AZ ÖNTÖZÉS INTÉZMÉNYI HÁTTERE
I. VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉS: Az öntözés engedélyezése alapvetően két lépcsős folyamat:
1. a megépítéséhez vízjogi létesítési engedélyt kell kérni,
2. a használatbavételhez pedig vízjogi üzemeltetési engedélyt.

II. VíZITERVEZŐK: A vízjogi engedélyekhez tervdokumentációt kell készíteni, amelyet
csak a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában szereplő, vízitervezői jogosultsággal (VZ-TER, VZ-VKG) rendelkező mérnök készíthet el. Mielőtt bárki öntözésbe
fog érdemes egy helyi ismeretekkel rendelkező vízitervezővel konzultálni.
Megyei
Kormányhivatal

Elérhetőség: https://www.mmk.hu/kereses/tagok

V. SZAKHATÓSÁGOK (TALAJ-, KÖRNYEZET- és, TERMÉSZETVÉDELEM):
A vízügyi hatóság a tervekkel megkeresi a kormányhivatalok alatt működő szakhatóságokat a hozzájárulás érdekében, kiemelten ezek közül: talajvédelem, környezet- és
természetvédelem. Ezt a kérelmező külön, párhuzamosan is megteheti a folyamatok
gyorsítása végett. Az Agrárminisztériumhoz tartozik a szakhatóságok szakmai felügyelete, azonban a szakhatósági feladatok végrehajtásáért már a Miniszterelnökség
felügyelete alatt működő kormányhivatalok felelnek.
Elérhetőség: http://www.kormanyhivatal.hu/hu

III. VíZÜGYI IGAZGATÓSÁG: A legfontosabb kérdés, hogy van-e öntözésre alkalmas víz,
ezt pedig a területileg illetékes vízügyi igazgatóság tudja megmondani, amennyiben
már ismerjük azt a tényt, hogy milyen vízből szeretnénk öntözni. Öntözni elsősorban
felszíni vízből lehet, ennek hiányában lehet felszín alatti vízből. 50 m mélyebb kutaknál, rétegvízből pedig már csak mikroöntözésre lehet igénybe venni a vízkészleteket. A vagyonkezelői nyilatkozatot – a vízügyi objektum azonosítást – a BM Országos Vízügyi Főigazgatóság alatt működő területi vízügyi igazgatóságok adják meg.
Országosan 12 területi vízügyi igazgatóság működik.
Elérhetőség: http://www.ovf.hu/hu/elerhetoseg-3

IV. VÍZÜGYI HATÓSÁG: Amennyiben megvan az engedélyezéshez szükséges tervdokumentációk és az öntözésre alkalmas vízkészletről szóló vagyonkezelői nyilatkozat,
akkor vízjogi engedélyt kell kérni a területileg illetékes vízügyi hatóságtól. A vízügyi
hatósági feladatokat a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság alatt működő területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok végzik. A vízügyi
hatósági feladatokat ellátó megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok területe megegyezik a vízvagyonkezelést végző vízügyi igazgatóságokéval.
Elérhetőség: http://www.ovf.hu/hu/elerhetoseg-3

VI. UNIÓS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK – VP:
A Vidékfejlesztési Program – mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazatfejlesztését
támogató felhívásban lehet az öntözésre támogatást kérni, amely 2 Mrd keretös�szeggel, minimum 40, maximum 70 százalékos támogatási intenzitást nyújt az öntözni kívánt termelőnek. A pályázhatóság miatt fontos, hogy teljesen új területek
bevonása öntözésbe, csak ott lehetséges, ahol az érintett víztest jó állapotú. Ezt
a vízügyi igazgatóság vagyonkezelői állásfoglalásában állapítja meg.
Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-414-16-a-mezgazdasgivzgazdlkodsi-gazat-fejlesztse

VII. NEMZETI FÖLDÜGYI KÖZPONT - NFK:
NFK, mint öntözési igazgatási szerv feladata: öntözési közösségek megalakulásának elősegítése, öntözési körzetek kijelölése, környezeti körzeti tervek elkészítése,
mintaprojektek menedzselése, harmadlagos művek rekonstrukciója
öntözéses gazdálkodás népszerűsítése.
NFK, mint öntözési hatósági szerv feladata: a mezőgazdasági öntözési célú kutak
(olyan felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények, amely kizárólag mezőgazdasági művelés alatt álló terület mezőgazdasági vízszolgáltatását biztosítja)
hatósági engedélyezése.
Elérhetőség: ugyfelszolgalat@nfk.gov.hu

VIII. NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA – NAK:
Az agárkamara egy kommunikációs platform, egy összekötő kapocs a tagság és a jogalkotás között. Továbbra is kiemelt feladunk a termelő igények gyűjtése, megfogalmazása és a jogalkotás felé történő közvetítése és az aktuális ismeretek terjesztése.
Elérhetőség: ugyfelszolgalat@nak.hu.

