

 A termelői együttműködések létrehozását 

 Egyénekre szabott működési, szolgáltatási 
biztonságot 
 

 

Összességében 



Kazinczy: 

 

a "tudományok dolgai csak ott 

gyarapodnak, ahol azoknak 

mívelőjik szabadon 

mondhatják ki 

gondolkozásaikat, s ahol élet 

van, ott öszveütődések is 

vannak …"  

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály 


