Tájékoztatás az egynyári öntözés lehetőségéről
Az aszály okozta károk megelőzésére, illetve mérséklésére, lehetőség van egynyári öntözési
engedély alapján történő öntözésre. Az öntözés vízjogi üzemeltetési engedély birtokában
végezhető.
Az engedély kiadására vonatkozó kérelmet az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre (6721 Szeged, Felső Tisza-part 17.) kell benyújtani.
Egynyári öntözésnek minősül: egy öntözési idényben, közvetlenül felszíni vízből, ideiglenes
szivattyúállással, maximum 120 mm/ha (1200 m3/ha) öntözővíz kijuttatása, legfeljebb 100 ha
nagyságú területre.
Az egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély a mezőgazdasági vízszolgáltató művek
üzemeltetéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, öntözés esetére szolgáló hasznosítási
idényt követő hónap végéig, azaz október 31-ig hatályos.
Egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély abban az esetben adható, ha a kérelemben
megjelölt, ugyanazon helyrajzi számú területre, illetve ugyanazon helyrajzi számú területen belüli
részterületre öt éven belül egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély kiadására nem
került sor.
A kérelemhez az alábbiakat kell mellékelni [a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges
kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. számú melléklet IV/A.
pontja szerint]:
a) az öntözendő terület igénybevételére, használatára vonatkozó jogcím igazolása (pl.: tulajdoni
lap, mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződés);
b) helyszínrajz;
c) műszaki leírás:
ca) a vízkivétel helye: az öntöző- vagy belvízcsatorna és az annak vizét szolgáltató
megnevezése, szelvényszáma vagy a vizet adó vízfolyás megnevezése és szelvényszáma vagy pedig
a vizet adó tó, holtág, illetőleg tározó megnevezése,
cb) az öntözendő terület településnevének és helyrajzi számának megadása, illetve adott
helyrajzi számú területen belüli öntözni kívánt részterület esetén annak pontos lehatárolása,
cc) az öntözés módja és megvalósítása, valamint az öntözendő terület nagysága,
növénykultúrája,
cd) a felhasználandó öntözővíz mennyisége (l/s, m3/év), valamint csúcsmennyisége (l/s) és az
üzemelés napi leghosszabb időtartama;
d) a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM
rendelet szerint elkészített egyszerűsített talajvédelmi terv. A talajvédelmi tervet talajtani szakértő
készíti el.
Az eljárás során a Felügyelőség eljárásáért 5.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az
eljárásba a talajvédelmi hatóságot szakhatóságként be kell vonni. A talajvédelmi hatóság eljárásáért
járó igazgatási szolgáltatási díj mértéke 33.000 Ft
Az ügyintézési határidő jogszabály szerint 2 hónap, de a Felügyelőség soron kívül bírálja el a
kérelmeket.
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