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Tisztelt Elnök Úr !  Tisztelt Konferencia !

Az öntözéses szaktanácsadás  téma Szarvashoz köt ődése a szakmai körökben 
közismert és elfogadott,  amit Tessedik Sámuel evang élikus lelkésznek 
köszönhetünk. 

1927-ben Szarvason középfokú gazdasági tanintézet lé tesült, és a modern 
szaktanácsadás és az öntözés m űhelyévé és minden kés őbbi oktatási 
szervezet jogel ődjévé vált.

Az 1930-as években meginduló szervezett öntözésfejle sztés során 
Kisújszálláson öntözési kutatóállomás alakult, amel y az 1940–50-es évek 
fordulóján a Szarvasi Öntözési Kutató Intézetté fejl ődött tovább. Ennek Bolza –
kastélyba költözését Bencsik István akkori államtit kár javaslatára döntötték el, 
aki korábban Szarvason technikumi igazgató volt ( 19 44-1947 ).

A két szarvasi intézmény, az iskola és a kutatóinté zet vált minden öntözési 
szaktanácsadási cselekmény országosan is az egyik m eghatározó
központjává. 

A 90-es években sikeresen rendezett Országos Öntözé si Napok rendezési 
jogát jelképesen, Mez őhegyesen az V. Alföldi Növénytermesztési Napok 
alkalmával az ÖKI átadta 

Az idén tavasszal a Magyar Öntözési Egyesület siker esen rendezte meg az I. 
Öntözési Nap rendezvényét.



Engedjék meg hogy a Szent István Egyetem, GAEK, Tessedik Campus, 

Szarvas rendezvény helyszínének elnevezéséhez egy rövid 
megjegyzést tegyek: 

Az 1919. novemberétől 1920 áprilisáig megszálló román 
csapatok Szarvason rekvirált élelmiszert Budapestre szállították, 
amiért kérőbb a főváros kártérítést adott. Ezt az összeget az 
akkori község vezetése egy gazdasági iskola létesítésére a 
kormánynak ajánlotta fel, más ingatlanokkal együtt. Így a 
libalaposi, galambosi és a bikazugi ingatlanokon 1927. évben 
kezdetét vette a tanintézet tangazdaságának a berendezése 
ahol egész terület a kincstár tulajdonát képezte.

Ezzel a megjegyzéssel az akkori kormányzat és Szarvas akkori 
vezető testülete nagyvonalú döntése előtti tiszteletem szeretném 
kifejezni.



1. Feladat
Rögzíteni kell, hogy az öntözési szaktanácsadás 

egy önálló szaktanácsadási forma, különleges 
ismeretekkel, és az Országos Öntözési Napok 

intézménye a leghatékonyabb öntözési 
ismeretátadási eszköz. Meg kell teremteni 

ennek 2000 utáni folytatás feltételeit. ( hol, kik, 
mit, kiknek, miből ? ) 



6.  Én plántáltam, Apollós öntözött, de 
Isten adta a növekedést.

7.  Azért sem a plántáló, sem az öntöz ő nem 
számít, csak a növekedést adó Isten.

1 Kor 3,6-7

Megjegyzés : Az öntözés különleges és elkülönült 
technológiai elem volt a régmúlt id őkben is.



Nincs igazuk azoknak, akik részletkérdésnek mondják 
az öntözést, mivel annak területi aránya nem érheti el 
a szántóterület 4-5%-át. A termelési érték ezen a 
területen is legalább 20%. Az olyan növényekre, mint 
a csemegekukorica, burgonya, cukorrépa, rizs, 
zöldség, gyümölcs, vetőmagtermesztés, a területi 
arány 50-100%. Az egyes régiókban a Kisalföldön, 
vagy a Nagykunságban 10-20% a területi arány, és 
egyes gazdaságokban, vállalkozásoknál gyakori a 
100%. Ne becsüljük le ennek jelentőségét.



2. Feladat

Rendezni kell az öntözéstudománynak és 
öntözés képzésnek az agrártudományok 

keretén és az oktatás területén belüli 
helyzetét, amely a 30-as évektől a 2000 – es 

évek elejéig még áttekinthető volt





Justus von Liebig minimum törvénye 
szerint a termés a minimumban 
lévő termelési tényezőtől függ, 

azzal arányos



GPS rendszerek
Új termelési renszerek
Biztonság a gazdaság kapujától az 
asztali tálaló tányérig

Új technológia
Biztonságosabb élelmiszer 
lánc
Növekv ő termelékenység
Környezet-barát ( ság





3. Feladat

Világossá kell tenni a szaktanácsadás 
szervezeti rendszerét,a támogatás rendszerét,

az új EU támogatási periódusban is.
Csökkenteni kell a bürokráciát !!!



A MezA Mezőőgazdasgazdasáági Szaktangi Szaktanáácsadcsadáási si 
Rendszer szervezeteRendszer szervezete

Regionális Szaktanácsadási Központ
(7)

Területi Szaktanácsadási 
Központok

(82)

Mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók (210 ezer + 22 ezer)

MVH

Szakmai Szaktanácsadási Központok

FVM

Országos Szaktanácsadási Központ

Szaktanácsadók (800)



A  FVM A  FVM ááltal akkreditltal akkredit áált lt éés nyilvs nyilv áántartott ntartott 
szervezet, amely tszervezet, amely t áámogatmogat áásban sban 

rréészesszes ííthetthet őő szaktanszaktan áácsadcsad óói szolgi szolg ááltatltat áást st 
vvéégez.gez.

TerTerüületi Szaktanleti Szaktan áácsadcsad áási si 
KKöözpont (zpont ( TSzKTSzK))

2007 jan 1-től új elem a szaktanácsadási rendszerben

Névjegyzéki szaktanácsadókat alkalmaz, akiknek a szakterületei lefedik 
az összes kölcsönös megfeleltetési követelmény és a munkabiztonság 
területeit (minimum követelmény)

Akkreditáció: Szaktanácsadáshoz szükséges létesítmények, felszerelés
(iroda a szükséges infrastruktúrával)



Szent István Egyetem, 
GAEK, 

Tessedik Campus, Szarvas

MIKROTSZK, MIKROSZSZK
TERÜLETI és SZAKMAI ( öntözés ) SZAKTANÁCSADÁSI KÖZPONT

Önhöz legközelebb:www.mikrotszk.hu



4. Feladat

Szélesíteni kell az öntözés társadalmi 
elfogadottságát, segíteni kell a nem szakmai 

közvélemény mezőgazdasági vízgazdálkodási
célokkal való azonosulását  



Orbán Viktor szavai szerint a mez őgazdaság hozzájárulása nélkül nincs életképes 
magyar nemzetgazdaság sem, ráadásul a mez őgazdaság kulcsszerepet fog 
játszani az emberiség, így a magyarok jöv őjében is, hiszen a világ népessége n ő, 
egyre több embert kell etetni . „A jó term őföld, a vízkészlet ,

a hozzáértés, a tudás
és a szorgalom olyan értékek, amelyek az el őttünk álló évtizedben fel fognak 
értékel ődni” – mondta, kiemelve, hogy a magyaroknak jelenleg ezek  mind adottak. 
A megoldandó feladatok között említette, hogy a vidé k számára elérhet ő
erőforrásokat helyben kell tartani, munkahelyeket vidé ken is teremteni kell, és a 
fiataloknak meg kell mutatni, hogy igenis lehet vid éken élni.







5. Feladat

Fel kell „ fegyverezni ” az öntözési 
szaktanácsadókat modern műszerekkel és 

informatikai eszközökkel, amelyekkel az adott 
öntözésről valós idejű helyszíni 
állapotfelmérés válik lehetővé.   



Öntöznöm kellene ?
Növekedni fog a bevételem ?
Lesznek többlet költségeim ?
Milyen rendszert válasszak ?
Mennyi munkámba fog kerülni ?
Lesz hozzá vizem ?
Ki fogja megtervezni ?
A csapadéktól független lehetek ?
Ki fogom tudni fizetni ?
Milyen módszert válasszak ?

Az öntözési berendezkedésre 
való döntés el őkészítése nem 
egyszer ű feladat. 



Minden növénytermesztési technológiában az öntözés min ősége akkor szolgálja a 
termelési célt a legjobban, ha az öntöz ővíz a kívánt mennyiségben és a legjobb 
egyenletességgel kerül a növényállomány előírt pontjára .

Ez a körülmény különösen fontos a tápoldatos öntözé sek esetén, vagy ha az 
öntöz ővízzel együtt bármilyen vegyszert akarunk együtt, e gy id őben kiadagolni.

Az öntözés jobb min őségére többet kell áldozni. Pontosabb eszközöket ke ll venni, 
többet kell a kiszolgálással tör ődni, nagyobb szakértelemmel kell ehhez a 
technológiai részfeladathoz fordulni. Az öntözés mi nősége alapvet ően műszaki 
eszközökkel szabályozható a leglátványosabban.



So…Do we really know when and how much to 
Irrigate?



6. Feladat
Át kell menteni és népszerűsíteni kell az

internet - invázió előtt született öntözési tudást, 
annak minden elméleti és gyakorlati részletét.  









Összefoglalva az el őadást, fel kell hívnom a figyelmet 6 fontos feladat ra :

- az öntözési szaktanácsadás önálló tudás közvetít ő formának kell felfogni, 
amelynek a leghatékonyabb eszköze az Országos Öntöz ési Nap(ok)

- az öntözés kutatás és képzés területét rendezni ke ll, mert a 
szaktanácsadók is eltévednek saját ismeretszerzésük  során

- csökkentett adminisztrációs terhekkel járó szerveze ti és támogatási 
rendszert kell teremteni

- növelni kell az öntözéses mez őgazdaság és vízgazdálkodás társadalmi 
elismertségét

- támogatni kell a szaktanácsadók magas szint ű eszközökkel való
ellátottságát

- alkalmas állapotba kell hozni a korábbi generációk  magyar viszonyokra 
kidolgozott tudásanyagait



Kösznöm a figyelmet

Kösz önöma figyelmet


