Az öntözés szükségessége és a hatékonyság
összefüggései
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„A jövő nem fogja
jóvátenni, amit te a
jelenben elmulasztasz.”
(Albert Schweitzer)
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Alapvetések:
• Stratégiai cél:
– az öntözési kapacitás jelentős növelése,
– amihez potenciális vízkészleteink elegendőek, de az öntözés
– csak meghatározott feltételek teljesülése mellett gazdaságos.
• Az öntözési célú víztározás a víz komplex hasznosításával gazdaságosabbá
tehető:
– ár és belvízvédelem;
– víztározás;
– öntözés;
– akvakultúra;
– rekreáció.
• Az öntözéses gazdálkodásnak a kertészeti és ültetvényes kultúrákban
nincs alternatívája, olyan mértékű a jövedelem különbség és
hozambiztonság az öntözött és nem öntözött termelés között.

Van vizünk!

105 km³

112 km³

Miért szükséges az öntözés?
• Az öntözés magas hozamokat és jó minőségű, homogén
terméket eredményez, miközben csökken a termelés
kockázata.
• Az öntözéssel a vízigényesebb növényfajok és fajták is
termelésbe vonhatók, a termelési szerkezet
megváltozásához, a termelési intenzitás növekedéséhez is
hozzájárul.
• A területek öntözési lehetőségének megteremtése (a
termelési potenciál növekedését elismerve) növeli a föld
értékét.

• Az öntözésfejlesztés az ágazat hatékonyságának fokozása
mellett a multifunkcionális mezőgazdaság érvényesítését is
szolgálja.

A vízgazdálkodást meghatározó adottságok, feltételek

• Hazánk vízellátottsága tág határok között mozog: száraz,
aszályos nyári időszakban nagy kiterjedésű területeken
tapasztalható vízhiány, ugyanakkor gyakran – különösen
télen – egyszerre jelentős mennyiségben lehulló csapadék
okoz ár- és belvízkockázatot.
• Az éghajlatváltozással összefüggő szélsőséges időjárási
események egyre nagyobb károkat okoznak, növelik a
mezőgazdasági termelés kockázatát.
• A vízigényeket kiszolgáló infrastruktúra állapota nem
megfelelő, nincs elegendő víz a szükséges helyen és
időben.

Magyarország aszályossági térképe

Forrás: Pálfai, 2004

MTA napi léptékű aszályindexe

Forrás: MTI 2017. június 30.

A mezőgazdasági célú vízhasználat jellemzői (1.)

• Az uniós tagországokkal összevetve hazánk jóval az uniós átlag (8,7%) alatti
szinten öntözi mezőgazdasági területeit.
• Magyarországon a rendszerváltást követően az öntözésre berendezett
területek nem növekedtek, a vízjogilag öntözhető terület nagysága nem
változott.
– Az öntözésre berendezett összes terület 200 ezer hektár körüli, amelyből
a ténylegesen megöntözött terület aránya az elmúlt években – az éves
csapadékmennyiségtől függően – 30-55% között alakult, ez a
mezőgazdasági terület mintegy 2%-át (az engedély nélküli vízkivétellel
együtt 2-3%-át) fedi le.

Az öntözött terület nagyságának változása
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Forrás: KSH Stadat

A mezőgazdasági célú vízhasználat jellemzői (2.)

• Az elmúlt tíz évben bekövetkezett lassú ütemű birtokkoncentráció ellenére
az öntözési berendezések gazdaságos beruházása és üzemeltetése még
mindig nem megoldott.
A rendszerváltás előtt megvalósult meliorációs és öntözés-fejlesztési
beruházások jelentős része amortizálódott.
Hazánkban nem alakultak ki a kisebb gazdaságok összefogásán alapuló,
a fajlagos öntözési költségek csökkentését eredményező, meliorált
térségek.
Az uniós támogatások jelentősen nem növelték az öntözésfejlesztési
beruházásokat.
• Az öntözés döntően (90% feletti arányban) szántóterületen zajlik, és csak
10% oszlik meg a gyümölcs, szőlő- és gyepterületek között.
 A megöntözött szántóterületből zöldségfélét a területek 30%-án (ennek
kétharmada csemegekukorica, ötöde zöldborsó) termesztenek.

Üzenetek

Használjuk ki az
öntözési
lehetőségeinket

Csak ahol a
vízpótlás
gazdaságos

Öntözésfejlesztés –
támogatással és állami
koordinációval

14

Az öntözésfejlesztést befolyásoló főbb tényezők (1.)
• Termőhelyi adottságok:
Kedvező adottságú termőhelyeken az átlagos és pótlólagos ráfordítások
hatékonysága nagyobb. Ugyanakkor a jó termékenységű talajok magasabb
víztartó képességgel rendelkeznek, ezért az aszály okozta terméskiesés
kockázata alacsonyabb. Gyenge termőhelyen viszont az öntözés
termésnövelő hatása lényegesen alacsonyabb.
• A mezőgazdasági termékek piaca:
Az öntözésfejlesztésre a termékpiacok oldaláról differenciált,
termékspecifikus igény mutatkozik.
• Üzemi méretek:
Az átlagos üzemméretek alapján az 50 ha feletti gazdaságok rendelkeznek
a hatékony szántóföldi öntözéshez elégséges területtel,
A 10-50 ha közötti gazdaságok 20-25 hektáros átlagos területe csak 3-4
gazdaság összefogásával, együttműködésével tehető öntözésre alkalmassá,
A 300 ha feletti egyéni gazdaságok átlagosan három, a gazdasági
szervezetek 8-10 tábla összevont öntözéséhez elegendő területtel
rendelkeznek,
A 10 ha alatti gazdaságokban a szükséges közüzemi infrastruktúra, fúrt
kutak megléte esetén gazdaságosan inkább csak zöldség és gyümölcsös
vízellátása teremthető meg (csepegtető öntözés alkalmazásával).

Az öntözésfejlesztést befolyásoló főbb tényezők (2.)

• A föld tulajdoni és használati viszonyai:
Az 50 hektár feletti egyéni gazdaságokban a saját földtulajdon, míg a
gazdasági szervezetek esetében a föld tartós bérlete teremt alapot az
öntözésfejlesztésre.
A jelentős öntözésfejlesztés lehetőségét a természetes személy
földtulajdonosok nagy száma, a bérbe adott parcellák alacsony átlagos
területe korlátozza.
A területek öntözési lehetőségének megteremtése földár és bérleti díj
emelkedést okoz, mely a földhasználó jövedelmét, az öntözésből
származó hasznot csökkenti. Az öntözésfejlesztés földpiaci keresletének
bővülése további földár és földbérleti díj növekedést okoz.

Az öntözésfejlesztést befolyásoló főbb tényezők (3.)
• A birtokstruktúra tagoltsága:
A SAPS támogatásra bejelentett területek alapján a gazdaságok átlagosan
5,3 darab 4,9 hektár átlagterületű parcellát művelnek. Még a 300 hektár
feletti gazdaságok egyben művelt parcelláinak átlagos mérete (16,1 ha)
sem felel meg az öntözés alapvető területi igényének.
A közvetlen területalapú támogatásra bejelentkezett gazdaságok közel
negyede (23,4%-a) a támogatásra bejelentett terület 3,1%-án mindössze
egy parcellát használ.
Az országos átlagnál (4,9 ha/parcella) lényegesen hatékonyabb
területhasznosítás az 50 parcellánál többet használó 1,2 ezer gazdaságnál
mutatható ki, ahol az átlagos parcellaméret 13,6 hektár.
• Az öntözésfejlesztés költségei és várható haszna:
Az öntözhető táblaméretek meghatározásakor a szűk keresztmetszet az
öntözés technológiai kihasználása, de a természetes határok mellett a
vízrendezés elemeinek (csatorna, esetleg töltés, talajcsövezés, tározás)
tervezésénél az úthálózatot, a lejtést és a talajvédelmi összefüggéseket
(például erózió) is figyelembe kell venni.

Az öntözésfejlesztés gazdaságosságát meghatározó
üzemi szintű tényezők (1.)
1. Az öntözés jövedelmét az öntözés többlet-árbevétele és többletköltsége

határozza meg (amely függ a termőhely adottságaitól, az időjárási viszonyoktól, a
vetésszerkezettől, a termékek piaci árától).

2. Az öntözés többlettermelési költségei:
– esetleges vízdíj (újbóli bevezetése érdemben nem csökkenti a termelők
öntözési igényét).
– öntözőberendezés üzemeltetési költségei,
– termesztéstechnológia többletköltsége,
– a többlethozam többlet változó költsége.
3. A beruházás költségét meghatározza (az öntözés megvalósítására nem úgy kell
tekinteni, mint egy szokványos beruházásra, mert hosszú távú gondolkodást,
nagyfokú szervezettséget és a gazdálkodók közötti együttműködést követeli meg):
– az alkalmazott technológia,
– a finanszírozás módja (saját tőke, hitel, támogatás),
– az üzem mérete (öntözendő terület nagysága).

Az öntözésfejlesztés gazdaságosságát meghatározó
üzemi szintű tényezők(2.)

• Mintegy egy évtizede készített szimulációs modellezésen alapuló vizsgálatok
szerint az öntözés gazdaságosságát alapvetően a termőhely és a kultúra
befolyásolja.
– Jó termőhelyen az öntözőberendezések a kultúrák többségében nagy
valószínűséggel gazdaságosan üzemeltethetők.
– Közepes termőhelyen az öntözés a kultúrák jelentős hányadánál már
nagy valószínűséggel gazdaságtalan.
– Gyenge termőhelyen az öntözés – még beruházási támogatás és
optimális vetésszerkezet – mellett is gazdaságtalan.
• Ugyanakkor a jelenlegi alacsony kamatok, a támogatások és a magasabb
terményárak valamint a térítésmentes vízdíjak mellett gazdaságilag már nem
csak a legjobb talajú területeken indokolt az öntözéses gazdálkodás.

Az öntözésfejlesztés gazdasági hatásai
Közvetlen hatások:
• Növekszik a gazdálkodás eredményessége (az öntözéssel megszűnik a
csapadék bizonytalanságából eredő termelési kockázat, intenzívebbé válik a
földhasználat).
• Az intenzív földhasználat lehetővé teszi a marginális területek termelésből
történő kivonását, más célú hasznosítását.
• A koncentrált öntözővíz szükséglet kielégítése jelentős gazdasági költséggel
jár, a vízellátás időzítése tározók kialakítását, a vízhiányos területek ellátása
szállítást, csatornák építését igényli.
• Az öntözés pozitív társadalmi hatásaként az élelmezésbiztonság, a
gazdaságilag hasznosítható vízkészletek és a vízi infrastruktúra bővülése,
valamint – árvízvédelmi létesítményekkel kiegészülve – az árvizek
kártételének mérséklése jelentkezik.
• Az öntözésből származó többletjövedelem a multiplikátor hatáson keresztül
a mezőgazdasági termelésen kívül is jövedelemtöbbletet eredményez. A
vízgazdálkodási infrastruktúra kialakítása, üzemeltetése, karbantartása
többlet-munkaerőt igényel.
Közvetett hatások:
• A mezőgazdaság verseny- és eltartó-képessége javul.
• Az öntözésfejlesztéssel gazdasági, környezeti és társadalmi költségek
merülnek fel.
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A mezőgazdasági öntözés fejlesztése – elvi
szempontok
• A jelenlegi hazai öntözési helyzet nemzetközi összevetésben is tarthatatlan.
• A lehetőségek és az igények alapján hosszú távú stratégiai célként lehet
megfogalmazni 400-600 ezer hektár öntözhető terület elérését.
• Az öntözővíz táblához történő vezetésének, illetve a víz visszatartásának és
elvezetésének – állami koordinációval – csatornarendszerek kialakításával,
nagyprojektekben kell megvalósítani, de ennek keretei közt a termelőitulajdonosi szerepvállalásnak is meg kell jelennie.
• Ugyanakkor érdemi támogatásokat kell biztosítani a termelők részére az
öntözés technikai feltételeinek biztosításához
• Az öntözés-fejlesztésre rendelkezésre álló pénzek hatékony elköltése, nem
ragadhatnak benn, nem kerülhetnek formálisan elköltésre!
• Csak olyan táblákon célszerű az öntözésfejlesztést ösztönözni, ahol a
vízpótlás gazdaságos.
• Az öntözésfejlesztési beruházások alapját jelentő, a beruházás
élettartamához igazodó tartós bérletek, illetve földtulajdonlás.
• A táblák koncentráltabb elhelyezkedését, az öntözésszervezést lehetővé
tevő földcserék, illetve a táblatulajdonosok együttműködéseinek
kiszélesítése.

A mezőgazdasági öntözés fejlesztése – gyakorlat
• 1744/2017. (X. 17.) Korm. határozat 2018. április 30-ra az Öntözésfejlesztési Stratégia létrehozására és Kormány elé terjesztésére.
• Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) tartja kézben a szálakat:
• Létrehozta a Környezeti, Vízgazdálkodási és Fenntarthatósági Osztályt
két alosztállyal:
• Öntözésfejlesztési és Vízgazdálkodási Alosztály,
• Fő feladata: közreműködés a Mezőgazdasági
Öntözésfejlesztési stratégia elkészítésében.
• Környezetvédelmi és fenntarthatósági Alosztály.
• Tudományos megalapozottság:
• Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) kutatásai:
• Elkészült „Az öntözhetőség természeti-gazdasági korlátainak
hatása az öntözhető területekre” c. tanulmánya.
• Vidékfejlesztési Program (VP) A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat
fejlesztése jogcím
• Tervezett keretösszeg: 49,57 milliárd Ft

Köszönöm a megtisztelő
figyelmet!

