ÖNTÖZÉST TÁMOGATÓ HAZAI ÉS UNIÓS
ÖSZTÖNZŐK – AZ ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG TÜKRÉBEN
ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG ELISMERÉSÉNEK ELŐFELTÉTELEI
termőterület: szántóföldi növénytermesztés és ipari zöldségtermesztés (legalább 100 ha);
kertészeti zöldség-gyümölcstermesztés (legalább 10 ha) továbbá lehet vegyesen is igényelni;
mezőgazdasági termelők száma: min 2 fő;
jogi személy megalapítása: gazdasági társaság, szövetkezet vagy termelői csoport;
öntözési körzet területén található földrészlet használati jogával rendelkezzen;

VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
előzetes állásfoglalása

VÍZITERVEZŐ

AZ ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG ELISMERÉSÉHEZ SZÜKSÉGES
DOKUMENTÁCIÓK - KIZÁRÓLAG KÉRELEMRE
NFK
ELISMERÉSI KÉRELEM
BENYÚJTÁS

Leendő közösség termelőinek adatai, képviselőinek öntözni
kívánt terület adatai;
új beruházás esetén: vízügyi igazgatóság előzetes állásfoglalása, előzetes költség-, valamint előzetes projektterv;
Az öntözési közösségek elismerése iránti kérelemhez
szükséges adatokat tartalmazó dokumentáció
letölthető a következő linken.
Méretarányos helyszínrajz az öntözni kívánt területről;
Jogszerű földhasználatot igazoló dokumentum;
Hatályos vagy lejárt vízjogi engedély ha rendelkezésre áll;

AGRÁRPOLITIKÁÉRT
FELELŐS MINISZTER

ontozesfejlesztes@nfk.gov.hu
KAÜ!
Elbírálás: ÁKR szerint 30 nap

ELISMERT ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG LÉTREJÖTTE
VÍZITERVEZŐ

engedélyes tervek

VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
hozzájárulása

Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulás

ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG KÖRNYEZETI KÖRZETI
TERVÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓK

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

Az öntözési közösségre vonatkozó alapadatok,
öntözni kívánt terület, tervezett vízkivétel,
vízigény – számítás, egyéb jelentős körülmény
leírása; Az adatlap letölthető a következő linken.

Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztés
(VP2-4.14-16) (nem csak elismert közösségnek)

NFK
VÍZÜGYI HATÓSÁGI
ELJÁRÁSNÁL KÉPVISELET

KÖRNYEZETI TERV ELKÉSZÍTÉSE
szakhatósági tervdokumentáció:
talaj-, környezet- és természet-védelem;
érintettség esetén: bányakapitányság
erdészet, halászat;
beszerzi a szakhatósági hozzájárulásokat;
a közösség névátírással kapja meg.
20 évig érvényes, ötévente felül kell vizsgálni;

SZAKHATÓSÁGI
HOZZÁJÁRULÁSOK

hozzájárulásának
beszerzése: Nemzeti Park,
NFK, MNV Zrt,
Magyar Közút, MÁV Zrt;
vízügyi igazgatóság;

vízjogi engedély megléte
(elvi, létesítési, üzemeltetési)
víztest állapotértékelés megfelelés
• új területen – jó állapotú víztest;
• meglévő terület fejlesztés – vízmegtakarítás;
igényelhető támogatás
• egyéni: 2 Mrd
• kollektíva: 2 Mrd
támogatás intenzitása
• KMR 40 %
• NEM KMR 50 %
• + 10 % FIG
• + 20 % KOLLEKTÍV BERUHÁZÁS, VAGY
ELISMERTÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉGEK ESETÉBEN
Támogatható tevékenységek
öntözőberendezés, tározás, szűrőmező, meliorált
utak az energiahatékonyság, víztakarékosság tükrében;

VÍZJOGI ENGEDÉLY
BESZERZÉSE
KATASZTRÓFAVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG

További részletek

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

BERUHÁZÁS - KIVITELEZÉS

Legutolsó benyújtási határidő: 2022. december 30.
A beruházást támogató felhívás elérhető
a következő linken.

TERVEZÉS - ÜZEMELTETÉS

Az öntözési közösségek
együttműködésének támogatása
elismert közösségek (létrehozás, működés) támogatása
víztest állapotértékelés megfelelés
• új területen – jó állapotú víztest;
• meglévő terület fejlesztés
– vízmegtakarítás;
igényelhető támogatás: ~90 M
támogatás intenzitása: 90 %
Támogatható tevékenységek
vízitervek elkészítése, tanulmányok,
műszaki dokumentációk, hatósági díjak
környezetvédelmi, természetvédelmi
és talajvédelmi tervek elkészítése,
amennyiben nem az NFK készíti el
a környezeti körzeti terveket
szolgáltatásvásárlások költsége,
személyiköltségek, útiköltségek,
projektmenedzsment költségek
Általános (rezsi) költségek:
közüzemi szolgáltatások, állagmegóvás
és a karbantartás költsége.
beruházásra nem fordítató!
A támogatási kérelmek benyújtására
2021. március 8. napjától
2021. november 22. napjáig van lehetőség!

A pályázati felhívás elérhető a következő linken.

ÖNTÖZÉS AZ ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN
Az információk tájékoztató jellegűek, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eljárni!
Vonatkozó jogszabályok: az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet,
valamint az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet.

