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 MO → mezőgazdasági terület: 5,3 mill. ha: 80% szántó
(4 240 000 ha), 15% gyep (795 000 ha), 5%
kert/szőlő/gyümölcsös (265 000 ha);

 Vízjogi engedély 198 ezer ha → 119 ezer öntözött (KSH
2020);

 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 → kapcsolódó
intézményrendszer létrehozása!

Bevezetés

Forrás: KSH; OVF



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)

 Jelenleg öntözött terület: ~ 119 ezer ha

 AKI tanulmány (2018.):

- vetésszerkezet alapján elméletileg öntözhető: 2,7 millió ha

- vízkínálat: ~830 ezer ha (felszíni: 720 ezer ha - öntözőfürtök; felszín alatti vízkészelet:

110 ezer ha)



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 igazgatási szerv



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;…)

• 115 elismert; 18 eljárás alatt; 69 homloktérben;

Környezeti körzeti terv előnyei - szakhatósági engedélyek 

elkészítése az öntözési közösségek számára:

• Szakhatósági eljárások kiváltása (részbeni/teljes)

• Vízjogi engedélyeztetési eljárás egyszerűbbé válása

• Adminisztrációs terhek csökkenése

• Költségek enyhítése a gazdálkodók számára

• 23 KKT



Öntözési közösségek elismertetési folyamata;

A Vidékfejlesztési Program pályázati lehetőségei

Felhívás keretösszege: 99.57 Mrd. Ft
Felhívás meghirdetve: 2016 május

Felhívás státusza: Nyitva!

Igényelt támogatás: ~74  Mrd. Ft

VP 2-4.1.4-16 - Mezőgazdasági 

vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

Eddig odaítélt támogatás:
I. Öntözőberendezések vízellétését 

biztosító vízvisszatartás 

létesítményeinek támogatása:

II. Természetes szűrőmezők 

kialakítása:

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: ~36,6 Mrd. Ft

Támogatás intenzitása: 50%

Fiatal gazdák számára Plusz 10%

Kollektív beruházás

(öntözési közösségek!) számára:
Plusz 20%

Összesen: Akár 70%!

Támogatás intenzitása:

Egy projektre adható max. 250 ezer EUR

Összesen: Akár 90%!

Felhívás keretösszege: 2.32 Mrd. Ft

Felhívás meghirdetve: 2016 május

Felhívás státusza: Nyitva!

Igényelt támogatás:

VP 5-16.5.2-21 Az öntözési közösségek 

együttműködésének támogatása



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.

• Öntözési Kataszter: Harmadlagos művek, öntözési közösségek, környezeti körzeti tervek

adatait is magába foglaló program



Öntözésfejlesztési koncepció

Pillérei:

• Konkrét állami harmadlagos mű-fejlesztések –
„mintaprojektek”

• Nagy állami térségi vízellátás-fejlesztési projektek
(Homokhátság, CIVAQUA, Nyírség stb.)

• Öntözőfürtök állami fejlesztése (főművek+harmadlagos
művek)

• VP támogatásból önálló gazdálkodói öntözésfejlesztési
beruházások



Öntözőfürtök országos fejlesztése

Főművi fejlesztéshez kapcsolódó és egyéb térségi 

vízelosztó projektek:

• Homokhátság 

• Keleti Főcsatorna 

• Mezőhegyes térsége

• Mórahalom zöldségtermesztés

• Nyírségi homokhátság

• Univer szürkevíz

• Paks hűtővíz

• CIVAQUA

• Probléma: 4,5 km3-el több víz távozik hazánkból (116

km3), mint ami kívülről befolyik (forrás: OVF)

• Cél: a víztározási kapacitás növelése,

vízvisszatartás fejlesztése

• Árvíztározás

• Új tározóterek kiépítése

• Térségi vízelosztási hálózat tározói

• Önkormányzati és üzemi vízvisszatartás

• Medertározás során kiválóan lehetne használni az ún.

harmadlagos műveket, öntözőcsatornákat is.

• NFK Öntözésfejlesztési Főosztálya beazonosította a

korábbi 119 (öntözőfürt-részletekkel együtt: 171)

öntözőfürt területén található azon vonalas

vízilétesítményeket, melyek harmadlagos műnek

tekinthetőek és a medertározás mellett az öntözési

vízigények kielégítésére is szolgálhatnak.



Öntözőfürtök országos fejlesztése
• Egy új szintetizált és egységes rendszer kiépítése

• Alapja: különböző állami szervezeteknél (OVF, OKF, AKI, MATE ÖVKI stb.) meglévő adatbázisok és a korábbi felmérések

eredményei

• Létrejött egy olyan komplex validált adatokon nyugvó térinformatikai állomány, mely jelenleg kizárólag az NFK-ban található meg

ebben a formában, alapot képezve az öntözési kataszternek.

• Az öntözőfürtök átlagos kihasználtsága jelenleg 29%, míg a harmadlagos művek rekonstrukcióinak elvégzésével ez 70%-ra növelhető.



• 3401 km harmadlagos mű került kijelölésre rekonstrukció

céljából

• A harmadlagos művek az alábbi feltételek és fő szempontok

szerint kerültek kijelölésre:

• Alapja: NAIK AKI 2019-2020-ban „NAIK harmadlagos művek

kataszterének elkészítése” c. projekt részfeladatában felmért

öntözőcsatornák és/vagy kettős funkciójú csatornák

• Vízügy által biztosított vízkiadási pontok elhelyezkedésének

figyelembe vétele

• 2018-as (legutolsó) gazdálkodói öntözési igényfelmérés által felmért

öntözendő területek

• A már jóváhagyott öntözési közösségek területi elhelyezkedése

• Fókusz: Elsősorban a működő, de felújításra szoruló, illetve a

használaton kívüli, de az öntözési igények tekintetében újra

üzembe helyezni indokolt harmadlagos művek felújítása, az

ismert öntözési igények figyelembe vételével.

• Cél: a főművi és a harmadlagos művi fejlesztések a jövőben

összehangolásra kerüljenek és a konkrét öntözővíz-

igényekhez igazodjanak.

Öntözőfürtök országos fejlesztése

Tiszalöki Öntöző Rendszer (TÖR) K-IX. öntözőfürt



Összefoglalás I. 

• Cél: klímaváltozás káros hatásainak mérséklése a magyar

mezőgazdaságban

↓

Kormányzati programcsomag bevezetése

• Öntözési közösségek:

 Cél: költséghatékonyabb öntözési beruházások 

ösztönzése

 Eddig elért eredmények: 

 115 elismert öntözési közösség: összesen 55 000 

ha, melyből 40 000 ha új terület (+18 közösség 

eljárás alatt)

 + 69 öntözési közösség érdeklődő további közel 

~ 21 ezer ha terület öntözése vállalnák, melyből ~ 

19 ezer ha újonnan kerülne öntözés alá 

 Összesen: ~ 59 000 ha új öntözött terület!

(megvalósulás: az ÖK elfogadását követő 1-3 

évben)

• Egyéni pályázók fejlesztései a VP-n belül (~22 ezer ha)



Összefoglalás II.

• Állami projektek:
 „Mintaprojektek” folytatása

 Térségi vízellátási projektek megvalósítása 2030-ig (~86 ezer ha)

 Öntözőfürtök főművi és harmadlagos művi fejlesztések 2030-ig (301 ezer ha)

Középtávú cél: 

2030-ra ~386 000 hektár öntözött terület:

Öntözőfürtök 2018-as felmérés  213 ezer ha (harmadlagos mű 3 km-es határán belül); 

 88 ezer ha (harmadlagos mű 3 km-es határán kívül);

Összesen: 301 ezer ha + térségi  86 ezer ha  386 ezer ha (jelenleg önt.: 119 ezer ha)

Minőségi fejlődés megvalósítása a korszerű, hatékony, víztakarékos technológiák 

bevezetésével. (VP támogatások, tájékoztató kampányok)



Köszönöm a figyelmet!


