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TERMŐTERÜLETI ÉRINTETTSÉG

 Hazánk területeinek 80 %-a termőterület, amely 

 7,5 M hektárt jelent, ebből

 2 M hektár erdőterülettel és

 5,5 M hektár mezőgazdasági területtel lehet számolni 

(4,5 M ha szántó, 1 m ha gyep, gyümölcsös, szőlő, konyhakert, halastó, nádas)

 Az ország közel fele 4,5 M ha síkvidéki, jelentős kiterjedésű lefolyástalan, mélyfekvésű terület, amely átfedi a

 mezőgazdasági termőterületek, amelynek közel fele közvetlenül kitett az aszálynak, belvíznek, ill. árvíznek.

 Az ágazat átlagos vízkárvesztesége évente 55 Mrd, ebből

 15 Mrd a belvízkár

 40 Mrd az aszálykár

 A mezőgazdasági területein alig 2 %-án van kiépítve vízpótlórendszer,

 miközben egyelőre még víztermelő ország vagyunk/voltunk/leszünk? a felszíni vizeket tekintve!

forrás: OVF

ÁTLAGOS versus 2022
Várható aszálykár?  



ELKERÜLHETŐ?
Vízhiányos időszakban mesteréges vízpótlással az aszály 

még elkerülhető

FELTÉVE, 
Ha van felszíni víz, úgy a rendkívüli öntözés 

intézményével…

ENYHÍTETŐEK A KÁROK?

BIZTOSÍTÁS?
ha időben megkötésre került, hiszen van 30 nap várakozás a 

rendszerben,

Viszont a 2022-es aszály nem feltétlen tud megfelelni a 

biztosítási feltételeknek, amelyeket törvény szabályoz

AGRO.MET.HU!!!

TOVÁBBÁ

felkészültünk ilyen mértékű vízhiányra, ill. ekkor a aszályra?

ASZÁLY FOGALMA?
Összhangban van a jelenlegi aszályhelyzettel? 

MKR?

Aki benne van, annak segítség lehet, DE

15 nap-os ellenőrzési határidő nagyon soknak tűnik

az ide éveben.



VÍZHIÁNY - OVF

ASZÁLYINDEX: OMSZ (met.hu)
VS.

ASZÁLY A TÖRVÉNY DEFINÍCIÓJA ALAPJÁN 
(agro.met.hu)

AMELYRE ALAPOZ A
 BIZTOSÍTÁS!
MKR!



ELKERÜLHETŐ?
Vízhiányos időszakban mesteréges

vízpótlással az aszály még elkerülhető

FELTÉVE, 

Ha van felszíni víz,

úgy a rendkívüli öntözés

intézményével egyszeri bejelentéssel

öntözhet a termelő



NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA (NAK) SZEREPE?

A NAK egy kommunikációs platform, összekötőkapocs a termelők és döntéshozók között.

Feladata, hogy segítse:

 a termelők felkészültségét

 a megfelelő jogi és

 szakmai - növénytermesztési, vízgazdálkodási, talajtani, környezet- és, természetvédelmi -

feltételek ismertetésén, valamint

 uniós pályázati információk biztosításán keresztül,

 a termelői vízkereslet kielégítését

 igények gyűjtése, megfogalmazása és közvetítése

továbbá

 a vízszükségleti-igények és vízkínálat összhangjának megteremtését!



A NAK KOMMUNIKÁCIÓS PLATFORM A TERMELŐ ÉS A JOGALKOTÁS KÖZÖTT

AZ IGÉNY, A SZABÁLYOZÁS és A LEHETŐSÉG KÖZÖS NEVEZŐJÉN

 tagi tájékoztatás

 falugazdászhálózat

(650 fő)

 szaktanácsadói hálózat

(1000 fő)

 felnőttképzés szakirányú támogatása

 publikációk: portál, NAKlap…

 tájékoztatók: kiadványok, plakátok

 sajtóközlemények

 tematikus gazdafórumok fórumok

szervezése:

országos, régiós, megyei szinten

 környezeti, vízgazdálkodási és

fenntarthatósági osztály üzemeltetése

országos és megyei szinten

 NAK megyei szervezésű intézményi

egyeztetések

Előirányzott: évente 3 alkalommal, illetékes

szervekkel: vízügyi hatósággal, vízügyi

igazgatósággal, a talaj-, környezet- és

természetvédelemmel

 termelői igények gyűjtése és közvetítése

 jogszabály módosítási javaslatok

megfogalmazása

 országos együttműködés az illetékes

minisztériumokkal és háttérintézményeivel

 együttműködés a szakmai szervezetekkel

 együttműködés az adott témában illetékes

szervezetekkel

ESZKÖZEINK



MEZŐVIZES KÉZIKÖNYVEK, TÁJÉKOZTATÓK

 Öntözési közösségeket támogató hazai és uniós ösztönzők

 Tájékoztató az öntözés-engedélyezésben résztvevő intézményi háttérről

 Útmutató az öntözéssel kapcsolatos vízjogi engedélyezési eljárásról

 Útmutató a mezőgazdasági vízhasznosítási idényről

 Útmutató az öntözéses szolgalom megalapításához

 Útmutató a mezőgazdasági vízdíjakról

 Útmutató az öntözésre alkalmas hazai vízkészletekről

 Útmutató a bejelentéshez kötött rendkívüli öntözésről

 Mi a különbség az aszály és a vízhiány között.

 Kutak engedélyezésével kapcsolatos kiadvány.

A kiadványokat fellelhetőek NAK honlapján!



NAK SZAKMAI PRIORITÁSOK A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSBAN 



NAK SZÁNTÓFÖLDI NAPOK MEZŐFALVA  

2022 JÚNIUS – NAK FENNTARTHATÓSÁGI TERÜLET 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK:

 TAKI

 OVF

 MAVÍZ

SZAKMAI KÖZREMŰKÖDÉSÜKET EZÚTON IS KÖSZÖNJÜK

 Közel 17 ezer látogató
 Közel 2 ezer középiskolás

diák – pontgyűjtős „képzés”
 Több mint 110

szaktanácsadó -
kreditgyűjtő



NAK VÍZKERESLET-FELMÉRÉS A FELSZÍNI VÍZKINÁLAT MENTÉN

forrás: AKI

 2017/2018

 felszíni vízzel ellátható hatásterületen!!!

 1,2 M hektár

 43 ezer termelő

 450 oktatott falugazdász 2 hónap alatt 95 %-os teljesítés

 online kérdőív (AKI)

 68 öntözőrendszer hatásterület + EK SAPS térinformatikai fedvények)

 parcellaszinten láthatóvá váltak azok a területek, ahol valós igény

mutatkozik öntözésre

  közel 300 ezer ha új öntözendő területet jelent, elsősorban az

 ALFÖLDÖN, ott is kiemelten az alábbi megyékben:

 Hajdú

 Békés

 Jász-Nagykun-Szolnok

 Csongrád-Csanád

Öntözés szükségességét szinte mindenki felismeri, 

a FIG és nagyobb gazdálkodók körében nem vitatott kérdés 

hogy hosszú távon elkerülhetetlen, 

még ha az nagyobb beruházással jár, 

a megvalósítás lehetőségeiben van a probléma.

2022-ben milyen 
eredményt hozna?



VÍZKÍNÁLAT/VÍZKERESLET – FEJLESZTÉS ÖSSZHANGJA 



I. ÖNTÖZÉSES TÖRVÉNY – 2020. január 1-jén lépett hatályba az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. Törvény

1) Öntözési ELŐHASZONBÉRLET;

2) Öntözési SZOLGALOM – közérdekkel egyenértékű vízátvezetési szolgalom;

3) Öntözési KÖZÖSSÉG – öntözési körzet kialakítása és ösztönzése – termelői kérelemre; [10 ha/100 ha, 2 fő, tcs, tsz, gt, jogi személy]

4) Öntözési KERÜLET – öntözésfejlesztési tervek elkészíttetése – NFK hivatalból;

II. ÖNTÖZÉSES RENDELETE – 2020. június 29-én lépett hatályba az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény végrehajtásáról  szóló 302/2020. (VI. 29.) Korm. Rendelet

1) Öntözési SZOLGALOM – közérdekkel egyenértékű vízátvezetési szolgalom

a. Termőföld érintettség esetén: K = 50.000,- Ft * AK * T * G

b. Kivett ingatlan 173 Ft/nm

2) Öntözési KÖZÖSSÉG – öntözési KÖRZET kialakítása és ösztönzése

 termelői kérelemre  10 ha/100 ha földhasználati joga  GT, SZÖV., TCS  NFK/AM;

 VP beruházásnál + 20 %

 VP együttműködés: 90 % tervezés – üzemeltetés – véleményezésen kint van.

3) Öntözési KERÜLET – országos öntözésfejlesztési tervek elkészítését tartalmazó rendelet még nincs

III. NFK – ÖNTÖZÉSI IGAZGATÁSI SZERV – 2019. június 28-án lépett hatályba a Nemzeti Földügyi Központ feladatairól szóló 158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet

1) Termelők szakmai és jogi támogatása és képviselete a vízjogi engedélyezési eljárásban

2) Közösségi elismerés

3) Közösségek számára körzeti tervek készítése (vízjogi engedélyhez szükséges szakhatósági tervek)

4) Mintaprojektek végrehajtása

5) Önkormányzati csatornák üzemeltetése – ha az önkormányzat átadja!

6) Öntözési kerületek lehatárolása – öntözésfejlesztési tervek elkészítése országosan, nem került még kialakításra

VÍZKERESLET-FEJLESZTÉS történt előrelépés, azonban 

a hazai mezőgazdasági vízgazdálkodás további intézkedéseket vár!



I. „ÁLLAMI FŐMŰVEK”,

II. „ÁLLAMI MÁSODLAGOS MŰVEK”

 Volumene:  43 ezer fkm

 Tulajdonos/vagyonkezelő: állam

 Üzemeltetés /fenntartás: forrás függvényében megoldottnak mondható

 Felelős: állam [vízügy (BM/OVF)]

 Feladat:  107 beruházás – rekonstrukciója összhangban a NAK 2018-as vízigény-felméréssel

II. „NEM ÁLLAMI HARMADLAGOS MŰVEK”

 Volumen:  3 ezer fkm az előzetes kataszterben

 Tulajdonos: önkormányzat, vízitársulat, beékelődő (750 km) pedig állam(vízügy (BM/OVF)]

 Üzemeltetés: vegyes

 Felelős, feladat:

NFK: önkormányzati művek üzemeltetését az NFK karolja fel, ha átadja az önkormányzat;

KÖZÖSSÉG: az öntözési közösségnek üzemeltetnie kell az érintett nem állami tulajdonú művet

EGYÉB: minden más csatorna üzemeltetése továbbra is az érdekelt tulajdonos felelőssége

TERMŐTERÜLET
 TERMELŐ

VÍZKÍNÁLAT – FEJLESZTÉS történt előrelépés, azonban  

a hazai mezőgazdasági vízgazdálkodás további intézkedéseket vár!



FEJLESZTÉSI FINANSZÍROZÁS 

ANNAK HOSSZÚ TÁVÚ RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA!!!

I. HAZAI FORRÁS:

1) 170 MRD 2020-2030 között 17 MRD/ÉV ?

 70 %  a vízkínálat-fejlesztést, csatornák víz szállítására alkalmas állapotba kerüljenek – ott, ahol valós öntözési igények vannak, 107 beruházás fejlesztési listája;

 30 %  a vízkereslet-fejlesztést – öntözési közösségek, környezeti tervek, kerületi tervek, mintaprojektek, harmadlagasművek;

II. UNIÓS FORRÁSOK: VP/TERMELŐ
1) VP – öntözéses beruházás 99,57 MRD

 Vízvisszatartás, szűrőmezők, meliorált utak, korszerűsítés, új berendezés, + drénezés (450 e/h a)

az energiahatékonyság és víztakarékosság jegyében

 3 MRD: egyéni, kollektív, közösség

 40 % + 10 % ha nem KMR, + 10 % ha FIG + 20 % ha kollektív vagy közösség

 2022. év vége

2) VP – öntözéses együttműködés 2,3 MRD

 csak közösségeknek, beruházásra nem fordítható, csak tervezés és üzemeltetés

 100 M (250 ezer euro)

 90 %

 2022. év vége

III. UNIÓS FORRÁSOK: KEHOP/ÁLLAM  CSAK VÍZPÓTLÁS – ÖNTÖZÉS TILOS

IV. UNIÓS FORRÁSOK: RRF/ÁLLAM HELYREÁLLÍTÁSI ÉS ELLENÁLLÓKÉPESSÉGI ESZKÖZ  CSAK VÍZPÓTLÁS – ÖNTÖZÉS TILOS

1) A Duna-Tisza-közi Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása, helyreállítása – I. ütem

2) Rábaköz-Tóköz vízpótlás fejlesztése

3) Keleti-főcsatorna és övcsatornáinak I. böge (4+678-44+565) mederszelvény rekonstrukciós munkái (II.-III. ütem kotrás)



UNIÓS KERETEK: FORRÁSFINANSZÍROZÁS vs. ÖNTÖZÉSES TILALOM

Víz Keretirányelv 

 Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv I. – II. – III.  2022/ VGT3

 Víztestek (mennyiségi) állapota:

 felszíni vizek, felszín alatti vizek (talaj – réteg – termál) 

 Uniós források - Vidékfejlesztési Program

 KAP tervezés – EU vélemény: öntözéses tiltás

 Mi lesz 2023 után: hasonló ám de szigorúbb feltételek

 új pályázati felhívások szükségesek



NAK – MAGOSZ
által javasolt intézkedési csomag 

(22 pont) 

márciusban átadásra 

került az érintett tárcák részére

ebből kiemelve:



I. OFF FARM A vidék vízi infrastruktúrájának rendeltetésszerű üzemeltetése 

A vidék helyreállításának egyik alapköve a vízi infrastruktúrák rendbetételén keresztül elérhető vízbiztonság megteremtése,

illetve az off farm vízkínálat-fejlesztés. Mindez közel 1,2 M hektáron tudja javítani az éghajlati szélsőségekkel szembeni

ellenálló képességet, valamint legalább 300 ezer hektáron tudja biztosítani a termelők öntözési vízszükségleti igényeit.

Szükséges intézkedések:

− Az állami vízpótló-rendszer, csatornahálózat zökkenőmentes üzemeltetése, valamint a vízszükségleti igényekkel összhangban történő bővülése.

− A nem állami (vegyes tulajdonú) csatornák rendeltetésszerű üzemeltetése, az állami csatornákkal összhangban történő, egységes üzemeltetési struktúrába

történő integrálása.

− A hazai vízkapacitások növelése: víztározás, duzzasztás, vízpótlás (kiemelten a Tisza-völgyében).

− A csatornák fenntartáshoz a vízszolgáltatási költségek finanszírozásának rendezése és folyamatos biztosítása, valamint a termelők számára a víz

kiszámítható áron történő biztosítása.

− Az alapműködést ellátó állami csatornarekonstrukcióhoz a 17 Mrd/év hazai keretbiztosítása.

− A további bővülést biztosító vízrendezési-, valamint csatornafejlesztések finanszírozásának biztosítása, az uniós öntözési tilalmak miatt az EU felé

megfelelő módon történő interpretálásra.



Amennyiben 

nem történnek állami off farm vízkínálati-fejlesztések, 

abban az esetben, 

nem elégíthetőek ki a termelői on farm vízszükségleti igények,  

nem hajthatók végre a vízkereslet-fejlesztési intézkedések, valamint 

a Vidékfejlesztési Programban az öntözésfejlesztési források felhasználása is korlátossá válik.



II. ON FARM Öntözés esetében állami tervezés/uniós kivitelezés, valamint a 

további mezőgazdasági vízgazdálkodási feladatok összhangja

A termőterületi on farm vízkereslet-fejlesztéseket (öntözés) egy állami tervezési programmal lehet a leghatékonyabban

ösztönözni. Ehhez meg kell teremteni mind az öntözésfejlesztés, mind pedig az ezt megelőző vízmegőrző feladatok egyszerűen

hozzáférhető, kiemelt uniós támogatását.

− Az állami tervezés a termelő számára tudást és képességet, hatósági kerettel pedig garanciát ad a hazai kiépítésre úgy, hogy energiahatékony, víztakarékos,

precíziós módon nyújt biztosítékot az uniós pályázatok vállalására.

A felszíni vízkínálat és termelői vízszükségleti igény metszete: 300 ezer ha

− Uniós kivitelezés: A mezővizes feladatokhoz egyszerűen hozzáférhető, kiemelt támogatási lehetőséget kell biztosítani a VP-ben: talajjavítás, vízvédelmi

beruházások, vápázás, víztározás, vizes művelési ág bevezetése, körforgásos gazdálkodás ösztönzése: tisztított szennyvíz- valamint iszaphasznosítás

(szennyvíziszap, mederiszap), felszíni/felszín alatti öntözéses vízhasznosítás, geotermikus energia hasznosítás.



 HOZAMTÖBBLET > egyéni érdek!?!

 HOZAMBIZTONSÁG > kritikus infrastruktúra része!!!

 Közös érdekünk, hogy a víz- és az élelmiszerbiztonság közös nevezőjén alapuló valós vízkeresleti

igényekre épülő vízkínálati-fejlesztések kerüljenek előirányzásra, amelyek nem csak rövid-, hanem

hosszútávon is biztosítják A HAZAI ÉLELMISZER ÖNELLÁTÁS STABILIZÁLÁSÁT.

VÍZBIZTONSÁG – ÉLELMISZERBIZTONSÁG



Köszönöm a figyelmet!

kérdések:

tasnadi.gabriella@nak.hu

mailto:tasnadi.gabriella@nak.hu

