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Az öntözés fontossága 

- FAO szerint az öntözésnek kulcsfontosságú a szerepe a világ 

élelmezésbiztonságának megteremtésében 

- Az öntözött területeken 100-400%-kal nőhetnek a hozamok 

- Gabona esetén a világon megtermelt többletmennyiség 70%-át öntözött 

területeken fogják előállítani  

- Magyarország: az elmúlt 100 évben a csapadék és hőmérséklet eloszlása 

alapján 17 esztendő volt kedvező, 32 csapadékos, 23 száraz, 28 pedig aszályos, 

2016-ban a mezőgazdasági terület csupán 1,9%-án történt vízpótló öntözés 

- Öntözés = növekvő  terméshozam (= gazdálkodók versenyképessége) + 

növekvő termésbiztonság (= fogyasztók ellátása). 
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Forrás:  EU Agricultural Outlook 2017-2030 

Várható kukoricatermelés az EU-ban 



 A vízgazdálkodás, vízkészlet hasznosítás stratégiai kérdés. 

 Klímaváltozásból fakadó szélsőséges időjárási viszonyok hazánkban:  

 A téli csapadék hó helyett eső formájában jelentkezik. 

→ csökken a talaj (mint termő közeg) víztartó képessége 

 Minden második év aszályos, ami az ország területének 80-90%-át sújtja, miközben az árvizek 
által veszélyeztetett terület az ország területének 23%-át teszi ki. 

 Az esőintenzitás többszöröse a talaj vízelnyelő képességének. 

→ a különbség a felszínen elfolyik, vagy belvíz formájában tartósan a mezőgazdasági 
területen maradva károkat okoz   

→ változik a csapadék időbeni eloszlása és intenzitásának mértéke 

→ egyre gyakoribb belvizes és aszályos időszakok  

a mezőgazdaság klímaváltozásnak való kitettsége nő 
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A mezőgazdasági vízgazdálkodás 
támogatásának szükségessége 
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Burgonya, kukorica, napraforgó 
termésátlagának alakulása (t/ha) 

Forrás: KSH 

öntözéssel az átlagosan 
száraz évjáratokban  a 
termésátlagok akár 40-70 
%-kal is nőhetnek 
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Európában az éves teljes vízkivétel 50%-át a mezőgazdaság 
használja fel. (Dél-Európában ez 80% is lehet.) 

 

Forrás: Infoszolg/Eurostat, 2013  
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Forrás: Infoszolg/Eurostat, 2013; HELYES LAJOS dr. 
ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, 

KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK   

Az öntözött területek megoszlása művelési 
áganként 2016-ban Magyarországon 

46,52 

27,43 

4,45 

18,92 

2,68 

Szántóföldi növények

Zöldségfélék

Gyümölcsök

Szántóföldi növények vetőmagjai

Egyéb (pl. fásítás)



Jogosultak:  Mg termelők és csoportjaik, fiatal mg-i termelők  
(6000 euró STÉ, 50 % mg. árbevétel) 

 
 

 

Öntözéses pályázat 

Támogatás mértéke:  
- egyéni projekt esetén max. 500 

millió Ft,  
- kollektív projekt esetén max. 1 

Mrd Ft 
Támogatási intenzitás: 
- 50 %, kivéve: Pest megye 40 % 
 

Fiatal mg. termelő: + 10% 
Kollektív projekt: + 10%  

 

Keretösszeg: 49,5 Mrd Ft! 
(előző időszakban: 5,3 Mrd Ft) 

 

Beadott kérelmek száma és  
az igényelt összeg:  

412 db 

           22,31 Mrd Ft      

Támogatási kérelmek értékelése folyamatos, első 
döntés 2018. márciusában várható.  



Öntözés támogatásának többletfeltételei 

• Jogerős vízjogi engedély már a pályázat benyújtásakor 

– az 1305/2013/EU rendelet 46. cikk (5) bek. alapján a környezeti elemzést 
(hatásvizsgálatot) már a pályázat benyújtása előtt el kell végezni → ez 
része a vízjogi engedélyezésnek 

– kizárólag akkor kell, ha a beruházás eredményeképpen a nettó öntözött 
terület az adott víztest vonatkozásában növekszik 

– minden más esetben: eljárás megindításának igazolása (hiánypótlásban 
csak az elfelejtett „papír” pótolható, nem maga az eljárási cselekmény) 

– „legalább” elvi vízjogi engedély: bármilyen vízjogi engedély, amely az adott 
beruházásra vonatkozik elfogadható (azaz pl. meglévő, de az új 
kapacitásokra nem vonatkozó engedélyt módosítani kell) 

 



Öntözés támogatásának többletfeltételei 

• Víztestek minősítése 
– 1305/2013/EU rendelet 46. cikk (5) bek.: öntözött terület növekedését 

eredményező beruházás csak akkor támogatható, ha az érintett víztest 
minősége mennyisége szempontból jónál nem rosszabb 

– „érintett” víztest fogalma 

FONTOS: víztestet nem érintő (pl. újrahasznosított vizet használó, vagy 
energiahatékonysági) beruházás esetén nem kell a víztestek állapotával 
foglalkozni, de pl. vízfogyasztásmérőt fel kell szerelni 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

Miniszterelnökség 
Agrár-vidékfejlesztésért felelős Államtitkárság 

6000 Kecskemét, Ipoly u. 1. 

www.palyazat.gov.hu 
 

www.kormany.hu   

http://www.palyazat.gov.hu/
http://www.kormany.hu/

