


 
 
 
 
 
   
 

 

                                                                         

 

 

 

KEDVES KOLLÉGA! 

  

A Magyar Öntözési Egyesület elnök asszonyaként nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm 
a IX. Öntözéstechnikai Online Konferencia minden résztvevőjét, előadóját. Az egyesület 
kilencedik alkalommal rendezi meg a szezonnyitó konferenciáját. A 2021-es év szakmai 
programja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar, a Magyar Hidrológiai 
Társaság Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosztály, és a Magyar Mérnöki Kamara Bács-
Kiskun Megyei Szervezet közreműködésével kerül lebonyolításra.  

A konferencia középpontjában az új öntözési törvényből - 2019.évi CXIII. törvény az 
öntözéses gazdálkodásról - adódó feladatok megvitatása szerepel, és a résztvevőknek 
lehetőségük nyílik megismerni a legfrissebb szakmai információkat az öntözésfejlesztés 
témakörében. 

A hazai agrárpolitika egyik alapvető célja az öntözéses gazdálkodás minél szélesebb körben 
való alkalmazásának elterjesztése annak érdekében, hogy a magyar gazdálkodók rugalmasan 
tudjanak alkalmazkodni a bizonytalan és erősen ingadozó csapadékmennyiség okozta 
kihívásokhoz, és javítani tudják mezőgazdasági termelésük biztonságát. 

Ezúton is köszönöm mindazon kollégák kitartó munkáját, akik tevékenységükkel 
hozzájárultak a konferencia előkészítéséhez és megszervezéséhez. Köszönöm az előadások 
szerzői felkészülését, a társszervezetek odaadó gondoskodását. 

Végezetül kívánok a IX. MÖE Öntözéstechnikai Konferencia valamennyi résztvevőjének 
sikeres szakmai tanácskozást, ismereteik, szakmai és baráti kapcsolataik bővítését, és nem 
utolsó sorban az ismeretek hasznosítását mindennapi munkájuk során! 

 

Szarvas, 2021. március 1. 

                                                             

 

          Bíróné Dr. Oncsik Mária 

                                                                                             elnök asszony 



IX. MÖE - Öntözéstechnikai Online Konferencia program  
2021.03.22. 

 

A rendezvény fővédnöke Dr. Nagy István agrárminiszter úr 
 
Szervezők:  Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) (főszervező) 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Víztudományi Kar (társszervező) 
MHT Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosztály (társszervező) 
Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara (társszervező) 
 

9:30 – 10:00   Konferencia megnyitó előtti időszak 
 

10:00-10:10  Megnyitó:  Bíróné Dr. Oncsik Mária, elnök, MÖE 
10:10-10:40  Köszöntők:  Dr. Szinay Attila, államtitkár, AM 
    Lábdy Jenő, műszaki főigazgató-helyettes, OVF 

Dr. Bíró Tibor, dékán, NKE-VTK 
Abonyi Csaba, elnök, Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara 

 

10:40-10:50 Díjátadás - Oroszlány István emlékérem és Öntözési Különdíj átadása  
   

10:50-11:20 Dr. Futó Zoltán – egyetemi docens, tanszékvezető – Magyar Agrár- és  
Élettudományi Egyetem (MATE) Környezettudományi Intézet 
Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszék, Szarvas 
Az öntözés jelene és jövője, kihívások és lehetőségek a hazai  
öntözésfejlesztésben 
 

11:20-11:50 Borsfai Attila Gyula – Nemzeti Földügyi Központ, főosztályvezető   
  Öntözési közösségek helyzete  
 

11:50-12:20 Bali László, Aradiné Bobál Beatrix – OTP Hungaro-Projekt Kft. 
  Öntözési pályázatok és tapasztalatok  
 

12:30-13:00 Szünet  
 

13:00-13:30 Dr. Bíró Tibor – egyetemi docens, dékán – NKE-VTK 
MHT Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosztály elnöke 

   Öntözésfejlesztés a digitalizáció útján 
 

13:30-14:00 Kövesdi Ádám – Magtár Kft. , öntözési iroda vezető  
  Öntözési projektek költségei és megtérülése  
 

14:00-14:30 Cifka Gábor – Plantor Kft, Senior Projekt manager, tervező  
  Öntözési projektek tervezési, engedélyeztetési kérdései 
 

14:30-15:00 Diriczi Zsombor – Démétér Biosystems Kft., ügyvezető  
  Növénykultúrák, talajművelés, öntözés kérdései  
 

15:00-15:30 Ráb Attila – ENERWÉ Kft. , területi képviselő - szaktanácsadó  
  Nyomóvezetékek légtelenítésének kérdései  
 

15:30-16:30 Kerekasztal beszélgetés  
A kerekasztal beszélgetésen az előadok kötetlenül beszélgetnének az öntözés 
Magyarországi helyzetéről, a jövőről, a problémákról és a megoldásokról az 
online felületen feltett kérdésekre is válaszolva.  



A Magyar Öntözési Egyesület online díjátadó programja 

Az Öntözéstechnikai Konferencia kiváló alkalmat biztosít arra is, hogy a Magyar 
Öntözési Egyesület nagyra értékelve és megbecsülve az öntözős közösség 
szolgálatában, fejlődésének elősegítésében, az egyesület érdekeinek előmozdításában 
kimagasló, példamutató tevékenységet végző szakembereket elismerésben részesítse. 

 

Az OROSZLÁNY ISTVÁN EMLÉKÉREM 

Az Öntözési Kutató Intézet 1993-ban OROSZLÁNY ISTVÁN EMLÉKÉREM 
alapítását és adományozását határozta el, mellyel emléket kívánt állítani a neves 
mérnöknek, tervezőnek, kutatónak és szakírónak, aki az öntözés és vízgazdálkodás 
kutatásának és oktatásának meghatározó egyénisége volt 1940 és 1980 között. Az 
emlékérem adományozására első ízben, 1994-ben, OROSZLÁNY ISTVÁN 
születésének nyolcvanadik évfordulóján került sor.  

Kezdetben az OROSZLÁNY ISTVÁN EMLÉKÉREMRE az Öntözési Kutató Intézet 
Oroszlány István Emlékérem Bizottsága tett javaslatot, és az Öntözési Kutató Intézet 
igazgatója adományozta. A Kutató Intézet megszűnése után, a megkezdett munka 
folytatására létrehoztak egy öntözési szövetséget, a Magyar Öntözési Egyesületet, az 
intézet igazgatójának elnökletével. A Magyar Öntözési Egyesület vezetősége folytatni 
kívánja ezt a régi szép hagyományt.  

Az emlékéremmel az a mérnök, kutató, oktató, felsőfokú végzettségű gazdasági 
szakember tüntethető ki, aki elmélyült magas szintű tudományos, gyakorlati 
tevékenységet vagy szakirodalmi munkásságot fejt ki az öntözés és vízgazdálkodás 
szakterületén. Az Oroszlány István emlékérem indokolt esetben kimagasló szakmai élet 
munkásságért is adományozható. Az emlékéremből évente legfeljebb egy adható.   
 

    
 

Az Oroszlány István emlékérmet az idén Dr. Horváth Ákos Zoltán, nyugalmazott 
egyetemi docensnek ítélte meg az Elnökség. Horváth Ákos Zoltán közel 40 évet töltött 
oktató munkával a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Budai Campusának 
jogelőd intézményeiben. Szakterületei a zöldségtermesztés gépesítése; kertépítő és 
kertfenntartó gépek; zöldfelületek, parkok, sportpályák automatikus öntözése; termesztő 
telepek klímaberendezései, környezetvédelmi gépek, szökőkutak és úszómedencék 
vízgépészete. Tíz évig vezette az egyesületet. Szakmai életrajza megtekinthető az 
egyesület honlapján. 



Öntözési Különdíj 
 

A MAGYAR ÖNTÖZÉSI EGYESÜLET 2017-ben „ÖNTÖZÉSI KÜLÖNDÍJ” 
elnevezésű díjat alapít, amelyet pályázat útján lehet elnyerni.  

A pályázat célja, hogy ösztönözze a közép- és felsőoktatásban tanuló hallgatókat arra, 
hogy az öntözéssel és a környezet védelmével kapcsolatos dolgozatukat, 
szakdolgozatukat vagy Tudományos Diákköri Dolgozatukat (továbbiakban: TDK), 
diplomamunkájukat, valamint PhD disszertációjukat magas színvonalon, tudományosan 
kellően megalapozva és a társadalom számára hasznosításra alkalmas módon készítsék 
el.  

A pályázatra benyújtott dolgozatok kategória szerint: • középfokú szakképzés, • 
felsőfokú szakképzés (BA), • alapképzés (BSc), • mesterképzés (MSc), • szakirányú 
továbbképzés (szakmérnök képzés, PhD). Egy-egy kategóriában évente az első 
helyezett részére egy db „ÖNTÖZÉSI KÜLÖNDÍJ” adományozható, amely oklevéllel 
és pénzjutalommal jár. A kategórián belüli második helyezett is díjazható az Elnökség 
döntése alapján.  
 

 

Öntözési Különdíj „Szakmai továbbképzés” 1. helyezett: 

Kiss László: Őszi búza vetőmagtermesztésének vizsgálata eltérő technológiai 
körülmények között.  

Szakmérnöki dolgozat. Készült: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
Környezettudományi Intézetében. Konzulensek: Dr. Czinkóczky Mihály, főiskolai 
docens, Dr. Zsombik László, tud. főmunkatárs. 

 

Öntözési Különdíj „Mesterképzés” 1. helyezett: 

Tömöri Fanni: Hagyományos- és precíziós öntözőberendezések vizsgálata. 

Diplomadolgozat. Készült a Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi 
és Környezetgazdálkodási Karán. Konzulensek: Dr. habil. Nagy Attila, egyetemi 
docens, Szabó Andrea, PhD hallgató. 

 

Öntözési Különdíj „Alapképzés” 1. helyezett: 

Komlósi Ádám: A vízstressz hatása különböző kukoricahibridek fotoszintetikus 
aktivitására és fenológiai paramétereire. 

TDK dolgozat. Készült: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
Környezettudományi Intézetében. Konzulensek: Dr. Futó Zoltán, egyetemi docens, 
Bencze Gábor, egyetemi tanársegéd. 





NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM  

VÍZTUDOMÁNYI KAR 

ALAPSZAKOK 

ÉPÍTŐMÉRNÖKI  

KÖRNYEZETMÉRNÖKI 

VÍZÜGYI ÜZEMELTETÉSI 
 

MESTERKÉPZÉSI SZAK 

NEMZETKÖZI VÍZPOLITIKA ÉS VÍZDIPLOMÁCIA 

vtk.uni-nke.hu 

6500 BAJA, BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 12-14. 















 

 

 
 

LÉPJ BE KÖZÉNK! 
 

A IX. MÖE – Öntözéstechnikai Konferencia szervezésével és 
megrendezésével a Magyar Öntözés Egyesület szeretné folytatni azt az 
utat, amelyet 2001-ben Szarvason kezdett meg. A feladatot egyedül 
nem tudjuk végrehajtani, ezért mindig is nyitottak voltunk a 
partnerségre és együttműködésre, ezért ha Te is szeretnél velünk együtt 
tenni az öntözés, öntözéses mezőgazdálkodás és vízgazdálkodásért, 
csatlakozz hozzánk vagy legyél a partnerünk, dolgozzunk együtt!  

 

 

Tagjelentkezés  

(http://moe.hu/jelentkezes-uj-tagkent/) 
 

 

 

Várunk titeket, mert együtt könnyebb és eredményesebb! 




