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Az öntözésfejlesztés kihívásai 

• Az országos aszályhelyzet nem javult. 

• Országszerte fokozódó csapadékhiány. 

 

 

 

 

 
 

(Forrás: OMSZ) 

A talajok 
nedvességtartalma 
egyre nagyobb 
területen és egyre 
mélyebb rétegben 
csökken a növények 
számára 
hasznosítható 
víztartalom 
arányában a kritikus 
40%-os érték alá. 

Napokban 
tapasztalt 35 fok 
feletti meleg, 
száraz 
hőmérséklet. 



Az öntözésfejlesztés kihívásai 
• Az ország döntő részén a talajok száradására kell 

számítani.    Aszállyal érintett 

területek folyamatos növekedését eredményezi. 

 

 

 

 

 

 
 

A hazai 
Mezőgazdasági 
Kockázatkezelési 
Rendszer (MKR) 
adatai alapján a 
kifizetett 
kárenyhítő 
juttatások összege 
aszálykár esetén: 
2020.év: 7,5 Mrd Ft 
2021.évi: 8,9 Mrd Ft 

+28% 

(Forrás: OMSZ) 



Az öntözésfejlesztés kihívásai 

• 2020. február-március óta tartó időszak: COVID-19 

világjárvány. 

• Járvány okozta válság, lemaradás, bizonytalanság. 

 
• Kereslet-kínálat átrendeződése. 

 

• Élelmiszerellátás bizonytalansága. 

 

• Gazdasági átrendeződés. 

 

• Digitális átállás. 

 
 

 

 
 

Az államháztartásról szóló 
2011.évi 195. törvény 111/K. szakasz 
b) pontja értelmében 
a központi költségvetés terhére 
nyújtott támogatásból 
megvalósuló projektek 
jogviszonya 2022. december 31. 
napjáig meghosszabbítható! 



Az öntözésfejlesztés kihívásai 

• A járványhelyzettel összefüggő gazdaságvédelmi 

akcióterv.   Gazdaság-újraindítási Alap 

• Mire biztosít forrást? 

– gazdaság újraindítást célzó kiemelt programokra, 

– fejlesztésekre, 

– beruházásokra, 

– foglalkoztatás elősegítésével kapcsolatos intézkedésekre. 

• Forrás öntözésfejlesztéssel összefüggő feladatokra 

„Öntözés-igénybevétel fejlesztése” fejezeti kezelésű előirányzat 

2021. évben 5,53 Mrd Ft forrás biztosítása kifejezetten  

  öntözésfejlesztési feladatokra 

 

 

 

 

 

 

 
 



Az öntözésfejlesztés eredményei (2021-)* 

Az Ögt. megjelenése óta 115 öntözési közösség alakult 

meg. 

Látókörünkben (felmérések alapján) lévő öntözési 

közösségek száma: +69 db öntözési közösség. 

Az öntözési közösségek által művelt ingatlanok 

területe: 55.000 ha. 

További 21.000 ha-on terveznek öntözni a gazdák. 

Vízjogi engedéllyel rendelkező öntözhető területek: 

~200.000 ha. Az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. 
CXIII. Törvény (Ögt.) 2020. január 1-jével 
lépett hatályba , végrehajtási rendelete  2020. 
június  29-én. 

*2022. július 1-jei állapot szerint 



Az öntözésfejlesztés eredményei (2021-) 

 15 db vízjogi engedélyes terv került elkészítésre az 

öntözésfejlesztési tervek részeként. 

 23 db környezeti körzeti terv készült el, melyek 

hatósági jóváhagyása jelenleg is zajlik. 

Megvásárlásra került a Balatonszéplaki Öntözési és 

Szolgáltató Szövetkezet komplex öntözőrendszere: 

~600 ha termőterületen gyümölcstermesztés, megfelelő 

vízellátás mellett. 

A Bakuczi Öntözési Közösség Kft. beruházása lévén 

~800 ha új öntözött terület került bevonásra. 

 

 



Informatikai rendszerek és oktatás 

 Informatikai rendszerek fejlesztései 
(IrriGate informatikai rendszer továbbfejlesztése, KANNA-szoftver 

fejlesztése, Országos Meliorációs Kataszter kialakítása, …) 

 Spikee Rescute programozó verseny 
Komplex programozó verseny megvalósítása történt meg a vízgazdálkodási, 

környezeti neveléshez kapcsolódva (3. éve). 

Öntözési szakirány népszerűsítése a felsőoktatásban 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának szakmai 

javaslatai alapján megtervezett mezőgazdasági vízgazdálkodási 

képzésfejlesztés fejlesztése. 

Tanulmány készítése a szennyvíz mg-i felhasználásáról 
Kutatómunka a visszanyert vizek (szürke- és szennyvíz) mezőgazdasági 

szintű felhasználásáról a Debreceni Egyetem közreműködésével. 



Célkitűzések 

 2024-ig a megalakuló öntözési közösségek révén 

évente mintegy 20 000 hektárnyi terület válhat újonnan 

öntözhetővé. 

 2024. végére az öntözhető területek nagysága 

Magyarországon körülbelül 200 000 hektárra fog 

várhatóan emelkedni, melyből 61 000 hektár öntözése 

a megalakuló öntözési közösségek öntözésfejlesztési 

beruházásainak lesz köszönhető. 



 

Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet! 
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