Szemléletváltás
szükségessége az
öntözésben
Becsákné Tornay Enikő, osztályvezető

• IVÓVÍZ EXPO, 2021. szeptember 9.

Vízkészletgazdálkodás
FELSZÍN ALATTI vízből
vízfelhasználás

Vízháztartási mérleg sokévi átlag (1961-1990) alapján

Vízkivételek
(millió
m3/ év)

Arány
(%)

Ivóvíz

614
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Energetikai

17

1,8

Bányászati

34

3,6

Öntözés

16

1,7

Mezőgazda
sági egyéb

24

2,5

Fürdő,
gyógyászati

52

5,5

Egyéb

11

1,2

134

14,1

Vízhasznál
at

Engedély
nélküli
Összesen

FELSZÍNI vízből vízfelhasználás
Vízkivételek
(millió
m3/ év)

Arán
y
(%)

Kommunális

252

22,5

Ipari

143

12,8

425
(3168*)

37,9

Öntözés

105

9,4

Halgazdálkodási

111

9,9

Rekreációs

61

5,4

Ökológiai

24

2,1

Vízhasználat

Energetikai

Összesen

1121
(4033*)

948

forrás: VGT3 (2013-2018. évi átlagadatok)

forrás: VGT3 (2018. évi adatok)
* Paksi Atomerőmű vízhasználatával

Veszélyeztetett mezőgazdasági területek
Kárnem

aszály

belvíz

árvíz

Elfogadott károsodott
terület (ha)

Kárenyhítő juttatás összege
(millió Ft)

2018

2019

2020

2018

2019

2020

77 309

143 607

245 221

3858,3

6 500,2

7582,2

55,9 %

55,5 %

65,9 %

50,7 %

47,2 %

40,6 %

20 134

16 931

32 162

734,4

656,4

1398,8

14,6 %

6,5 %

8,6 %

9,7 %

4,8 %

7,5 %

0

15,2

0

0

0

0

0,006 %
forrás: Nemzeti Vízstratégia

* a dőlt értékkel jelölt százalék az összes kárnemhez viszonyítva
forrás: AKI vizsgálat MKR adatok alapján

A vízkárok oka igen sok helyen a vízrajzi adottságokhoz nem igazodó földhasználat.

Aszálykárok (2018-2019)

forrás: AKI feldolgozás MÁK- és KMTR-adatok alapján

A jelenleg aktív, 68 felszíni víztestre alapozott
öntözőrendszer hatásterületén a gazdaságosan öntözésbe
vonható területek elhelyezkedése

Működő öntözőrendszerek kihasználtsága

forrás: OVF

Területi lehetőségek kihasználtsága átlagosan 43 %

forrás: OVF

Vízkivétel lehetőségének használtsága átlagosan 59 %

A vízigények és a hasznosítható vízkészletek gyakran területileg és/vagy időben nem esnek egybe. Az
optimális öntözési helyzet, ha a termelői vízkereslet és a hasznosítható vízkészlet (állami vízkínálat)
kiegyenlítődik.

Öntözés a gyakorlatban

Öntözés céljai, előnyök és hátrányok
Agrotechnikai és vízhasznosítási tevékenység, a növények optimális vízigényének biztosításához a megfelelő
csapadékhiányt mesterséges úton pótolják.
CÉLOK
• Vízpótló öntözés
• Víztároló öntözés
• Kelesztő öntözés
• Frissítő öntözés
• Tápláló öntözés
• Fagyvédelmi öntözés

ELŐNYÖK

HÁTRÁNYOK

• kármegelőzés (aszálykár, fagykár)

• talajszerkezet-romlás, szikesedés, erózió

• növény jobb vízellátása

• vízpazarlás, vízkészlet-csökkenés

• tápanyag-gazdálkodás javítása

• túlöntözés - elvizenyősödés, talajvízszint
emelkedés

• termésbiztonság (mennyiség, minőség)

• tápanyag esetleges kilúgozása

• magasabb hozam

• magas beruházási költség, állandó
üzemeltetési költség

• Talajjavító öntözés
• Növényvédelmi öntözés
• Színező öntözés

Magyarországon a talaj felső egy méteres rétege mintegy 30-35 km³ víz
raktározására képes.
ü vízmegtartó agrotechnika elsődleges alkalmazása – megfelelő talajműveléssel
vízmegőrzés,
ü vízvisszatartás, tározás öntözéshez - belvízes területeken
ü víztakarékos technológiák támogatása

Termelői vízkeresletet befolyásoló tényezők
Klasszikus szemlélet
Domborzat

Öntözhetőség
Talaj

Statikus
elemek

Természetvédelem

Víz

Klíma

Dinamikusan
változó
elemek

Szemléletváltás
Öntözhetőség

Gazdaságosság

Gazdaságosság függ:
• öntözött terület
méretétől
• terület tagoltságától,
minőségétől
• vízforrás
elérhetőségétől, a
kiépítés költségétől
• üzemeltetési, fenntartási
költségektől
• technológiaválasztástól
• öntözési céltól
(kármentesítés vagy
hozamnövelés)

Szemléletváltás
• Fontos, hogy MOST mit termesztenek
• Vizsgálandó, hogy a jelenlegi vetésszerkezet
megtartása mellett megtérül-e az öntözéses
gazdálkodásra áttérés,
• vagy új növény választása mellett
többletberuházással lehet-e hatékonyabban,
gazdaságosabban termeszteni

Öntözési technológiák, beruházási és
üzemeltetési költségek
öntözési
módszer
felületi öntözés

árasztó
csörgedeztető

beruházás/beker
ülési érték
(eFt/ha)
300-500
600-800

149-2902
149-2902

öntözési technológiához
tartozó növényi kultúra
megnevezése*
Rizs
-

sávos, barázdás/mélybarázdás

300-500

149-2902

-

csévélhető tömlős/csévélődobos
(konzolos) gép

570-650

149-2902

center pivot

870-1020

149-2902

lineár

870-1020

149-2902

vezetékes

600-900

149-2902

csepegtető

900-1280

149-2902

mikroszórófejes

1410-1540

149-2902

öntözési technológia

üzemeltetési költség
(eFt/ha/év)

esőszerű
öntözés

felszín alatti
(altalaj) öntözés

mikroöntözés

* a főbb növénykultúrák közül
** kijuttatandó víz mennyisége

öntözött növény átlagos
vízigénye (m3/ha)**
12500
-

Hibridkukorica
1680
Árukukorica
1339
Csemegekukorica
1575
Napraforgó
420
Repce
315
Burgonya
3045
Cukorrépa
2940
Szója
3570
Zöldborsó
945
Zöldbab
735
kevésbé elterjedt, szántóföldi
további talajtani és termőhelyi
növények közül elsősorban a
vizsgálatok szükségesek
mélyebb gyökérzetűeknél
Paradicsom
3360
Paprika
3360
Fűszerpaprika
2730
Fejeskáposzta
2205
Alma
2625
Meggy
1785
Szőlő
1050

Az öntözött alapterület (hektár) megoszlása művelési ágak
szerint 2019-ben és változásai az előző évekhez viszonyítva

Öntözött terület
Szántó
Gyümölcs
Szőlő
Gyep
Fólia és üvegház
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Forrás: KSH adatok alapján készült az AKI Környezetkutatási Osztályán
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Öntözési feladattal érintett szervezetek
Agrárminisztérium
• NFK
• öntözésfejlesztés
• mg-i kutak vízjogi
engedélyezés
• NÉBIH
• adatgyűjtés,
• talajvédelem
• ellenőrzés
• AKI
• kutatás, elemzés
• adatgyűjtés

Belügyminisztérium
• OKF
• vízjogi
engedélyezés
• ellenőrzés
• vízkészlet-járulék
• OVF
• vízkészletvagyonkezelés,
vízgazdálkodás
• vízszolgáltatás
• adatgyűjtés

Pénzügyminisztérium
• MÁK
• kockázatkezelés
• vidékfejlesztési
pályáztatás
• kifizetések

KSH
• statisztikai
adatgyűjtés

Adatgyűjtések – stratégiai tervezés,
gazdálkodói teher
Adatgyűjtés
Vízgazdálkodási adatgyűjtés (mezőgazdasági
vízhasználat és vízszolgáltatás)
Növénytermesztési adatgyűjtés (OSAP 1092, 1094)

Adatgyűjtő szervezet
vízügyi igazgatóságok (vízkészlet-vagyonkezelő)
Központi Statisztikai Hivatal

Adatszolgáltató
vízjogi engedéllyel rendelkező vízhasználók
minden mezőgazdasági földterületet használó

Egyéni gazdaságok decemberi összeírása (OSAP
2375, 2219)

Központi Statisztikai Hivatal

egyéni gazdaságok

Öntözés statisztika (OSAP 2336)

Agrárközgazdasági Intézet (Hivatalos Statisztikai
Szolgálat tagja)

vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek és
egyéni gazdálkodók

Gazdálkodási napló - GN11 Öntözési nyilvántartás

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

meghatározott támogatásokat igénybe vevők (pl. akg, öko)

Magyar Államkincstár

támogatást igénylő gazdálkodók

Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer

Magyar Államkincstár

aszálykár – kukorica (KAL21), napraforgó (IND23), őszi
búza (KAL01), őszi árpa (KAL17), őszi káposztarepce
(IND03) esetén

Tesztüzemi Információs Rendszer

Agrárközgazdasági Intézet

Kb. 2100 tesztüzem

Vízkészletjárulék bevallás

vízügyi hatóság (VKJ tekintetében adóhatóság)

vízjogi engedéllyel rendelkező vízhasználók

Egységes Kérelem

Öntözésfejlesztés eddigi eredményei
2014:
• Teljes állami tulajdonú vízilétesítmény hálózat vagyonkezelése a vízügyi igazgatóságokhoz került
(2014-ig VIZIG kezelésében lévő 12571 km meder 41046 km-re bővült)
• Térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatási díj, egységes költségkalkuláció bevezetése,
későbbiekben 2017-től a költségteherviselés arányos változtatása az állam és gazdálkodók számára
• Első körös gazdálkodói országos vízigényfelmérés (NAK, OVF, AKI)
2017:
• Öntözésfejlesztési Stratégia megalkotása (1744/2017. (X.17.) Kormányhatározat) (BM-AM)
• Második körös vízigényfelmérés az öntözőrendszerek hatásterületére (NAK, OVF, AKI)
2018:
• Gazdálkodó szervezetek tulajdonában, fenntartásában lévő helyi érdekeltségű és közcélú
vízilétesítmények harmadlagos művek felmérése (NAK)
• A hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatok összeállítása (1426/2018. (IX.
10.) Kormányhatározat) (BM-AM)

Öntözésfejlesztés eddigi eredményei
2019:
• A Nemzeti Földügyi Központ (NFK) öntözési koordinációs feladatbővülése (158/2019. (VI. 28.) Korm.
Rendelet) - Öntözésfejlesztési Főosztály megalakulása 2019. július 1-től;
• Az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény megalkotása és megjelenése, hatályos
2020.01.02-től
2020:
• Az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény végrehajtásáról (302/2020 (VI.29.) Korm. Rendelet)
megjelenése, hatályos 2020.07.01-től, mely részletesen szabályozza:
1. Az öntözési szolgalom alapítására vonatkozó rendelkezéseket
2. Egyszeri kártalanítást
3. Igénybevétel szerinti kártalanítást
4. Az öntözési közösség elismerésére vonatkozó eljárást
2021:
• Mezőgazdasági kutak engedélyezési eljárása NFK-hoz kerül
A jogi szabályozás bevezetésével:
• átlagosan ötmillió forinttal csökkenhet a 100 hektárnyi termőföld öntözéséhez szükséges
fejlesztések előkészítési költsége;
• átlagosan 90-120 nappal mérséklődhet a beruházások előkészítési időtartama;

Miért nem öntözünk? – problématérkép az
egyensúly hiányára
Termelői vízkereslet

Állami vízkínálat

• Atomizált, sok kisméretű földterület, elaprózott
termelői birtokviszonyok

• Térben és műszakilag kötött vízilétesítményeken,
öntözőfürtökön, öntözőrendszereken történő
vízszolgáltatás, vízátadás

• Tulajdonos és földhasználó ha nem azonos akkor
bérleti földhasználat esetén hosszú távú
befektetési, megtérülési kockázat
• Alacsony együttműködési készség és
lehetőség
• Új fejlesztés, beruházás esetén az osztatlan
közös tulajdonú területeken vízátvezetési
szolgalmi jog problémája, kártalanítás kezelése
• Termelői szemléletváltás hiánya, jelenleg
öntözés = technológiaváltás
• Gyenge tudás-transzfer, elöregedés és
generációváltás problémája

• Állami vízilétesítményeken a vízhasználat alacsony
kihasználtsága miatt magas fenntartási, üzemeltetési
költség
• Térségi szintű, integrált vízgazdálkodási és
öntözésfejlesztési beruházás magas tervezési,
beruházási költségigénye
• Túlszabályozott, bonyolult jogszabályi háttér,
hosszadalmas és nehézkes engedélyezési eljárás
• Nem jó állapotú VGT minősítésű felszíni és felszín alatti
víztestek javításához megfogalmazott iránymutatások és
intézkedések hosszadalmas folyamatú megvalósulása,
érzékelhető hatása
• Gyenge tudás-transzfer, szakemberhiány

AKI kutatások

AKI korábbi öntözéshez kapcsolódó vizsgálatai
• Az öntözhetőség természeti-gazdasági korlátainak hatása az öntözhető területekre;
• I. és II. körös öntözési igényfelmérés;
• Öntözőfürtönkénti kataszter az öntözésre alkalmas és az öntözésre feltételesen alkalmas területek alapján;
• Öntözéstervezési és gazdaságossági előminősítő alkalmazás (ÖGA) fejlesztése (VIZEK projekt);
• Öntözési körzetek meghatározásához, lehatárolásához módszertani javaslat előkészítése;
• Részvétel az öntözésfejlesztéshez szükséges helyi érdekeltségű és közcélú csatornák (harmadlagos
művek) kataszterének kialakításában;
• Megjelent tanulmányok
• Kemény G., Lámfalusi I., Molnár A. (szerk); Bozán Cs., Domán Cs., Gaál M., Keményné Horváth Zs., Kiss A., Miskó K., Péter K., Vári
E., (2018): Az öntözhetőség természeti-gazdasági korlátainak hatása az öntözhető területekre. Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI)
Budapest, 178 p.
• Kemény, G., Molnár, A., Fogarasi, József (szerk.); Bene, E., Domán, Cs., Keményné Horváth, Zs., Lőrincz, K., Vári, E., Vígh, E.,
Zubor-Nemes, A. (2019): A klímaváltozás hatásának modellezése a főbb hazai gabonafélék esetében. NAIK Agrárgazdasági
Kutatóintézet, Budapest, 112 p.

AKI jelenlegi öntözéshez kapcsolódó témái
• Aszálykárok és az öntözés kapcsolatának vizsgálata;
• A Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer továbbfejlesztési lehetősége az öntözés vonatkozásában;
• Az öntözött és öntözetlen területek hozamában mutatkozó különbségek feltárása;
• Az öntözés helyzetének felmérése kiemelt zöldség- és gyümölcstermesztő körzetekben;
• Szerződéses megoldások kutatása, kidolgozása a gazdálkodók számára, hogy a mezőgazdasági termelés
során szélesebb körű környezeti és éghajlati közjavakat és szolgáltatásokat biztosítsanak az egész
társadalom javára.(EFFECT project)
• Szakpolitika támogatása (pl. VP értékelés, KAP tervezés)
• Megjelent publikációk
• Gaál M., Becsákné T., E., Molnár, P. (2021): A 2018–2019-es magyarországi aszályhelyzet értékelése. Gazdálkodás 65(3): 224–
236.
• Becsákné T., E., Gaál, M. (2021): Aszálykár-bejelentések vizsgálata az öntözés alkalmazásának szempontjából. Magyar Hidrológiai
Társaság XXXVIII. Országos Vándorgyűlés 2021. szeptember 14-15.
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