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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 6 perc)  

Az ülés megnyitása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt 
ülését. Egyben köszöntöm az egy fő napirendi ponthoz meghívott előadókat: 
Somlyódy Balázst, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatóját és munkatársait, 
akik szintén meghívást kaptak a minisztériumok különböző szerveinek részéről. 

A napirend elfogadása 

A napirendi javaslatot időben kiküldtük a szokásos módon a bizottság 
tagjainak. Először ennek kapcsán kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a bizottsági 
tagok részéről. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs, akkor szavazunk róla. Ki az, aki egyetért, 
hogy e napirend szerint haladjunk? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag úgy döntött, 
hogy eszerint fogunk haladni. 

Tájékoztató a távlati mezőgazdasági célú öntözési vízigény felmérésének 
kiértékeléséről 

Az elnök bevezetője 

Ez nem túl bonyolult, hiszen egyetlen napirendi pontot tűztem ki az „egyebek” 
mellett. Tettem ezt azért, mert mintegy másfél évvel ezelőtt az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság megnyert egy európai uniós pályázatot, amelynek kitűzött célja volt, 
hogy a magyarországi teljes vízháztartás, vízforgalom, vízigény, vízodajuttatás 
kérdéskörét dolgozza fel - ez a határidő, ha jól emlékszem, most, e hónapban vagy 
ilyentájt járt le; erről kapunk majd tájékoztatást -, és ennek a tanulmánynak az 
eredményéről, különösképpen a mezőgazdaságot érintő eredményéről szeretnénk 
most tájékoztatást kapni.  

Foglalkoztat ez bennünket azért is, mert közismert, hogy a vízzel két gondunk 
van: amikor sok van, meg amikor nincs. És ez úgy általában az egész évet le szokta 
fedni; a sok általában tavasz, kora nyár; aztán amikor nincs, az nyár közepe, ősz. 
Kivételt jelentett a tavalyi év, amely minden eddigi logikánkat felülírta. De mindig 
eljutunk ahhoz a kérdéskörhöz, hogy vajon a klasszikus mezőgazdasági területeket 
érintő vízkormányzás, vízszabályozás, amely jelenleg valamilyen szinten működik, 
fejleszthető-e. Bennünket az érdekel leginkább, hogy a mezőgazdaság, amely egyre 
jelentősebb hozzáadott értékkel bír a gazdasági teljesítőképességünkben, a GDP-nek 
egy jelentős részét adja, ez akkor szokott megváltozni, ha a nagy időjárási kitettsége 
miatt ezek a termelési értékek hirtelen csökkennek. Erre is volt példa az elmúlt öt 
évben. A meglátásunk az, hogy ha valamilyen szinten tudnánk picit befolyásolni az 
időjárási kitettséget, ilyen például a szárazodás vagy pedig a vízborításos problémák, 
akkor ezzel a mezőgazdaság teljesítőképességét tudnánk stabilizálni, és ennek 
következtében a magyar gazdaság teljesítőképességét is.  

Örökös téma, hogy azok a nagy programok, amelyek elindultak, egyáltalán a 
Tisza vízgyűjtő területén a víztározók rendszere, elégségesek-e a Tisza vidéke 
vízháztartásának kezeléséhez; tehát amikor nagy a víz, elvinni, amikor nincs víz, 
visszajuttatni. Az eddigi több mint húszéves időszakot átnéztem, igazából senki sem 
adott egyértelmű kiutat arra, hogy a Duna-Tisza köze vízháztartásának kérdése 
hogyan stabilizálódjon. Erre egészen extrém javaslatok vannak. Egyesek szerint 
semmit nem kell csinálni, a természet teszi a dolgát. Mások szerint az nem lehet, hogy 
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két, viszonylag nagy hozamú folyó köze egyszerűen kiszáradjon. Ilyenkor a mérnökök 
rögtön javaslatokkal állnak elő, aztán a természetvédőknél ez aktív ellenállásba fordul 
át, hogy ne is merjünk semmilyen, akár régi csatornavonalakat tisztítani, netán 
teljesen új csatornanyomvonalat megnyitni. Közismert tény, hogy őseink elkezdték a 
Dunát és a Tiszát összekötni a Duna kifolyó szakaszánál Pest alatt, de ennek csak egy 
szakasza készült el, és örök vita, hogy az eredeti tervek szerint körülbelül Kecskemét 
fölött áthúzódó csatornának lenne-e értelme. Közismert, hogy a déli szakasz 
összekötésre került bajai kifolyóponttal, de az azonnal átlép Szerbiába, és Szerbián 
keresztül köti össze a Tiszát. Ott komoly rekonstrukciós műveleteket hajtottak végre a 
szerbek, miután rájöttek, hogy komoly vízpótlási lehetőséget tudnak a bácskai igen-
igen bőtermő termőföldeknek adni.  

S természetesen ne feledkezzünk el az árvízi problémák kezeléséről sem, ami 
első hallásra csak a folyó mellett élőket veszélyezteti, de mindannyian tudjuk, hogy ez 
nem így van. Óriási, nemzetgazdaságai szinten kimutatható károk, tehát mindenkire 
ható károk keletkezhetnek egy nem átgondolt szabályozás miatt. 

Nem kerülhetjük meg, hogy a Duna, amely a legnagyobb vízhozammal 
rendelkezik, egyik fontos feladata például a paksi atomerőmű-rendszernek a hűtése. 
Jelenleg 100 köbméter/secundum a most üzemelő blokkok hűtési igénye, és plusz 
130 lesz még az épülő, új blokkoké; lesz olyan idő, amikor 240-260 
köbméter/secundum lesz a vízigény, majd aztán a régi blokkok leálltával visszaáll 
130-140 köbméter/secundumos vízigényre a hűtés.  

Nem kérdéses, hogy a Duna mellett élők ma is valamilyen szinten használják 
az öntözési lehetőséget, de emellett nyilvánvaló figyelemmel kell lenni az ipari 
vízigényekre is.  

S van még egy elem, a turisztikai vízigény, ami talán ráépülhet a 
mezőgazdasági és az ipari vízigényre.  

A vízigény egyfajta álláspont; nagyon nagy kérdés, hogy az az igény, ami 
megjelenik Magyarország vízigénye tekintetében összesenben, tehát a mezőgazdaság, 
ipar, turisztika részéről, az egyáltalán rendelkezésünkre áll-e. Ha netán 
rendelkezésünkre áll - úgy tudjuk, hogy erre nagyjából az a válasz, hogy igen -, akkor 
a másik nagy kérdés, hogy ahol ez az igény megjelenik, arra a pontra, ésszerű 
gazdasági számításokat is alapul véve, eljuttatható-e az a vízigény. És mint 
említettem, az elmúlt húsz évben én erre nem nagyon láttam egységes szerkezetben 
fölépített vízgazdálkodási, vízigényrendszeri és vízeljuttatási kérdéskört, és talán ez 
volt az és az európai uniós pályázat, ami miatt azt javasoltam, hogy Somlyódy Balázs 
úr vezetésével hallgassuk meg az Országos Vízügyi Főigazgatóságot, hogy ezekben a 
kérdésekben ma hol tartanak, előbbre tartanak-e az elmúlt másfél éves EU-s projekt 
megvalósítása következtésben, illetve ez a projekt hol tart, önök mit látnak, mi lesz 
annak az eredménye. 

Nos, e bevezető gondolatsor után megadom a szót Somlyódy Balázsnak. 

Somlyódy Balázs tájékoztatója 

SOMLYÓDY BALÁZS főigazgató (Országos Vízügyi Főigazgatóság): (Előadását 
vetített prezentációval kíséri.) Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy 
előzetesen beszámoljak a 2014-ben kezdődő öntözési vízigényfelmérésről és ennek 
kiértékeléséről. 

A vízügyi igazgatóságok feladata, hogy az öntözési infrastruktúrát üzemeltetik, 
és a vízigényeknek megfelelő vízmennyiséget és vízminőséget az öntözés helyszínére 
eljuttatják. Tehát egy agrotechnikai elemről beszélünk. 2014-ben a NAK-kal, AKI-val 
és a Földművelésügyi Minisztériummal együtt elindult az igényfelmérés, amely 
március végén lezárult. A falugazdászok segítségével egy webes felületen lehetett az 
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igényeket megadni, mind helyszín, mind mennyiség, illetve az engedély megléte vagy 
éppen nem megléte volt a kérdés; ezeket az adatokat lehetett megadni. Ez egy 
önkéntes részvételű felmérés volt, ami azt jelenti, hogy a jövőbeni költségek 
tervezését és fejlesztések tervezését szolgálta, nem egy teljesen egzakt és teljes körű 
felmérés, amit majd a számok is mutatni fognak. 

Ennek alapján ez a térkép született. Négy kategóriába soroltuk a megadott 
adatokat, annak alapján, hogy most engedéllyel rendelkezik vagy éppen nem 
rendelkezik. A jobb alsó sarokban látszik a táblázat - viszonylag kicsi, de 
természetesen itt tudom hagyni a diákat -, amiből az látszik, hogy a bejelentett 
igények alapján 114 ezer hektár az, ami engedéllyel rendelkezik és öntözési 
tevékenységet folytat, és 230 ezer hektár az a terület, amely engedéllyel jelenleg nem 
rendelkezik. Itt is két kategóriát határoztunk meg: azokat a vízigényeket, ahol 
biztosítható a víz, illetve ahol ez az igény nem kielégíthető. A különböző színek a 
térképen ezt jelzik.  

Miután az igényfelmérés a NAK-kal közösen lezárult, ezeket kiértékeltük. 5763 
darab klikkelés történt, ennyi igény érkezett országosan, ez 415 millió köbméter 
vízmennyiséget jelent és 230 ezer öntözendő területet. Fontos megemlíteni, hogy ezek 
a számok a jelenleg vízjogi engedéllyel nem rendelkezők adatait jelzik, ami azt jelenti, 
hogy a jelenleg engedéllyel rendelkező és öntözést végző gazdákon kívül ennyi még a 
többletigény. A tavalyi évben nagyságrendileg 130 ezer hektár volt az a terület, ahol 
öntözési tevékenység engedéllyel folyt mezőgazdasági művelés céljából, és ezen felül 
még ez az igény jelentkezik, ami tehát, még egyszer, önkéntes volt, és nem tekinthető 
teljes körűnek. 

A kiértékelés során különböző kategóriákat határoztunk meg, ez alapján ami 
most ránézésre és a jelenlegi információk alapján mind készlet, mind szolgáltatás 
szempontjából biztosítható öntözési igény, ez 2060 darab. A fennmaradó igényeknél 
vagy nem áll rendelkezésre megfelelő információ, vagy a jelenlegi ismereteink, illetve 
a jelenlegi infrastruktúra alapján nem biztosítható a megfelelő vízmennyiség. Ezt 
mutatja a következő táblázat. A vízigényeket vízkészlet és vízszolgáltatás 
szempontjából értékeltük. Tehát a korábban kimutatott 2060 darab vízigény, ami 
72 ezer hektár öntözendő területet jelent, ez az a szám, ami jelenleg engedéllyel nem 
rendelkezik, de szolgáltatás és készlet szempontjából biztosítható. (Földi László 
megérkezik az ülésre.) Az összes többi esetében vagy további információkra van 
szükség, vagy a konkrét engedélyezési eljárás során kell majd megvizsgálnunk azt, 
hogy ez a vízigény biztosítható lesz-e vagy sem, illetve milyen fejlesztések, 
beruházások árán.  

Ugyanezt a térképet, amelyik a vízigényre született, elkészítettük a 
kiértékelésünk alapján: gyakorlatilag a piros pöttyök azok, ahol a vízigények a 
jelenlegi tudásunk alapján nem kielégíthetőek, a zöld pedig az a 2060 darab, amit 
korábban mutattam, ahol minden további megkötés nélkül már jelenleg is 
biztosítható lenne. (Farkas Sándor megérkezik az ülésre.)  

Ezzel a felméréssel párhuzamosan az AKI egy kérdőíves felmérést, vizsgálatot 
is végzett, több mint 4 ezer kérdőív került kiküldésre, többek között ezekkel a 
kérdésekkel. Ez azért is fontos, mert itt az igénylők meg tudták adni azt, hogy milyen 
módon öntöznek, mit öntöznek; nagyon fontos, hogy milyen jövőbeni céljaik vannak, 
mit látnak, milyen fejlesztéseket szeretnének megvalósítani; és majd a későbbi 
diagramokon látszik az is, hogy nemcsak milyen mértékben, hanem milyen céllal, 
tehát mit terveznek, legyen ez infrastruktúra-fejlesztés, közbeszerzés vagy bármilyen 
egyéb más támogatás. Ezt a kérdőíves adatállományt is kiértékeltük közösen. Ebből 
az látszik a válaszok alapján, hogy 48 százalék az a gazda, aki jelenleg is öntöz vagy 
tervezi, hogy öntöz; a többinél pedig jellemzően nem öntöz, de miért nem öntöz: 
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azért, mert vagy drága az üzemeltetés, vagy pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre, 
jellemzően. Ugyanezt vizsgáltuk a továbbiakban is. Tehát az a terület, ahol a 
termesztett növény nem igényel öntözést, ez összesen 3 százalék, az összes többi 
terület, ahol öntözés nem történik, annak egyéb más oka van, és jellemzően mindig a 
pénzügyi kérdéskör kerül elő. 

Szintén a kérdőívben szerepelt az öntözés módja - ez csak egy érdekesség -, 
illetve egy területi eloszlás, amelyen jól látszik az engedélyezett területek nagysága, az 
öntözött területek nagysága és az öntözésre tervezett területek nagysága, megyénként 
lebontva. Jól látszik, hogy itt az alföldi területeken van a hangsúly.  

Volt egy kérdés a távlati fejlesztések, fejlesztési igények mértékére 
vonatkozóan; ezt külön kiemelném. A kérdésben nem szerepelt, hogy milyen 
forrásból kívánja ezt az adott gazda megvalósítani, de azt látjuk, hogy mintegy 
50 milliárdos igény merült fel a gazdák oldaláról, ami csak öntözési célt szolgálna. S 
talán ez a következő fontos ábra, amely az előzőhöz köthető, hogy ez a fejlesztési igény 
jellemzően 43 százalékban öntözőgép-vásárlást jelent, tehát eszközbeszerzést, aminél 
megint vissza tudunk lépni ahhoz a diához, ahol röviden láttuk az öntözés módját; 
nagyjából kiolvasható, hogy itt milyen eszközökről is van szó. Jellemzően 
természetesen felszíni víz igénybevételével történne az öntözés, ahogy ez eddig is volt, 
a felszín alatti víz csupán 27 százalékot ad ki. 

Összességében a kérdőívek és a kiértékelés alapján az alábbi megállapításokat 
tettük. Szeretném még egyszer hozzáfűzni, hogy maga az igényfelmérés önkéntes 
alapú felmérés volt, az AKI-kérdőíves és a webes felmérés között az adatokban 
láthatók ellentmondások. Azt is jól mutatja, hogy ha a jelenleg engedéllyel rendelkező 
mennyiséget összevetjük az itt felmérttel, akkor szintén ellentmondásokat láthatunk, 
hiszen jelenleg 273 ezer hektár rendelkezik öntözési engedéllyel, ebből 130 ezer 
hektárt öntözünk ténylegesen, legalábbis a 2014. évben az igényelt mennyiséghez 
tartozó terület ennyi volt, és ehhez képest az itt megjelent számok némi 
ellentmondást mutatnak. Ebből azt látjuk, hogy az igényfelmérést pontosítanunk kell, 
mind metodikában, mind pedig részleteiben. Ezt pontosan akkor fogjuk tudni majd 
elvégezni, ha a vidékfejlesztési program jóváhagyásra kerül, és a részleteket ismerjük; 
addig nem célszerű ebbe belekezdeni, hiszen nem fogjuk tudni a támogatási és a 
fejlesztési irányokat.  

Azt el tudom mondani, hogy a vízügyi igazgatóságok 2014-2020-ra vonatkozó 
fejlesztési irányait meghatároztuk, ez alapján több, részben vagy egészben öntözési 
infrastruktúrát érintő fejlesztés betervezésre került. Mindamellett a legnagyobb 
hangsúlyt természetesen az árvízvédelem kapja, de az elmúlt évekhez képest 
hangsúlyosabb, jelentősen hangsúlyosabb a belvízvédelem és a, mondjuk úgy, hogy az 
öntözési infrastruktúrát is érintő fejlesztés. Nem véletlenül kommunikálom ezt így. 

S visszatérve az igényekre, az igények kiértékeléséhez és ezek pontosításához 
mintaterületek lettek kijelölve, és a mintaterületeken a vízigények már rendelkezésre 
álltak, pontosabb felmérések voltak a birtokunkban, ezeket összehasonlítottuk ezzel a 
jelenlegi önkéntes adatszolgáltatással. Ebből is az derült ki, hogy az igényfelmérést 
pontosítani kell, ez alapján egy új kiértékelést kell végezni, amit területi alapon, 
helyszínen, mintaterületenként kell elvégezni ahhoz, hogy tényleges igényeket és 
tényleges fejlesztési irányokat tudjunk közösen meghatározni.  

A Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamarával ez ügyben már az igényfelmérésben 
is közös munka, közös kommunikáció indult el. Nagyon sokat tudott nekünk segíteni 
a kamara a falugazdászokon keresztül, hogy ez a felmérés megtörténjen. A jövőben 
ezt az együttműködést még szorosabbra kötjük, a Belügyminisztérium és a kamara 
egy együttműködési megállapodás keretében fogja többek között ezt a vizsgálatot és 
felmérést is folytatni és elvégezni. Azt gondoljuk, hogy így a termelők és a szolgáltatók 
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közös nevezőjét meg fogjuk találni minden területen, és ahol a vízigény mind készlet, 
mind pedig szolgáltatás szempontjából kielégíthető, ott természetesen minden 
szükséges lépést meg fogunk tenni közösen annak érdekében, hogy a megfelelő 
beruházásokat és akár egyszerűsített engedélyezési eljárásokat leszabályozzuk és 
közösen végigvigyük.  

Még egy felmerült projektre, ha megengedik, szeretnék kitérni: ez az említett 
belvízi kataszter készítése, a BEKA nevű projektünk, amely nyár közepén fog zárulni. 
Ennek a projektnek a célja, hogy a 28 ezer kilométer átvett vagy átvétel alatt lévő mű 
állapotát, értékét megismerjük, mind területileg, mind műszakilag behatároljuk 
ezeket, és a szükséges fejlesztéseket, műszaki beavatkozásokat ez alapján a 
későbbiekben meghatározzuk annak érdekében, hogy a 2014-2020-as fejlesztéseinket 
és egyáltalán a vagyongazdálkodási és üzemeltetési, fenntartási feladatainkat 
megfelelő minőségben tudjuk elvégezni.  

Ennyit gondoltam elmondani. Ha kérdések merülnek fel, természetesen állok 
rendelkezésre. Köszönöm szépen. 

Hozzászólások, észrevételek, reflexiók 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretnék rögtön visszakérdezni, megragadva a 
szót, hogy én konkrétan az EU-s projekt kapcsán szerettem volna még néhány kérdést 
hallani. Annak a lezárulási ideje hamarosan meg kell hogy történjen, ha jól 
emlékszem. Ott mi az a konkrét eredmény, amivel azt mondják, hogy igen, ezt tettük, 
eddig jutottunk el? És van-e olyan elképzelése az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak, 
hogy teljesen mindegy, hogy a gazdák egyenként, pontszerűen, Magyarország 
területén itt ezt, ott azt igénylik, de az igényüktől függetlenül, mondjuk - most 
mondok valamit -, a Körösök vidékének a rendszerét így és így helyre kell tenni, és 
csak utána tudjuk az igényeket ésszerű módon teljesíteni?  

De a logikám szerint számomra ugyanide tartozik a Duna-Tisza közének a 
kérdése. Teljesen mindegy, hogy ott pontszerűen - Mórahalom térségében láttam egy 
sűrűbb igényt; lehet, hogy nem pont ott, de nagyjából ott, ahogy a térképet néztem, 
Dél-Csongrád vagy Dél-Bács megye -, teljesen mindegy, hogy ezt most igényelték az 
önkéntesség alapján - ami önkéntesség rendkívül nagy kockázatot rejt; én nem 
helyeslem ezt a módszert, ezt hozzá is teszem. 190 ezer regisztrált gazdálkodónk van, 
aki rendszeresen földalapú támogatást igényel, és életvitelszerűen ebből él meg. 
Szerintem egy ekkora projektnél nem lehet kérdéses, hogy direkt levélben kérdezzük 
meg a 190 ezer gazdálkodót, tehát azokat, akik tényleg életvitelszerűen ezzel 
foglalkoznak. Az ő válaszuk az én logikám szerint majd egy iránymutatás lehet, de 
csak akkor, ha a teljes vízháztartási kérdésben stratégiai döntést hoz a vezetőség, 
netán a vezetőség a kormány felé vagy a felettese felé elviszi az elképzelését, és azt 
mondjuk rá, hogy na, igen: úgy néz ki, hogy ahhoz, hogy a magyar mezőgazdaságot a 
vízborítottság és a víztelenség instabilitásából kihozzuk, ezt és ezt a lépést meg kell 
tennünk. Ez gazdasági stratégiai kérdés. És ha ezek a kérdések megvannak, erre 
szándék van a kormány részéről és a finanszírozási háttér is megvan, utána lehet ezt 
ráhúzni azokra az egyedi igényekre, amelyek most itt esetleg véletlenszerűen 
megjelentek.  

Tehát azt szeretném kérdezni, hogy a teljes magyar vízháztartás tekintetében, 
befolyó-kifolyó vízzel való gazdálkodás, felszíni vízgazdálkodás, most az Országos 
Vízügyi Főigazgatóság úgy érzi, hogy minden rendben van? Tehát nincs semmi 
stratégiai feladat, amire azt mondjuk, hogy ez eddig így ment, de innentől kezdve 
most már nem mehet? Én tettem utalást például a tározórendszer kérdésére, hogy 
ezek hogyan haladnak, és beváltották-e a közel tíz-tizenöt évvel ezelőtt hozzáfűzött 
reményeket. Fentről, a Tisza felső folyásától elindultunk ezzel lefelé. Vajon van-e arra 
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adat, hogy ahol már ezek a tározók működnek, illetve elkészültek, bocsánat, s netán 
már működnek, annak az üzemeléséhez ilyen és ilyen pozitív eredmények kötődnek?  

S mondom, megkerülhetetlen véleményem szerint a Duna-Tisza köze 
vízháztartásának a kérdése. Tudom, hogy vannak mintaprojektek, Kunszentmiklós, 
Szabadszállás térségében, a Kiskunsági Nemzeti Park bevonásával, de ezek olyan 
szigetelemek az egész vízháztartás kérdésében, ami messze nem az a nagyságrend, 
amely az egész rendszert le tudná fedni; egy mikroponton megmutatja, hogy a 
mélyebb, valamikori vízborításos területeket vissza lehetne állítani újra vízborításos 
területekké, természetes víztározói rendszerrel. Mondom, az az alapvető nagy 
probléma, hogy lehet, hogy egyedi a nézőpontom ebben, de amikor sok vizünk van, 
akkor a vízügyi hatóságnak az az egyetlenegy magatartása, hogy menekítsük a vizet, 
ahogy csak lehet, le a földekről csatornákba, és ki az országból. Ez szokott lenni, mert 
vészhelyzet van. Aztán néhány hónap elteltével pedig mindenki rimánkodik, hogy 
bárcsak lenne eső, az nincs, akkor meg öntözhető víz. És közben kimenekítettük egy 
másik időszakban azt a vízmennyiséget, ami kellene esetleg a rimánkodók számára. 
Én ezt stratégiai kérdésként fogom fel, hogy erre próbál-e valaki választ adni, hogy ezt 
az ellentmondást, hogy félelmetes vízmennyiségünk van, és ezt nem használjuk fel 
ésszerűen, csak menekítésre, hogy menjen ki az országból, amikor itt van, és utána, 
amikor meg nincs, akkor nem tudunk mit tenni, ezt az ellentmondást valaki elkezdte-
e földolgozni, hogy erre mi a megoldás, mi a válasz? Mert a vízügyi egyensúlyunk 
meglenne, ha jól nézegetem a számadatokat, amikor túl sok vizünk van, meg amikor a 
vízigény lép föl. Erre utaltam, hogy egyelőre erre én nem látok az elmúlt húsz év 
adatai alapján választ, hogy ezt merte volna valaki megfogalmazni, hogy kérem 
szépen, ezen úgy lehet segíteni, hogy vagy ezt tesszük, vagy ezt tesszük, és ekkora 
nagyságrendű beruházás, tározó, és nem tudom, mi szükséges. Nem én vagyok ennek 
a szakembere, de hogy ezt a választ megtalálják, hogy ez a képtelenség ne forduljon 
elő, hogy mi is víz után rimánkodunk, amikor kieresztettük közben az év előző 
időszakában a vizet!  

Sokszor hallom a vízügyi szakemberektől, hogy föl sem fogjuk, milyen 
gazdagok vagyunk vízben más országokhoz képest, akiknek nincs vizük; nem beszélek 
itt most a közel-keleti helyzetről, ahova tankerekkel importálják. De föl sem fogjuk, 
hogy milyen vagyon van a kezünkben! Arra szeretnék itt utalást tenni, hogy ezt a 
vagyont szerintünk, akik mezőgazdasággal foglalkozunk, ezt a vízvagyont lehetne 
ésszerűen hasznosítani a mezőgazdaság számára, hasznára. És igen, ebbe 
belegondoljuk azt is, hogy amikor baj van, akkor pedig onnan le kell hozni a 
vízborított területekről a vizet. És mint említettem, szerintem nem egyéni gazdák 
megkérdezésével lehet ezt a problémát megoldani; természetesen erre ők mondanak 
valamit, az ő mikrohelyzetük és mikroinformációs környezetük függvényében. De itt 
sokkal súlyosabb kérdésről van szó, ami stratégiai kérdés, és ez messze nem egyedi 
kéréseken alapulva határozható meg, hanem igenis, egy erre a területre 
felhatalmazott intézmény, legyen ez az Országos Vízügyi Főigazgatóság, vagy valaki, 
én nem tudom, hogy ki, aki azt meri mondani, hogy erre a problémára, erre a 
vízbőségre és víztelenségre, ami állandóan előfordul évente Magyarországon, erre 
bizony ezt a megoldást kell alkalmazni, és 500 milliárd forintba kerül. Az egy 4-es 
metró most manapság, hogy érzékeltessem. (Farkas Sándor: Sokkal hasznosabb is 
lenne. És hatékonyabb is.) És mi sokkal boldogabbak lennénk, ha valaki ezt a 
javaslatot megtenné, és megjelölné az 500 milliárd forintot - mondtam valamit -, 
mert erre tippelnék, hogy ennek a nemzetgazdaság egésze jelentős hasznát látná 
majd. 
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Erre kérdeznék tehát vissza, hogy van-e ilyen típusú gondolkodás most valahol, 
valamelyik kutató, elemző intézményben, államigazgatási szervek részéről, akár az 
OVI részéről. 

További kérdésekre adok lehetőséget. Úgy szoktuk - most főigazgató úrnak 
említem -, hogy többen tesznek föl kérdést, véleményt fogalmaznak meg ilyenkor az 
előadás után, majd újra az előadónak adok szót a kérdések megválaszolására.  

Farkas Sándor alelnök úré a szó. 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Bizottság! Sajnos az első pillanatokban 
nem tudtam részt venni a bizottsági ülésen, mert a Soroksári úton megfogott az a 
hatalmas dugó, úgyhogy sajnálom, hogy nem voltam itt az előadás elején. 

Igazából én egy kicsit másfelé vinném a gondolatot. Mégpedig azért, mert 
mondhatnám azt, hogy tizenhat órával ezelőtt is szembesültem azzal a kárral, ami 
most már gyakran, most már majdnem egy éve érinti a mi térségünket. Végigjártam a 
választókerületem egy részét, és tapasztaltam azt, hogy mindmáig olyan mennyiségű 
belvízzel elöntött terület van, amire nem volt példa. Szoktam mondani, hogy 
valószínűleg nem is lesz mostanában, de ez nem mentesíti és semmiféle örömmel 
nem tölti el azokat a gazdákat, gazdálkodókat, akik ezeken a területeken, azt nem is 
mondom, hogy próbálnak, mert már nem próbálnak gazdálkodni, mert képtelenség 
bármit lépni. Nagyon nagy területről van szó, nem szórvány-, nem zárványterületről; 
nagyon nagy területekről van szó, ahol vagy a kukoricatarlón, vagy netalántán a 
tavalyi búzatarlón, körbálákkal megtűzdelve, vagy netalántán álló kukoricatáblákon 
áll a víz.  

Ezt most nagyon aktuálisnak tartom, és köszönöm elnök úrnak, hogy ezt a mai 
lehetőséget megteremtette itt számunkra, mert ilyenre nem volt példa a 
térségünkben. Én 42 éve ismerem ezt a területet, ez elég hosszú idő ahhoz, hogy az 
ember ideje alatt elég sok minden előforduljon, de ilyen nem fordult még elő. Meg 
lehetne kérdezni, hogy mi váltotta ezt ki. Természetesen egy száraz periódus után egy 
csapadékos nyári, őszi és téli időszak, ami most már átfordult - csak szeretném jelezni 
- majdnem aszályba. Az egyik helyen kínlódunk a nyakig érő sárral, kínlódnak a 
gazdák, azt hiszik, hogy a szárazabb, megszikkadt földön el bírnak menni, és tengelyig 
vagy fülkéig süllyednek. A másik, netalán jobb adottságú, partosabb területeken 
elvetett kora tavaszi növények meg vízért kiáltoznak. Volt már ilyen hasonló, hogy 
amit elnök úr ajánlott, hogy fogjuk vissza a belvizet; visszafogtuk a belvizet, és azt a 
vízügy nekünk nagyon szépen szolgáltatta horribilis pénzért, az általunk visszafogott 
belvizet. Remélem, ez nem fordul elő mostanában; szerencsére nem fog előfordulni, 
mert azt azért el kell hogy mondjam, hogy ezek a csatornák jelentős részben le vannak 
ürítve. Jelen pillanatban tehát most nem igazán a vízügyet vagy a vízgazdálkodást 
vagy a vízügyi igazgatóságot okolom én ezért, hanem inkább talán azt a helyzetet nem 
ismertük föl vagy nem ismerték föl, ami az elmúlt év nyarán, őszén bekövetkezett, 
amikor kellett volna ezeket a csatornákat gravitációs módon, természetesen 
folyamatosan üríteni. Akkor ez nem történt meg, és ma olyan mértékben 
visszaduzzasztották a csatornák ezeket a területeket, hogy ma nem a csatornákban 
van víz, hanem a szántóföldön gyakorlatilag teljes, 90-95 százalékos víztelítettség van 
a talajban.  

Ez egy dolog, egy helyzet, amivel együtt kell élni mindannyiunknak, és még 
egyszer mondom, nem hiszem, hogy ez olyan túl gyakran elő fog fordulni az 
elkövetkezendő ötven évben. De ez a kár nem egyéves kár, nem kétéves, hanem 
minimum hároméves kár, amit a gazdák emiatt elszenvednek. Eleve elszenvedték a 
tavalyi vízborítást; elszenvedik idén azt, hogy vagy tudnak, vagy nem tudnak talajt 
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előkészíteni, megfelelő növényt vetni; illetve ez a két év kiesés már rányomja a 
bélyegét a következő évre is, ami a gazdálkodás rentabilitásában majd gondot okoz. 
Tehát ez egy hároméves kár, holott erre sokan nem is gondolnak.  

Ezenkívül szeretném elmondani azt, ami nagy kérdés számomra, mint aki 
öntözéssel foglalkozott vagy foglalkozik - talán még mondhatom ezt, részben -, hogy 
ez a 130 ezer hektár mire elég. Ha mi távlati stratégiai célnak tekintjük az öntözést - 
merthogy ilyen megfogalmazások előfordultak -, ez a 130 ezer hektár nem hiszem, 
hogy ezt a célt szolgálhatja. Ez a 130 ezer hektár, ahogy itt már a vége felé 
bekapcsolódtam a diavetítésekbe is, eléggé szerteoszlik Hajdútól Békésig, Szolnoktól 
Csongrádig, kevésbé Bács megye, illetve Heves déli része, a Dunántúlon is van 
természetesen öntözésre berendezett terület, de nem olyan mennyiségben. 
Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ezek a területek jelentős részben a hetvenes években 
kerültek kialakításra, a kiskörei vízlépcső megépítésével és a különböző 
csatornahálózatok kialakításával, amely jelentős részben Szolnok megyét, Békés 
megyét, Csongrád megyét, részben még talán egy kis mértékben érintette Bács-
Kiskun megyét is. Ez azt jelenti, hogy ezek az öntözésfejlesztések térségi fejlesztések 
voltak. Ma is meggyőződésem, hogy az a probléma - az árvízvédelem egy külön 
történet; azt én úgy látom, hogy jó kezekben van, ott megpróbálnak maximálisan 
mindent megtenni a vízügyi szakemberek, ehhez megfelelő szakmai háttér, profi 
csapat van, ezzel nekem semmiféle kifogásom -, de amit én elmondtam itt a bizottsági 
ülésen is, tavaly is, tavalyelőtt is: a víztársulatok és a vízügy között kialakult, 
szerintem máig sem rendezett viszony, hogy ki öntöz, ki nem öntöz, ki szolgáltat, ki 
nem szolgáltat, kinek a kezelésében mi van, hogy s mint. Tudom, hogy erre törvény 
van, meg kormányrendelet van és miniszteri rendeletek vannak, amelyek bizonyos 
kérdéseket rendeznek, de a gyakorlatban ez nem működik rendesen! És az oka annak, 
hogy ma ilyen mértékű belvízborítás és kár van, részben annak a tavalyi őszi, téli, így 
mondom, kaotikus irányításnak az eredménye, hogy nem történt ebben határozottan 
intézkedés.  

És én hiszem azt, vagyis gondolom azt, hogy ez meg fog változni, és abban is 
szerintem nagyon komolyan együtt kellene gondolkodnunk, hogy belvízvédelem nincs 
öntözésfejlesztés nélkül, és nincs öntözésfejlesztés belvízvédelem nélkül. Ezt a kettőt 
nagyon szigorúan együtt kell kezelni, mert vannak olyan kettős hasznosítású 
csatornarendszerek, több tíz meg száz kilométerek, amelynek - pont most tudom 
példával bizonyítani, de nem akarom itt a bizottság tagjait személyes dolgokkal 
terhelni - 3 kilométeres szakasza senki tulajdona, majdnem mondhatnám, a csatorna 
30 kilométeres szakasza öntözőcsatorna, 20 kilométeres szakasza már kettős 
rendeltetésű, és van egy 3 kilométer, ami ugye, levezető csatorna lenne, de senki sem 
foglalkozik vele. Magyarul, az öntözőcsatorna öntötte el jelentős részben vagy telítette 
a talajokat olyan mértékben vízzel, hogy ha az a csatorna elkészült volna annó, ami 
nem készült el, azon a több ezer hektáron egy deka belvíz nem lenne. Na most, én azt 
hiszem, itt kellene kezdeni ezt a történetet; itt kell kezdeni, hogy azokat a kritikus 
pontokat számba venni, amelyekről tudnak a vízügyi igazgatóságok, tudnak a 
belvízvédelemnél még talán azok a szakemberek - még azért annyira nem vetem el ezt 
a víztársulatok kérdését, mint ahogyan annyian elvetették; azért ott is vannak 
normális, jó szakemberek, akiket én maximálisan szeretnék a pártfogásom alá venni, 
mert nem hiszem, hogy ennyire gazdagok vagyunk szakemberek tekintetében -, ők 
nagyon jól tudják, mik azok a kényes pontok bizonyos térségekben, területeken, 
megyehatárokon átnyúló területeknél, amelyeknél mindig az a kérdés, hogy ki a 
gazdája. Úgyhogy azt hiszem, ha ilyen egységesen tudnánk kezelni a belvíz és öntözés 
kérdését, és ez valóban, mondhatnám azt, talán egy kézben lenne, ami máig sincs így, 
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és nem is hiszem, hogy ez egykönnyen megy, de én azt hiszem, akkor ezen a helyzeten 
sokat tudnánk javítani.  

Szerintem el kell dönteni azt, hogy mit akarunk elérni: öntözőfelületeket 
növelni, hatékony vagy víztakarékos módszerekkel öntözni, vagy több termést 
akarunk. Ha több termést és nagyobb áruexportalapot akarunk képezni, számomra 
egyértelmű, hogy területnövekedésben kell gondolkodni. Csak területnövekedésben 
lehet akkor gondolkodni! A területnövekedést pedig, úgy tudom, az EU tiltja az 
öntözésfejlesztésnél; inkább a víztakarékos, hatékony öntözéstechnológiában 
érdekelt. Ebben nekünk nagyon komoly kérdéseink vannak, és számomra, önmagam 
számára sem megnyugtató, hogy erre mi a jó válasz. Szerintem, még egyszer azt 
mondom, és visszautalok arra: a területnövekedés. 

Igen, de jön a következő kérdés: hol vannak ezek a területek? Most azokat 
akarjuk növelni vagy azokat akarjuk helyrehozni, amelyek egyszer már berendezettek 
voltak és rekultiválni kell - ez az olcsóbb, habár ott a tulajdonosváltás miatt már 
megint vannak gondok -, vagy egy teljesen szűz területre akarunk öntözővizet vinni, 
ahol, sokra értékelem a felsőoktatásunkat, de nem biztos, hogy megfelelő gyakorlati 
tapasztalatok vannak; nincs is öntözésoktatás Magyarországon, ha jól tudom, sem 
öntözési kutatóintézet… (Somlyódy Balázs: Van.) Van már? (Somlyódy Balázs: Még 
van. - Derültség.) Még van? Jó; örülök, hogy akkor ez a pozitív dolog még bejön. 
Habár én egy kicsit mást tudok erről - na, mindegy…  

Tehát azt szeretném mondani, hogy itt annyi olyan kérdés van, amire 
szerintem először meg kellene adni a választ! Az, hogy a gazdák szeretnének-e 
fejleszteni - hát ki az a gazda, aki nem? Én még olyannal nem találkoztam. Ezt a 
kérdést én föl se tenném. Mert ha egy gazda gazdálkodik, az fejleszteni akar. Biztos 
vagyok benne. És számomra az, hogy öntözésfejlesztés és hatékony mezőgazdaság, a 
két dolog összekapcsolva lehet csak eredményes. Semmi más. Ebben meg vagyok 
győződve, engem erről az útról már nem vezet le senki sem. Öntözésfejlesztés, 
belvízvédelem, hatékony mezőgazdálkodás - ez a hármas kritériuma van ennek. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Legény Zsolt! 
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Főigazgató Úr! Előre szeretném bocsátani, hogy nem szeretnék tiszteletlen lenni, 
ezért nem kérdéseket teszek fel, mert 10 órakor egy törvényalkotási bizottsági 
előkészítőn kell részt vennem, ezért tényleg röviden, másfél-két percben szeretnék 
néhány véleményt megfogalmazni. 

Farkas képviselő úr említette, hogy köszönjük elnök úrnak, hogy ezt a kérdést 
napirendre hozta ide a bizottság elé, merthogy valóban nagyon fontos kérdéseket 
feszegetünk. Én teljesen értem azt, amit elnök úr mondott, hogy ő gyakorlatilag az 
elmúlt tíz-tizenöt évnek a tapasztalataira lenne kíváncsi, hogy milyen formában 
fogjuk tudni megoldani azt a kérdést, amit egyébként Farkas képviselő úr is 
feszegetett, hogy egyszer nagyon sok víz van az ország egyes területein, aztán utána 
pár hónappal vagy akár egy fél évvel később pedig gyakorlatilag alig-alig van víz, és az 
aszállyal küzdünk. Azt pedig, hogy vízgazdálkodási szempontból nagyon jó 
adottságokkal rendelkezünk, mindannyian tudjuk. 

A Magyar Szocialista Pártnak egyébként egyértelmű az álláspontja, hogy 
természetesen segíteni és támogatni kell az öntözést a gazdák vonatkozásában, és 
hozzásegíteni őket ahhoz, hogy minél nagyobb területen tudjanak öntözést 
megvalósítani. Ahogyan Farkas képviselő úr említette, nincs olyan gazda, aki szeretne 
fejleszteni, de valóban meg kell ebben találnunk, mondjuk úgy, hogy az ésszerű 
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megoldást, az ésszerű utat. Az én véleményem egyébként azzal kapcsolatban, amit 
Farkas képviselő úr mondott, hogy a vízgazdálkodási társulatokkal kapcsolatban 
sokan vannak, akik azt gondolják, hogy nem kellene már azokat fenntartani, 
szerintem is egyébként fenn kell tartani ezeket a vízgazdálkodási társulásokat. Az 
azonban nagyon lényeges kérdés, hogy nagyon sok gazdának az a véleménye ezzel 
kapcsolatosan, hogy fizetnek, csak nem tudják, hogy miért fizetnek és mennyit 
fizetnek, és aztán ezt hogyan hajtják be rajtuk, vagy behajthatják-e rajtuk, viszont azt 
gondolják, hogy kevésbé kapnak ezért, mondjuk úgy, hogy ellentételezést, vagy hogy 
ők vásárolnának egy szolgáltatást, de nincs szolgáltatás vagy nem megfelelő 
minőségben. Azt gondolom, ezeket a kérdéseket természetesen minél hamarabb 
rendezni kellene. Azzal is tisztában vagyok, hogy ez egy hosszú folyamat. 

Az pedig, amit elnök úr említett, hogy hogyan fogjuk tudni megoldani azt a 
kérdést, hogy egyszer egy nagy mennyiségű víz érkezik az országba, alig várjuk, hogy 
az levonuljon vagy valahogyan túljusson az országon, utána pedig azzal 
szembesülünk, hogy nem találunk megfelelő vízmennyiséget az öntözéshez, bizony ez 
egy olyan kérdés, ami, ahogyan elnök úr is említette, stratégiailag, hosszú távon 
megoldásra szorulna. 

Nagyon szépen köszönöm, és elnézést, de mennem kell.  
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Elnök úr, bocsánat, csak egy 

gondolatot szeretnék helyretenni.  
 
ELNÖK: Tessék, Farkas Sándor! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Szerintem ez nem valós 

kérdés, hogy nincs öntözővíz. (Dr. Legény Zsolt: Igen. Van.) Ilyen még sosem fordult 
elő az én negyvenéves praxisomban, hogy ne lett volna! Csak ennyi, mert fölmerült, 
hogy kifolyt, és akkor nincs. Ez azért nem így van! 

 
ELNÖK: De van olyan terület, ahol nincs kiépítve az öntözés (Farkas Sándor: 

Olyan van.), fizikai okok miatt. (Farkas Sándor: De ott hiába van víz.) De vagy 
csőrendszer, vagy csatorna, vagy bármilyen módon bevonható lenne. Én úgy 
emlékszem, hogy Fazekas Sándor miniszter úr ebben a kérdésben egy-másfél évvel 
ezelőtt mintha valami 500 ezer hektárban jelölte volna meg az öntözendő felület 
nagyságát. (Farkas Sándor: Én nagyon örülnék neki, ha így lenne!) És akkor még, 
ismerve a növénytermesztésbe bevonható területek nagyságát Magyarországon, még 
mindig az 1 százaléknál tartunk. Ehhez képest egy olaszországi, észak-olaszországi 
területen a Pó folyót fizikailag elöntözik, az nem folyik be az Adriába, azon oknál 
fogva, mert félelmetes öntözőrendszerük van, nincs olyan terület, amelyet ne 
öntöznének. Meg lehet ott nézni a rizs és kukorica egyhektáros eredményét, abban 
verhetetlenek, kizárólag az öntözési kultúrájuk miatt. (Farkas Sándor: Így van.) 
Tehát van valamerre irány véleményem szerint, csak az a kérdés, és ezért beszélek én 
stratégiáról (Dr. Legény Zsolt: Pontosan!), hogy rendben van, hogy itt egy-egy gazdát 
megkérdeztünk vagy valamennyit, de hát elnézést, egy-egy gazda nem tud stratégiát 
alkotni, arra felkent embereknek kellene megmondani, hogy szerintünk errefelé 
menjünk! (Dr. Legény Zsolt távozik az ülésről.)  

Győrffy Balázs! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. Amit elnök úr mondott, én is 

ezzel akartam kezdeni, hogy az EU-s átlaghoz képest, ha megnézzük a magyarországi 
öntözött területek arányát, egy elég alacsony számot kapunk. Most nyilván az ebből a 
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szempontból értelmezhető versenytársakról beszélek, tehát nem az ilyen szempontból 
marginális agrárgazdasággal rendelkező országokról.  

A probléma több szempontból is jelentős. Ha megnézzük, hogy hol tartottunk 
néhány évtizeddel ezelőtt, akkor látható a leépülés. Ennek nyilván a földhasználat 
átalakulása is részben az oka, de ez nem jelenti azt, hogy ebbe bele kell törődni.  

Való igaz, a vidékfejlesztési program kapcsán az Európai Unióban elég élénk 
vita bontakozott ki, hiszen az Európai Unió nem kívánja - erre Farkas 
képviselőtársam is utalt - engedni, hogy növekedjen az öntözött területek volumene. 
Itt látni kell, hogy a versenytársak soha nem fogják támogatni, hogy mi valamilyen 
formában is közelebb kerüljünk hozzájuk, de ezt a harcot bizony meg kell vívni, 
hiszen a probléma jelentős, a víz - csak ismételgetem az előttem szólókat - egyszer 
nagyon sok, utána nagyon kevés, extrém esetben egy éven belül mindkét változata 
előfordul a vizes problémának. Tartok tőle, hogy az idei pont ilyen lesz, hogy most 
kínlódunk azzal, hogy mit csináljunk a vízzel, aztán nyáron esőtáncon gondolkodnak 
majd a gazdák, hogy valamilyen formában csodát tegyenek vagy várjanak. S azt kell 
látni, hogy az időjárás egyre szélsőségesebb, és tartok tőle, hogy ez trend lesz. Ezzel 
tehát valamit kezdeni kell, ez nem egy „bekkeljük ki ezt az évet” probléma, hanem egy 
folyamatosan jelen levő, megoldandó kérdés. 

Bár ez a felmérés, ami az öntözési vízigényt megjelenítette, nem egy 
reprezentatív felmérés - egyébként mindenki meg lett szólítva, és akik valamilyen 
affinitással rendelkeztek, azok reagáltak rá -, ilyen szempontból én azért kiindulási 
alapnak jónak gondolom, hiszen, még egyszer mondom, mindenki meg lett szólítva, 
és akinek van érdeklődése a téma iránt, annak pedig lehetősége is volt, szinte házhoz 
tudtunk menni a vízigény-kitöltéssel a gazdákhoz.  

Sokat beszélgettünk gazdákkal, nyilván mindannyian, hogy mit kezdjünk a 
vizes problémákkal. Jómagam is elszenvedője vagyok mint aktív gazdálkodó ennek a 
vizes kérdésnek. A kisfiam örül az úszkáló hattyúknak a tavalyi kukoricavetés 
betakarítatlan sorai között (Derültség.), én már kevésbé tudom értékelni ezt a 
helyzetet; én a hattyút jobb szeretném valami egyéb területen csodálni. Többen 
mondják azt, hogy az öntözés valamikor majd nyilván fontos lesz, de pillanatnyilag 
azok az infrastruktúrák sincsenek megfelelő állapotban, amelyek az alapkérdéseket 
megoldanák. A saját környezetemben azt látjuk, hogy a Marcal olyan szinten 
elhanyagolt most már évtizedek óta, hogy döbbenetes. Nagypapám elmondása 
alapján 1967-ben öntött ki a Marcal, a következő alkalom 2011 volt, az azt követő 
pedig 2014. Tehát döbbenetes problémák vannak.  

A másik, ami miatt a témát mindenféleképpen az asztalra kell rakni, hogy mi 
miatt nem öntöznek a gazdálkodók. És itt most nemcsak a felszíni vízfolyásokról 
beszélek, hanem adott esetben a felszín alatti vizeket is vegyük ide, bár nem 
közvetlenül kapcsolódik most ehhez a témához. Meggyőződésem, hogy a bürokrácia 
kicsit túlzó. A különböző díjak, amelyeket a hatóságok elkérnek a tevékenységért, 
engedélyezések, egyebek, egyrészről borzalmasan lassúak, másodsorban pedig 
elképesztően drágák. Ezt is érdemes lenne felülvizsgálni. És amikor ezekkel 
megvagyunk, utána fognak a gazdálkodók hitelesnek gondolni bennünket, amikor 
ezeket a kérdéseket feszegetjük, mert pillanatnyilag azt látják, hogy az 
alapkérdésekben sem egyértelműen vagyunk a helyzet magaslatán. Én most nyilván 
nem a Vízügyi Főigazgatóságot kritizálom, hanem magunkat, mindannyiunkat, hiszen 
ez egy olyan probléma, amely nem idén keletkezett, ez már hosszú távon alakult ki, és 
a megoldásokat is, úgy vélem, nem az idei évben fogjuk megtalálni, hanem ez egy 
stratégiailag kiérlelt munka kell legyen, és jó eséllyel néhány év múlva, öt-tíz év múlva 
látjuk majd ennek a kézzelfogható eredményét. De minél jobban húzzuk a munka 
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megkezdését, nyilván annak a befejezése is legalább ugyanannyival, rossz esetben 
annál még többel fog tolódni. 

Ugyanakkor az együttműködés kötelességünk, ebben a továbbiakban is, mind 
képviselőként, mind egyéb más feladataim okán részt kívánok és részt fogok venni. 
Bízom benne, hogy megértjük a felelősségünket, és közösen fogunk ebbe az irányba 
lépni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Amennyiben nincs további kérdező, megadom a szót a főigazgató 

úrnak válaszadásra. 

Somlyódy Balázs válaszai 

SOMLYÓDY BALÁZS főigazgató (Országos Vízügyi Főigazgatóság): Köszönöm 
szépen. Nyilván voltak átfedések a kérdések között, de a lényeg, hogy mit látunk, mik 
a tendenciák a vízügyben vagy a vízzel kapcsolatosan az elmúlt években. Azt most már 
tényként kezelhetjük, hogy ténylegesen vannak olyan évek - amint ez itt el is hangzott 
-, amikor árvíz, belvíz és aszály egy éven belül, akár egyazon térségben előfordulhat. 
Erre nyilván fel kell készülnünk, nemcsak nekünk, hanem az ott élőknek, ott 
gazdálkodóknak, hiszen ez Magyarországon egy adottság. A belvíz jellemzően magyar 
adottság Európában, az árvíz is jellemző - Bangladeshez szokták Magyarországot 
hasonlítani árvízi kockázat területén -, Hollandia van talán hasonló helyzetben; a déli, 
mediterrán országokra pedig inkább az aszály jellemző, ott az öntözésnek nyilván 
nagyobb múltja van, és a jelene is sokkal erőteljesebb, intenzívebb. Azért, hogy erre 
felkészüljünk, jelenleg készül a Kvassay Jenő-terv, a vízügyi ágazat stratégiája, 
amelyet év végén a kormány elé is fogunk terjeszteni, illetve a vízgyűjtő-gazdálkodási 
terv felülvizsgálata, amely a víz keretirányelvnek való megfeleltetés. Ennek a tervnek 
a célja, hogy a vizek jó minőségi, mennyiségi állapotban kerüljenek; meghatározza a 
vizeink jelenlegi állapotát, a készleteket, és azokat a fejlesztéseket, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy a teljes vízrendszer a jó állapotot elérje.  

Tehát nagyon sokat dolgozunk azon, hogy Magyarországnak egy teljes, átfogó 
vízügyi stratégiája legyen. S ilyen szempontból az idei év vízválasztó, hiszen év végére 
elkészül mind a stratégia, mind a vízgyűjtő-gazdálkodási terv, mind az árvízikockázat-
kezelési tervek, a nagyvízimeder-kezelési tervek. Gyakorlatilag az elmúlt 
huszonegynéhány év tapasztalatait és változásait az idén papírra vetjük, és mindez a 
dokumentum társadalmasításra kerül, és a kormány elé fogjuk terjeszteni a 
Belügyminisztériumon keresztül.  

Specifikus problémákkal is foglalkozunk. Egyrészt ilyen a Tisza menti tározók 
kérdése, amelyek árvízi tározók. A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésében jelenleg a 
hatodik ilyen tározót építjük. Ezek ideiglenes tározók, árvízi célokat szolgálnak, árvíz 
idején a fölösleges vizeket kivezetjük, majd az árhullám levonulása után 
visszavezetjük a folyómederbe. Az eredeti tervezési paraméterek alapján ezek 
harmincévente kerülnek megnyitásra, ami már most látszik, hogy meg fog dőlni, 
hiszen az éghajlatváltozásnak, a külföldi beruházásoknak köszönhetően olyan 
árhullámokat kapunk, amelyek következtében az elmúlt években csak a Tiszán 
négyszer dőlt meg a legnagyobb vízszint, a Dunán háromszor dőlt meg. Ezekre tehát 
komoly igény van. Úgyhogy arról egyértelműen be tudok számolni, hogy az ország 
vízügyi stratégiája készül, tárcaközi egyeztetés és a kormány jóváhagyása után kerül 
véglegesítésre. (Győrffy Balázs távozik az ülésről.) 

A vízügyi szolgálat egy vagyonkezelő, egy szolgáltató. Azért fontosak nekünk az 
igények, mert nekünk a vizet oda kell vinnünk, ahol ezek az igények felmerülnek. 
Enélkül mi nem tudunk tervezni és nem tudunk fejleszteni. Tehát én azért azt 
mindenképpen hangsúlyoznám, hogy az igény mennyiségének és helyének az 
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ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy egy teljes, országos koncepciót alakítsunk ki, de 
ehhez nyilván közelítenünk kell, le kell mennünk a legkisebb térségekbe, és közösen 
az igénylőkkel kell megalkotnunk a vízgazdálkodási rendszert, ez alapján tudjuk mi 
megtervezni a vízmérleget, a vízkészlet-gazdálkodást ez alapján tudjuk végezni, annak 
érdekében, hogy minél több ilyen igényt kielégítsünk.  

A Duna-Tisza közére is visszatérek, hiszen folyamatban van egy tervezési 
projektünk, amely szintén év végén fog lezárulni. Ez alapján a projekt célja a duna-
tiszai hátság vízpótlásának kérdésköre, kizárólag vízgazdálkodási szempontból. És azt 
szeretném hangsúlyozni, hogy mint ennek a térségnek a szempontjából, az összes 
többi esetében is a víz egy eszköz, a víz nem jelenti önmagában megoldást mindenre. 
A mi feladatunk az, hogy a vizet oda juttassuk, olyan minőségben, amire igény van. 
De önmagában térségi problémákra ez nem nyújt megoldást. A Duna-Tisza közi 
hátságban a jelenlegi koncepció alapján egy észak-déli irányú vízpótlási rendszer 
kialakítása tűnik mind műszakilag, mind gazdaságilag reálisnak. Ez a jelenlegi és a 
korábbi meglévő nyomvonalak, mélyfekvésű területek tározási kapacitását és medrét 
venné igénybe. Két pontról történne a víz pótlása. Ez a projekt is idén az érintett 
tárcákkal egyeztetésre, majd társadalmasításra kerül. Itt azt látjuk, hogy a teljes 
duna-tiszai homokhátság beruházási igénye vízgazdálkodási szempontból meghaladja 
a 70 milliárd forintot, és ez a realisztikus, nem feltétlenül túldimenzionált rendszert 
jelenti; nem hajózható, hanem kizárólag vízpótlási, vízgazdálkodási, öntözési 
szempontokat céloz meg, tehát a csökkenő talajvízszint visszaemelkedését. De arról is 
be kell számolnom, hogy a jelenlegi adataink alapján van egyfajta természetes 
regenerálódás a duna-tiszai hátságban, és a talajvízszintnek ez az emelkedése 
megfigyelhető. 

A belvízi és az öntözés szorosan összefügg. Ha csak egymásra rakjuk a térképen 
a belvízi veszélyeztetett területeket és az öntözési igényeket, nagyon szépen fedik 
egymást, jellemzően a Kisalföldön és az Alföldön.  

Az országban az elmúlt időszakban 322 darab sík- és dombvidéki tározó épült 
vagy már üzemeltetjük folyamatában. Ez 450 millió köbméter víztározó-kapacitást 
jelent, és ebben nincsenek benne az árvízi célokat szolgáló tározók, ezek kizárólag a 
sík- és dombvidéki tározók. Tehát van egy jelentős tározási kapacitás az országban, de 
nagyon fontos azt elmondani, hogy az átlag 600 milliméter csapadékból a talaj, mint 
a legnagyobb tározókapacitással rendelkező közeg, 300 millimétert fel tudna venni. 
Tehát nagyon fontos és nagyon nagy felelőssége van itt a terület tulajdonosainak, 
hiszen a tározási kapacitásnak egy jó nagy része ott van a területeken. Nem feltétlenül 
nyílt tározókat kell ahhoz létesíteni, hogy a vizet visszatartsuk, sőt nyílt tározókkal 
önmagában nem tudjuk megoldani ezt a problémát. Ezért olyan fontos az 
együttműködés a két tárca vagy akár a különböző intézetek és szervezetek között. S itt 
megint csak hangsúlyozom azt, hogy a vízügyi igazgatóság egy szolgáltató, 
vagyonkezelő típusú szervezet, tehát igényeket elégítünk ki. 

A belvízre rátérve, hiszen érintettük ezt a témát is, tavaly az utolsó negyedévtől 
kezdődően február közepéig nőtt a belvízzel elöntött területek nagysága. 150 ezer 
hektár környéke volt a maximum februárban, amit elértünk. Ez egy átlagos számnak 
mondható, hiszen 2000-2001 környékén 350 ezer hektár fölött is volt a belvízzel 
elöntött területek nagysága. Ez egy átlagos, pár évente előforduló számnak mondható 
országosan. Azt el kell mondani, hogy a csapadék viszont koncentráltan hullott, tehát 
egy térséget, jellemzően Csongrád megyét érintette, ahol az átlagos 600 milliméterhez 
képest az 1000-1200 millimétert is elérte; nagyon koncentrált és nagyon feltűnő volt 
idén, tavaly év végén a belvízi jelenség. Annak érdekében, hogy a belvízi védekezés 
sikeres legyen, a vízügyi igazgatóságok és az igazgatóságok kollégái, azt gondolom, 
mindent megtesznek, hogy a vízzel elöntött területeket csökkentsék. Jogszabályban 
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foglalt szabályaink vannak, hogy adott szivattyúállomások mikor, milyen 
vízszinteknél indíthatók el. Három készültségi fokunk van, az alapján, hogy hogyan 
üzemelnek vagy hány darab ilyen szivattyúállomás üzemel. S annak érdekében, hogy 
egyébként a gravitációs lefolyást segítsük, és preventív módon, a fenntartás, 
üzemeltetés keretén belül már megelőzzük a belvizet vagy gyorsítsuk egyáltalán a 
belvízzel elöntött területek csökkenését, elindult egy egységes kezelői rendszer 
kialakítása az elmúlt években. A vízügyi igazgatóságok korábban 12 ezer kilométer 
csatornarendszert üzemeltettek, ez a tavalyi évben és azóta is folyamatosan bővül, 
meg fogjuk haladni a 40 ezer kilométer csatornarendszert. Ennek a célja az, hogy 
egységesen lássuk a csatornákat, éppen azért, hogy ezeket a köztes, kimaradó és 
műszakilag nagyon sokat jelentő szakaszokat ténylegesen megismerjük országosan. 
Azt a célt szolgálja ez, hogy a vízügyi igazgatóságok, amelyek az országban az árvízért, 
belvízért, egyáltalán a vízgazdálkodásért felelnek, egységesen és koncepciójában 
lássák a teljes rendszert. Magyarországon 100 ezer kilométer csatorna és meder 
működik, ebből 40 ezer van a vízügyi igazgatóságok kezelésében, az összes többi vagy 
belterületi, vagy magántulajdon, vagy vegyes tulajdon.  

Ezek a folyamatok elindultak, a felszólalásom elején említett belvízi kataszteri 
projektet is ezért indítottuk el, hogy ezt a 28 ezer kilométeres rendszert megismerjük. 
Megtörténik egy teljes geodéziai felmérés, a műtárgyak teljes állapotfelmérése, a 
medrek teljes állapotfelmérése, és az összes tulajdonviszony beazonosításra kerül. Ez 
szintén azért fontos, hogy egyáltalán megismerjük azt a nagy és egységesen kezelendő 
rendszert, amely korábban nem a mi vagyonkezelésünkben volt, és ez alapján meg 
tudjuk határozni azokat a beavatkozásokat, azokat a szükséges rekonstrukciókat, 
hogy egyrészt a belvízi védekezés sikeres legyen, másrészt az öntözési igényeket ki 
tudjuk elégíteni. Ebből a csatornarendszerből 4300 kilométer az, amely öntözési célt 
szolgál, az összes többi belvízi csatornarendszer.  

Hoztam egy diagramot, amely a vízjogi engedéllyel rendelkező öntözési 
területeken mutatja 1990-től kezdve. 1991-ben 360 ezer hektár volt az engedélyezett 
terület, ez ma 222 ezer hektár. Ez azért van, mert ezek az engedélyek egészen 
egyszerűen lejártak, engedélyeket visszavontak; egyszerűen okafogyottá váltak. Ez 
nem azért van, mert a rendszer nem működik és a szolgáltatás nem biztosítható, 
hanem egyszerűen azért van, mert a gazdák így döntöttek. Ez nem a vízügy feladata és 
felelőssége. Mi az igényeket beruházások vagy fejlesztések vagy rekonstrukciós 
munkák árán, a vízkészletek mértékéig ki tudjuk elégíteni.  Ez területfüggő, nem 
mindenhol érvényes az országban; ez alapján nagyon fontos, hogy mindenki a saját 
területén tisztában legyen azzal, hogy ott lehetőség van-e öntözéses gazdálkodásra 
vagy nincs. És ahol nincs, ott nem lehet mit tenni, ott nem lehet öntözni; ott más 
növényeket kell termeszteni, vagy szemléletváltásra van szükség.  

Az 500 ezer hektár egybecseng a jelenlegi felméréssel és jelenleg öntözött 
területekkel. Hiszen ha visszaemlékezünk a korábbi ábrára, az itt felmért igény 
230 ezer hektár volt, a jelenleg engedéllyel rendelkező terület 220 ezer hektár 
környéke; tehát ott vagyunk valahol az 500 ezer hektár környékén, azzal, hogy ez a 
felmérés önkéntes volt, tehát teljes körűvé kell tenni, és el fogjuk érni azt az 500 ezer 
hektáros szintet, amit jelenleg becsülünk. Azt kell megvizsgálni, hogy vízkészlet 
szempontjából ezek az öntözési igények kielégíthetőek-e, és ha nem, akkor ezt 
tudomásul kell venni. Mert egyszerűen vannak olyan igények, amelyeket nem lehet 
vagy nem gazdaságos kielégíteni. Azt gondolom, ezért kell szorosan a vízügynek és a 
gazdálkodóknak együttműködnie, hogy ezeket meghatározzuk, és megtaláljuk 
közösen azokat a megoldásokat, hogy országosan az igényeket kielégítsük.  

És hogy mi miatt nem öntözünk? - felmerült ez a kérdés. Én azt gondolom, erre 
részválaszt adhat az infrastruktúra jelenlegi kiépítettsége, de a válasz valójában 
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ezekben a diagramokban keresendő, hogy az engedélyezett és hivatalos öntözési igény 
’91 óta lecsökkent gyakorlatilag, mondhatjuk, a felére. A kék oszlopok az öntözött 
területet mutatják, ami nyilván csapadékfüggő; a tavalyi adatokat elhoztam, és 
jeleztem is, hogy az engedélyezett terület 222 ezer hektár volt, és ebből az öntözött 
mindössze 130 ezer hektár.  

Ennek érdekében, és látjuk mi is a bürokrácia akadályait, mert ez is felmerült, 
kezdeményeztük az öntözési engedélyek eljárásainak egyszerűsítését, mind az eljárási 
illeték csökkentésével, mind pedig az eljárási idő csökkentésével. A vízügyi 
igazgatóságok részéről ezzel mi is teljes mértékben egyetértünk, ezért ezt 
kezdeményeztük a minisztériumunk és a vízügyi hatóság felé. Elindult ebben az 
irányban a kommunikáció. Ezek nyilván hosszabb folyamatok, és jól át kell 
gondolnunk a célunkhoz vezető irányt. Nagyon fontos, még egyszer, a mi 
szempontunkból az igény felmérése, mert anélkül nem fogjuk tudni meghatározni a 
fenntartási és fejlesztési irányainkat, és nem fogjuk tudni kielégíteni az öntözési 
igényeket. 

Remélem, hogy mindent megválaszoltam. Ha nem, vagy még további kérdések 
vannak, természetesen állok rendelkezésre.  

További észrevételek, reflexiók 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Álláspontom szerint a főigazgató úr gondolatainak 
ez a második része számomra sokkal értékesebb volt, mint az első, vetített bevezető, 
felvezető rész. (Somlyódy Balázs: Én csak a címet olvastam, hogy miről kell szóljon 
a tájékoztató.)  

Tennék egy merész javaslatot - Farkas Sándorra hárulna majd a munka -, 
miszerint itt szóba került az esetleges javaslattétel az öntözés engedélyezési 
procedúrájának lerövidítése, esetleg a díjak csökkentése céljából. Az én 
választókörzetem gazdálkodói is folyamatosan bombáznak, jelenleg a titkárságom 
éppen egy komoly feltáró munkát végez az FM munkatársaival, hogy mi miért is kerül 
ennyibe. Itt a talajminta-vételezéstől a próbafúrásig minden játszik, tehát nem maga 
ez az engedély kerül ennyibe, hanem az ehhez kötött kötelező többi elem. Ez felszín 
alatti víz kinyerésére szolgáló öntözési rendszer lenne, ráadásul mindig területenként 
kell ezt a procedúrát megismételni, ahogy most már figyelem. Ezért mernék javaslatot 
tenni a kertészeti albizottságnál, hogy főigazgató urat és munkatársait meghívnák és a 
technikai részletekről elkezdenének mélyebben beszélni (Farkas Sándor: Szívesen!), 
hogy miben látják ennek a magas díjnak és hosszú időnek az okát, és melyik az az 
ésszerű lehetőség - mert lehetetlent ne kívánjunk! Mert az, hogy én furkálhassak 
bárhol, és ingyen legyen - ez nem megy, ezt azért tudjuk. De mi az a keret, amelyben 
mégis az öntözési igény valamilyen ésszerű feltételek között teljesíthető? Ezt 
rendszerint albizottsági keretek között szoktuk megvitatni, úgyhogy én ennek a 
megszervezésére teszek javaslatot; az albizottság elnökét szólítom itt most meg. 
(Farkas Sándor: Rendben van.)  

Két megjegyzésem, részben kérdésem lenne. Említésre került a Duna-Tisza 
köze tervezési szintje. Rendben, most már értem, értjük, hogy az év vége egy fontos 
határidő lesz. Három komoly, nagy témakört kell, ha jól értettem, feldolgozni és 
javaslattal a kormányhoz fordulni. Egy apróság: említette a Duna-Tisza köze 
vízellátásának kérdéskörében, hogy ennek két ponti betáplálása lenne. Ez akkor az én 
szememben valamilyen csatornát jelent. Ezt mondtam, hogy az utolsó húsz évben én 
már annyit tanulmányt olvastam ezzel kapcsolatban, hogy ihaj, mert egyetlen 
„apróbb” gondot nem tudtak leküzdeni még a szakemberek - van rá technikai válasz, 
csak itt már jönnek a környezeti beavatkozást ellenző álláspontok -, hogy a Duna-
Tisza közén van egy magas pont, a gerinc, úgy Cegléd, Kecskemét, Bócsa, 
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Kiskunhalas, Mórahalom vonalán, és azt a magas pontot le kell küzdeni. Erre nem 
nagyon adtak még egyelőre választ - ez körülbelül olyan száz méteres, a vízszinttől 
számítva -, hogy ezt hogyan hágják át. Mert az rendben van, hogy ott van a két folyó, 
csak az mind mélyebben van, mint az öntözendő terület, és itt már sokszor megakadt 
a gondolkodás, a költségek és a technikai beavatkozás okán. Tehát mi az a két 
betáplálási pont a mostani elképzelés szerint? Nagyon röviden, nem akarok mélyen 
belemenni. 

A másik, amit Farkas képviselőtársaim is említett, a vízitársulásoknál lévő 
szakembergárda, és hogy egyben az Országos Vízügyi Főigazgatóság egyre több 
csatornafelületet, szakaszhosszt kap meg gondozásba - erről a 2013-as törvényünk 
szól és ad rá lehetőséget -, ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy az OVF vagy a 
hozzá tartozó további alszervek humán állománnyal tudják-e kezelni a sokkal 
nagyobb felületet, amelyet eddig az öntözési társulások kezeltek. Az rendben van, mi 
is egyetértettünk az öntözőcsatorna-rendszerek egységes kezelésével, rendben van, 
hogy most az állami szerv felé megy ez a kezelés, de a humán állományban 
rendelkezésre áll-e annyi erőforrás, hogy ezt tényleg átlássa és kezelje és tegye a 
dolgát?  

A harmadik megjegyzésem - változatlanul vissza kell ide kanyarodjak; elnök 
úrnak el kellett menni, de alelnök úr itt van a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
részéről -, merném javasolni, hogy azt a körülbelül 190 ezer gazdálkodónkat, aki 
egyértelműen szerepel a nyilvántartásunkban, be van jegyezve, direktben próbáljunk 
meg elérni. E-mail címe igen sok gazdának van; akinek nincs, ott a hagyományos út, a 
levél. Tehát hívjuk föl a figyelmet, hogy gazdatárs, itt most egy olyan dolog van, hogy 
körülbelül húsz évig nem fogjuk önt megkérdezni arról, amiről most megkérdezzük. 
Mert nagyjából egy ilyen távlati tapasztalatot gyűjtünk most össze; önöknek egy 
tervvel kell odamenni a kormány elé, ehhez pedig egyértelmű információk kellenek. 
Szerintem megérné ez a direkt elérés, jelezve talán néhány mondatban, hogy mire 
készülnek önök, hogy valami képe legyen a gazdának, hogy aha, az nem hülyeség; és 
ha most nem nyilatkozom, akkor utána hiába ordibálok, itt elindul valami, és én abba 
vagy beleférek, vagy nem férek bele. (Földi László kimegy a teremből.) Tehát hogy 
kicsit inspirálva legyen a gazdálkodó, hogy válaszoljon már rá, hogy tervez, nem 
tervez öntözést, jó-e neki így, vagy ami kérdést önök fel szeretnének tenni a 
gazdálkodók felé. Tehát a direkt elérése ennek a 190 ezer gazdálkodónak szerintem 
megérné. Mert akkora nagyságrendű szerintem a kérdés, hogy megérné a direkt 
elérés, én erre mernék javaslatot tenni. 

Van-e még hozzászólás? Igen, Farkas Sándor! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Egy nagyon rövid vélemény, 

illetve kérdés még. Amit elnök úr felvetett, valóban, a kertészeti stratégiában az 
öntözés komoly módon szerepel, és ez eddig is a feladatunk volt, ezután is az lesz, 
úgyhogy azt meg fogjuk csinálni, amit elnök úr felvetett. Erre össze fogunk hívni egy 
külön albizottsági ülést. 

Elnézést, most egy kicsit humorosan fogom mondani: szóval, a partnak még 
sosem folyt a víz. De volt olyan önkormányzat, amelyik ezt már megszavazta. 
(Derültség.) Nem akarok most személyeskedni. De itt elnök úr fölvetésére, hogy a 
Duna-Tisza közi homokhátságon valóban meg kell oldani a feladatot, már horribilis 
pénzt költöttünk az elmúlt évtizedekben a homokhátság vízkészletének kutatására, 
mindenre őrült pénzek mentek el, de szerintem ennek semmi hozadéka, és most 
ugyanúgy szenvednek a belvíztől. Nem akarom persze bagatellizálni a kérdést, de 
azért voltak itt melléfogások ebben a témában is.  
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Nekem egy konkrét kérdésem van. Miért büntetjük vagy büntettük az egyszeri 
nyári öntözésre beadott igényeket, hogy a következő évre arra a területre már nem 
lehetett beadni az igényt? Ezt csak mint gyakorlati gazda kérdezem meg, ha tudnak rá 
válaszolni; ha nem, nem, akkor majd máshol is föl fogom tenni. Volt egy aszályos év, 
két évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, akkor egyszeri öntözésre lehetett gyorsított 
eljárással, minél kevesebb adminisztrációs terhet felvállalva kérni az öntözés 
lehetőségét bizonyos területekre, az csak arra az évre szólt; de a következő évben arra 
a területre már nem lehetett ilyet kérni. Ez, mondjuk, nem egészen öntözést támogató 
intézkedés. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Rövid kérdések hangoztak el, újra főigazgató úrnak adok 

szót. 
 
SOMLYÓDY BALÁZS főigazgató (Országos Vízügyi Főigazgatóság): Köszönöm 

szépen. Visszatérve a homokhátság kérdésére: a jelenlegi koncepció alapján 
próbáltunk tényleg reális műszaki megoldásokat találni, így a vízpótlás a Paksi 
Atomerőmű hulladékenergiájának a felhasználásával kerülne felemelésre a gerincre. 
Ez nyilván kérdés, hogy erre van-e lehetőség. Kalkulálunk más, alternatív 
megoldásokkal is, hogyha Paksot ilyen szempontból nem lehet igénybe venni, de 
nyilván energiafelhasználás útján tudjuk oda a vizet felemelni. Így nyilván Paksnál 
történne az egyik vízbetáplálás, és a tassi műtárgyon keresztül a másik. A tassi 
műtárgy átépítése pedig a 2014-20-as fejlesztések között szerepel, tehát az így is, úgy 
is meg fog valósulni, már úgy, hogy az innen történő vízpótlás lehetősége a 
későbbiekben biztosított legyen.  

A humán erőforrásunkra áttérve, nyilván benne vagyunk egy folyamatban. A 
csatornarendszerek átvétele, a műtárgyak átvétele folyamatos, ennek megfelelően a 
humán erőforrásunk kibővítése is folyamatos. Jelenleg nem fejlődtünk még fel a 
28 ezer kilométer fenntartásához szükséges létszámig, azonban van egy folyamatos 
tendencia, és azt gondolom, ezzel majd biztosítható lesz a megfelelő üzemeltetés vagy 
az üzemeltetésnek csak az irányítása is, ha esetleg olyan politikai döntés születik.  

A gazdák értesítése rendkívül fontos, de én azért hangsúlyoznám, hogy ezt az 
idén mindenképpen el kell kezdeni, de még nem most. A vidékfejlesztési program 
jóváhagyását követően információt kell adni a gazdáknak, hogy milyen lehetőségeik 
vannak, és utána ezen információk alapján kell nekik is végiggondolni, hogy a 
jövőben milyen technológiákkal, milyen fejlesztésekkel mit szeretnének 
megvalósítani, amihez mi a vizet biztosítjuk ott, ahol a készlet erre rendelkezésre áll.  

Az egyszeri öntözésre visszatérve, ez nem a vízügyi igazgatóságok döntése volt, 
ez nem egy vízkészleten alapuló döntés. Ismereteim szerint a Növény- és Talajvédelmi 
Szolgálat, tehát a Földművelésügyi Minisztérium részéről született döntés volt, hogy 
ez egy egyszer finanszírozandó tevékenység. Mi mindig a vízkészlet és az 
infrastruktúra alapján mérlegelünk. 

Remélem, megválaszoltam a kérdéseket. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági tagokra nézek: nincs további kérdés. 
Köszönöm szépen főigazgató úrnak és segítő kollégájának, Kolossváry Gábor 

úrnak a jelenlétet. Szeretném megkérdezni - nyilvános ülésen vagyunk -, hogy az itt 
felhasznált, bemutatott slide-okat elkérhetjük-e a bizottság számára, mert akkor a 
bizottság honlapjára is feltennénk. (Somlyódy Balázs: Természetesen.) Tanulságos 
diagramokat láttunk mindenféleképpen. 

Ha ez az ütemterv marad, hogy őszre, tél előtt - nem tudom, mikor -, év végére 
a kormány felé el kell majd menniük egy javaslattal, már szeretném jelezni, hogy még 
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akár a kormányhoz beadás időpontja előtt visszatérnénk egy meghívásra, hogy 
körülbelül mire jutottak önök, és mik azok az elképzelések, amivel a kormány felé 
fordulnak - amennyi része nyilvános, ezt most így értem -, hiszen akkor egy összegző, 
nagy tanulmány fog elkészülni, ha jól értem. Majd egyeztetünk, hogy ez tényleg olyan 
szakaszban van-e, hogy már van miről beszélni, vagy bármilyen oknál fogva 
megváltozott a tervezett időpont.  

Még egyszer megköszönöm, hogy elfogadták a meghívást és ezt az előadást 
megtartották. Az első napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

A 2. napirendi pont az „egyebek”. Nincs különösebb bejelentenivalóm.  
A jövő héten hétfőn az eddig tárgyalt mezőgazdasági tárgyú törvények 

záróvitáira kerül sor, kedden pedig a szavazásra. Különösebb teendőnk nincs vele, 
csak az egyes témafelelősök figyelmét kívántam ezzel felhívni, hiszen az ő felügyeletük 
alatt zajlik majd ott ezeknek a napirendi pontoknak a vitája. 

Ha a bizottsági tagok részéről nincs az „egyebekben” megjegyezni való (Nincs 
ilyen jelzés.), akkor ezt a napirendi pontot is lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. Köszönöm szépen mindenkinek a jelenlétet. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 34 perc)  
  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


