
Vízgazdálkodás és élelmiszerellátás, 
avagy 80 éves az öntözési törvény  

 ELSIVATAGOSODÁS és ASZÁLY ELLENI KÜZDELEM 
VILÁGNAPJA 2017.06.22 

Prof. Dr. Ligetvári Ferenc  

 



Fenntarthatóság = a jövőben is 
mindenkinek elegendő élelmiszer 

• A növekvő világnépesség 
élelmiszer-ellátásának többszáz 
millió hektár újabb mezőgazdasági 
területre lenne szüksége a 
jelenlegi 1 500 millió hektár mellé. 

• Az élelemtermelés növeléséhez 
öntözni is többet kellene. Víz 
azonban egyes régiókban már ma 
is kevés van, és a világ 
vízkészletének 70%-át a 
mezőgazdaság használja fel. 

• A jövőnket nem a víz- és 
energiaigényes -műtrágyára illetve 
növény védőszerekre alapozott –
monokultúrás termeléssel kell 
megoldani. Az eddigi 
agrármódszerek veszélyeztetik a 
bioszférát: a talajt, a vízkészletet, a 
növény- és az állatállomány 
sokszínűségét. 

2016-ban a 7,4 milliárdos emberiség 1,6 
Földnek megfelelő ökológiai kapacitást 

fogyasztott 
 



A magyarok és nemzetiségiek 
vizgazdálkodásáról Kvassay Jenő vélekedése 

• . "Hogy a vízben rejlő termőerőt 
egyes vidékeken a nép miként 
képes felfogni és méltányolni, arra 
nézve a legszebb példákat 
szolgáltatják Zólyom, Bars, Nyitra 
és Pozsony vármegyék hegyvidéki 
tót és Vas vármegye német lakói, 
kik ezer holdakra menő hegyi 
legelőket és réteket öntöznek egész 
rendszeresen apró barázdákkal....  

• ....nemkülönben a fogarasi havasok 
oláhjai, kik bármily távol fekszenek 
is emezektől, teljesen hasonló 
módon járnak el rétjeik terén".    

„A valódi ok abban fekszik és abban 
keresendő, hogy a hazai gazdálkodás 

még nem emelkedett az intensivitásnak 
azon fokára, mellyel az öntözés okszerű 

keresztülvitele jár. A vízvezetés és 
vízhasználat gyakorlati elvei népünk 

vérébe még nem mentek át.” 
 

A nemzetiségiek 

A magyarság 



1900. évi XXX. törvény 

• Csak az állam lehet 
képes arra, hogy 
megfelelő lökést 
adjon az öntözés 
ügyének, s nagyon 
fontos a 
tervszerűség ebben 
a munkában: ne 
ötletszerűen 
történjék az 
öntözőművek 
kiépülése, mint 
ahogyan korábban a 
vasúté történt 

• Az öntöző társulatokról és a közérdekű 
öntözőcsatornákról 

• 1. § A földmivelésügyi minister felhatalmaztatik, hogy 
közérdekből vagy magasabb közgazdasági szempontból 
külön öntöző társulatok alakulását, ezek, nemkülönben 
egyéb vizi társulatok (vizrendezési, lecsapolási stb.) által 
tervezett öntözőcsatornák létesítését az általa előzetesen 
elbirálandó tervek alapján előmozditsa; az ilyen 
társulatoknak működését támogassa és azok a jelen 
törvényben biztositott kedvezményes jogokban és állami 
anyagi támogatásban részesithesse. 

• 3. § A rendes házi szükségletekre, cséplőgépek működésben 
tartására, ültetvények öntözésére vizet meriteni, - itatásra, 
mosatásra, usztatásra, fürdésre és jégtermelésre, ugyszintén 
egyéb vizhasználatok czéljaira a csatornából vizet kiemelni 
vagy kivezetni csakis a társulat által e czélra kijelölt 
helyeken, az általa megállapitott és a földmivelésügyi 
minister által helybenhagyott külön szabályzatban előirt 
feltételek mellett, - oly módon szabad, hogy ez által a 
csatorna ne rongáltassék. Oly esetben, midőn a társulati 
csatornában az összes vizhasználatok kielégitésére elegendő 
viz nincs, a rendelkezésre álló vizből elsősorban az öntözési 
igények elégitendők ki. 
 

Kossuth Ferenc 



A két Ödön 
Kolossváry Ödön 
Bogdánfy Ödön 

• Kvassaytól 1890 - ben Kolossváryhoz 
megy át az öntözéssel történő 

foglalkozás. 
• Alföldünk vízhasznosításának helyes 

megoldását nagy öntözőcsatornák 
építésével és ezzel kapcsolatosan vízi-
úthálózatunk kifejlesztésével tartotta 
elérhetőnek. 

• Tárgykörébe bevonta a szikesek 
megjavítását, halastógazdaságot, a 
rizstermelést, továbbá a községek 
vízellátását és a kenderáztatókat is.  

• Rámutatott arra, hogy az alföldi 
mészhiányos talajokon az öntözésnél a 
talaj mésztartalmának növelésére lesz 
szükség. Ugyancsak ő volt, aki a 
gipsztrágyázást nyílt árkokkal történő 
lecsapolással összekapcsolva ajánlotta. 
 

 

 

• 1893-tól az Országos Vízépítészeti és 
Talajjavító Hivatal vízrajzi osztályának 
munkatársa. a Tanácsköztársaság idején a 
Földművelésügyi Minisztérium, Vízépítési 
Igazgatóságának vezetőjeként működött, és 
kidolgozta a Tanácskormány vízügyi 
programját. 

• "Itt van a földmíves-szocializmus kérdése. 
Mindnyájan tudjuk, hogy mily hathatós 
eszköz volna e baj orvoslására az alföldi nagy 
öntözőcsatornák létesítése. Tudjuk....a 
"kétkari" földmíves az év egyharmadában 
tud csak munkához jutni, öntözéssel és 
intenzív gazdálkodással jóformán nincsen 
szünete a munkának". "És tudjuk azt, hogy a 
termelés felszabadul a klima 
szeszélyességétől, s a jövedelem biztosabbá 
válik.” (Bogdánfy , 1898)  
 



Iparkertészek 
• A XIX. század második felében 

nagymértékben megnőtt a városi 
piacok- vásárok felvevőképessége. 
Ez a lakosságszám növekedéséből, 
a kézműves-ipari munkák és 
foglalkozások elterjedéséből 
adódott. Gyümölccsel, zöldséggel 
a városokat főleg a környező 
nagyszámú parasztgazdaság látta 
el. 

• A XIX. század közepétől a 
nagyvárosok környékén 
megjelentek a  speciális 
szaktudású német iparkertészek 
akik a városok külső telkein 
telepedtek meg. Ők elsősorban 
virág előállításával, 

gyümölcstermeléssel, 
levélzöldségek, és hajtatott 
primőrzöldségek termesztésével 
és elterjesztésével foglalkoztak 
nagy eredménnyel.  
 

Zöldség (zöldbab, retek, paradicsom) 
árusítása a piacon. (A Néprajzi Múzeum 

fotógyűteményéböl ) 
 



„Migránsként” jöttek a  
bolgárkertészek ? 

Bár elvették a magyarok 
munkáját a XIX. század végén 
letelepedő bolgárkertészek, a 

magyar állam támogatta őket, és 
ennek meg is lett az 

eredménye./HVG.hu/ 



Kik a „bolgárkertészek” és mit tettnek 

• A bolgárkertészek évről évre visszatértek a 
város lakosságának nagy megelégedésére, 
olyannyira, hogy a szomszédos városoknak 
is ajánlották, hogy bolgárkertészeket 
telepítsenek le. Elismerték szorgalmukat és 
szakértelmüket. A helybeli termelők 
azonban nem örültek a konkurenciának, 
mert harmad-, sőt negyed áron adták 
terményeiket, mégis náluk jóval nagyobb 
jövedelemre tettek szert. /Győri Közlöny 
1876. aug.24./ 

• A bolgárkertész >>> 
• Speciális kisüzemi módszerekkel, 

melegágyi hajtatással és öntözéssel 
zöldséget termelő kertész. A 19. sz. 
derekára Bulgáriában magas szintű 
kertészeti kultúra fejlődött ki. Művelői 
közül sokan a Dunától északra fekvő 
országokba vándoroltak, ahol a jobb 
piaci lehetőségeket kihasználva 
értékesítették terményeiket.   

„Vajon hogyan lehetséges, hogy a 
bolgárkertészek ugyanazon a területen  

ötször annyit termelnek mint a magyarok?’ 

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/1-844.html
http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/1-844.html


Bolgárkertészet -1 (Tanya) 

 

• 1. lakóház  
• 2. földbe mélyített 

lakókunyhó,  
• 3. földbe mélyített istálló  
• 4. rakodószín 5. tárolószín  
• 6. sertésól  
• 7. tyúkól  
• 8. trágyatelep  
• 9. szalmakazal  
• 10. szénakazal  
• 11. kút  
• 12. melegágyak 



Bolgárkertészet -2 (Öntözőtelep) 

• Ku = kút;  

• V = Vada 
(öntözőcsatorna);  

• K = Kabal (barázda);  

• F = Fitera (barázdákkal 
határolt termőterület); 

•  L = Leha (két „V” közti 
terület) 



Bolgárkertészet -3 (Szerszámok, 
eszközök, közösség)  

Rekeszes „bolgárkerék” I. Nagykerék és fogaskerék 
felülnézetben II. Vízemelő kerék és fogaskerék oldalnézetben, 

III. Hajtókerék, IV. Hajtókerék kapcsolata a fogaskerékhez  

1. motika, 2–4. csapa 5–
6. kalisztirja, 7. dikel, 8–

9. siló, 10. koszer 

Bolgárkertész munkaközösség (Szigetszentmiklós) 
A munkaközösség vezetője csípőre tett kézzel áll. A 

munkaközösségek év közben együtt étkeztek, laktak 
és dolgoztak. Az idény végén meghatározott kulcs 

alapján osztották szét a hasznot.  

A bolgárkertészek módszereinek mo.-i 
meghonosodása a magyar paraszti gazdálkodás 

belterjesedését jelentősen elősegítette. Több helyen 
intenzív primőrtermelő kultúrák is keletkeztek 



A „bolgárkertész technológia” 
terjedése Magyarországon   

• Kezdetben ugyan a „bolgárkertészek” 
titkolták módszereiket, de a kényszerűen 
alkalmazott magyar idénymunkások 
„ellesték” azt, és magyar gazdálkodók is 
alkalmazni kezdték. 

• Az 1850-es években már  1 100 kh 
nagyságúra teszik a „bolgárkertész 
módszereket” alkalmazó gazdaságok 
területét. 

• Alakultak magyar társulások is. Ezek 
azonban nem vették át a „bolgár 
rendszerű munkaszervezetet” így aztán 
„kifáradtak”. 

• Az állami vezetés felismerte ezek 
jelentőségét. Darányi Ignácz támogatta 
működésüket. Utóda Serényi Béla, már a 
staisztikai összeírásukat is elrendelte. 

•  Alapelv: a földet a kertészkedni kívánó 
parasztok adták, a felszerelésről és az 
irányító bolgár kertészről az állam 
gondoskodott. 

  

Bolgárkertész gazdaságok 1917 -ig 

Helység Terület (kh) 

Maty 26 

Nezsider 200 

Kecskemét 65 

Nagybecskerek 68 

Balatonkiliti 30 

Nagyvárad 32 

Szeged 30 

Budapest környéke 500 

Gyula 20 

Békés 30 

Szentes 50 

Hódmezővásárhely 30 

Darányi Ignácz Serényi Béla 

A 
bolgárkertészetek 

elterjedésének 
eredményeképpen 

a zöldség- és 
gyümölcsárak a 

városokban 
ötödére 

csökkennek.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Dar%C3%A1nyi_Ign%C3%A1c_(politikus)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ser%C3%A9nyi_B%C3%A9la


Érlelődik, majd megjelenik az 
Öntözési Törvény 

•     Az 1931-es nyári aszály 
óriási károkat okozott a 
kapásnövények és a 
takarmányfélék 
termesztésében. 

• Kállay Miklós 1934-ben 
felismeri a kiváló 
talajadottságú dél-keleti 
területek szerepét, a vízi 
szállítás lehetőségét a 
Körösökön. 

• Az 1936-os állami 
költségvetésben megjelenik az 
Országos Öntözésügyi Hivatal 
dologi kiadásának fedezete. 
 
 
 

• 1937 –ben megjelenik a XX. 
Törvénycikk, amely átfogóan 
szabályozza az 
öntözésfejlesztést, és 
meghatározza annak hosszú 
távú támogatását, és a 
támogatás mértékét is. 

• Tizennégy éven át 
évi  5.000.000 pengő. 

• Az öntözőtelepek tervezése és 
kivitelezése az Országos 
Öntözési Hivatal irányításával 
történt. 

• Az öntözővíz felhasználásáról a 
társulások döntenek 



Öntözés 1930 - 1945 

1930-1937 

• 1934-35-ben, két egymást követő 
évben is katasztrofális aszály 
pusztított. 

• A helyzet súlyossága ellenére a 
változás ekkor is lassú volt. 

• A gyep gazdasági jelentősége  
csökkent, de az öntözött 
területen belül nem csökkent az 
aránya. 

• A rét és legelő 44,2%, szántóföld 
és rizs 21,0%, (bolgár) kertészet 
16,2% -ot képviselt. 

• A permetező öntözés növekszik 
(18,6%) 

1938-1945 

• 1937: öntözési törvény 
elfogadása. (Tervbe véve -14 
év alatt -170 000 ha terület) 

• Eredmény:1939 ben 24 000 
ha. 

• Sarkadon létrehozták az első 
öntözési és talajtani 
laboratóriumot. 

• Még a háboru alatt is nőtt az 
öntözött terület 4 000 ha-ral. 

• Rizstelepek területe 1942- ben 
8 500 ha volt.  



Öntözés:1945 - 1964  
• A háborúban az öntözésre berendezett területek is tönkrementek. 

A háború előtti szintet 1949- ben értük el. (három éves terv) 

• Az ötéves terv kiemelt feladata volt (elsősorban az alföldi) öntözés 
fejlesztése. Előfeltétele: Tiszalöki duzzasztómű, Keleti főcsatorna. 

• Kezdetben rizstelepek létesítése, majd 1962 – től az esőztető 
berendezés erőteljes import beszerzése. 

• Mezőgazdaság átszervezése, nagytáblák kialakítása is elősegítette 
az ugrásszerű növekedést. 

• Az időszak végére az öntözésre berendezett terület elérte a 369 
000 ha –t. Ennek 70%-a esőszerű öntözés. 

• A időszak fő problémája volt, hogy az öntözött területeket az 
öntözés nélküli – megszokott – módon hasznosították. Nem 
alkalmaztak új komplex technológiákat - pl. öntözésre jól reagáló 
fajtákat  így nem járt számottevő naturális és gazdasági eredmény 
javulással.   



Öntözés 1965 - től 
1965 -1990 

• A kiskörei vízlépcső megépülése a 
Tisza völgyében 300 000 ha további 
potenciális lehetőséget biztosított. 

• Meghatározó az esőszerű öntözés 
volt. 

• A mezőgazdasági üzemek 
„felkészültsége” az öntözést 
illetően is nőtt. 

• A rizs és a gyep öntözése 
visszaszorul, az intenzívebb 
ágazatok felé tolódik el. 

• Ágazati arány 1970 –ben: 
Szántó:58%; zöldség-gyümölcs: 
17%; összes egyéb 25%. 

• Noha a potenciális öntözési 
lehetőség 417 000 ha volt a 
ténylegesen öntözött terület az 
időszak végén 200 – 250 000 
hektárban stabilizálódott. 

1990 - től 
• A rendszerváltást követő „föld 

privatizáció” hatalmas károkat tett 
a már elvégzett meliorációban.  

• Az új tulajdonosok a tőkehiány és 
az öntözővíz drágulása miatt  az 
öntözésre berendezett területeket 
sem használták. A 2000 –ig tartó 
időszakra a tendenciózus csökkenés 
volt a jellemző.(Mélypont 1 999. 
évben amikor ténylegesen 
mindössze 44 000 ha-t öntöztek.) 

• 2000 – től  lassú emelkedés. 2015 
ben értük el a 130 000 ha 
ténylegesen öntözött területet. 

• Ebben az időszakban az esőszerű 
öntözés mellett már megjelennek a 
korszerű víztakarékos megoldások. 
(Csepegtető öntözés, mikroöntözés) 
 



Az öntözött terület és a kijuttatott fajlagos 
vízmennyiség a rendszerváltástól 2015 ig  

• Az öntözött terület 1999 –ig 
tendenciájában is meredeken 
csökken. 

• 2000 fordulópont, de még 
messze elmarad a 
rendszerváltást megelőzőtől.  

• Figyelemre méltó, hogy az 
öntözött terület évenkénti 
nagysága, és az egységnyi 
területre kijuttatott 
vízmennyiség alakulásának 
tendenciája nagyon hasonló. 
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Öntözéstörténet Magyarországon 
Az öntözéstörténet korszakai Magyarországon (Forrás: Mezőgazdasági Múzeum)  

Szakasz Időtartam Tartalom 
Becsült - 

berendezett-  
terület ha 

Jellemzők 

I. - 18.század közepe 
A szórvány öntözések 
időszaka 

3 340 
 A török hódoltság területén az öntözésbe vont területek 
három fő termelési ágra (rét-legelő, rizs és házi kerti zöldség) 
terjedtek ki.  

II. 1780-1879 között 
A magyar öntözéstörténet 
második korszaka 

18 700 
Kezdetben csak rizs és gyep árasztásos öntözés, majd 1810 
től kezdődően új technikák (barázdás), majd  1867 -től 
öntözőcsatornák tervei (Tisza, Maros, Szárazér, Aradi, ttb) 

III. 1879-1930    
A magyarországi öntözés 
harmadik korszaka  

37 500 

Kvassay jenő tevékenysége. Vízjogi törvény megjelenése, 
bolgárkertészek. Új öntözési módszerek (61%-a felületi, 20%-
a esőztető, 19%-a altalaj öntözés)  Az öntözött  területek 
48%-án rét, 39%-án szántóföldi, 2%-án rizs, 11%-án 
kertészeti öntözést folytattak.  

IV 1930-1945 
A magyarországi öntözés 
negyedik jelentős 
korszaka  

28 000 

1937:Öntözési Hivatal létrehozása. Öntözésre tervezett 
terület 170 000 ha. Ténylegesen elértek (trianon utáni 
Magyarországon 28 000 ha-t Megoszlása: rét és legelő 
44,2%, szántóföld és rizs 21,0%, (bolgár) kertészet 16,2%. 

V. 1949-64  
A magyarországi öntözés 
történetének ötödik 
korszaka 

369 000 

1954-ben üzembe helyezték a Tiszalöki Vízlépcsőt, majd 
1956-ban a Keleti-Főcsatornát. Az esőztető öntözés 
terjedése (70%) Mezőgazdaság átszervezése, Ipari háttér 
megteremtése, Szakember ellátottság növelése. A 
talajerőgazdálkodás színvonala nem igazodott az öntözéses 
gazdálkodás igényeihez.  

VI 1965 - 
Az 1965-től kezdődő 
időszak 

465 000 

Kezdetben a berendezett terület tovább nőtt, majd az 
indokolatlannak vélt berendezett területeket elhagyták. 
Rendszerváltáskor a hasznáható területek nagysága 210 000 
ha körül volt. A rendszerváltás során a felszíni öntözésre 
berendezett területek jó része tönkrement, az esőztető 
rendszer viszont nőtt. Ma is 200 000 ha lehetőségről 
beszélhetünk. 



Az EU a jövő vízgazdálkodásáról 
• A föld növekvő lakosságának 

enni kell, az élelmiszerek 
előállításához pedig tiszta 
ivóvíz kell. (Axióma.) A vizzel 
való takarékosság tehát 
alapelv. 

• Víz- és energiatakarékos 
öntözés alkalmazása.  

• A szennyvíz mezőgazdasági 
felhasználásával több 
tisztavízforrás marad meg más 
célokra, tehát ezt alkalmazni 
kell. 

• Ennek alapján készült el a 
Nemzeti Vízstratégiánk is. 
 

• Alacsonyabb vízigényű 
növények termesztése. 

• Víztakarékos öntözési módok. 
– Esőszerű öntözés 

visszaszorítása illetve  annak 
csak éjszakai alkalmazása. 

– Mikroöntözési módszerek 
alkalmazása.(Nanoöntözés) 

– Altalaj öntözés. 

• A vízek tározókban való 
visszatartása, és annak  
öntözésre való felhasználása. 

• A talajok vízgazdálkodásának 
javítása. (Agrotechnika) 

• Vízvisszatartó talajművelés.  
• Megfelelő tápanyagadagolás 

 



Követelmények - Javaslatok 

• Az elkerülhetetlen klímaváltozás miatt 
Magyarországnak jelentős mértékben növelnie kell az 
öntözött területének nagyságát. 
– Ezzel együtt intenzifikálni kell az öntözött területek 

növénytermesztését. 
– Öntözővíz forrásnak kell tekinteni az évi 600 millió m3 –t 

meghaladó szennyvíz mennyiségét. (Ez kb. 150 000 ha 
öntözésére elendő lenne.) 

– A kis- és közepes településeken szennyvízzel öntözött 
energianövények telepítése, és annak helyi 
felhasználásával produktív munkahelyeket lehet teremteni, 
és ezzel a „rezsicsökkentést” gazdaságilag is meg lehet 
alapozni.  



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmüket 


