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Az ICID Nemzeti bizottságai



ICID Vízió 2030



Az ICID 
céljai

Magasabb növényi hozamok 
elérése kevesebb víz és 
energia felhasználással.

Közös nevezőre hozni a 
szakpolitikai és gyakorlati 
megoldásokat.

Növelni az információ, a 
tudás és a technológia 
szerepét.

Lehetővé tenni az ágazatok 
közötti együttműködéseket.

Bátorítani a tudományt olyan 
eszközök fejlesztésére, amely 
növeli a gyakorlati innovációt.

Hozzájárulni a természeti és 
technikai kapacitások 
fejlesztéséhez.



BIZOTTSÁGOK ÉS MUNKACSOPORTOK

1. Adminisztrációs Bizottság

Elnökség

Korábbi tisztségviselők Tanácsa

Alkalmazottak

Az ICID jövőbeni cselekedetét meghatározó Albizottság

2. Stratégiai és Szervezeti Bizottság (7 albizottság)

3. Kiemelt témakörök Bizottsága

3.1. Üzemi öntöző berendezések fejlesztése 

3.2. A víz és a növények kapcsolata

3.3. A nem-szokványos vízkészletek hasznosítása

4. Tudás Bizottság           

4.1. Történeti Bizottság



A Magyar Nemzeti Bizottság 
legnagyobb hozzájárulása





Ajánlatunk a 3.1. - hez
A Kaliforniai  Állami 

Egyetem  cikke  
2000. évben jelent 

meg, a mi 
szabadalmunkat 
pedig 1988- ban  

hagyták jóvá.

Az egyetem szerint a 
módszerrel az 
alábbiakat érték el:
- 50%-os 
gyökértömeg 
növekedés; 

- 10-39% termés 
növekedés;
- 33% biomassza 
növekedés.



A mikro – nano öntözés eredményei



A víz mint erőforrás
A víz létfontosságú az emberi, állati és növényi élet szempontjából, szűkössége szárazságot és 

éhínséget okoz.

- A következő két évtizedben a víz egyre inkább kritikus erőforrásnak tekinthető jövőbeli túlé

- léséhez, mert:

o a tiszta víz iránti igény napról napra növekszik az intenzív mezőgazdasági gyakorlat, az 

urbanizáció, a népességnövekedés, az iparosítás, a háztartási és más felhasználások miatt; 

o a víz bármiféle felhasználása során szennyeződik – szennyvízzé válik;

o súlyosbítja a helyzetet a mindenütt tapasztalható gondatlanságból eredő vízszennyezés;

o mivel a föld vízkészlete állandó (nem növelhető), így a rendelkezésre álló „tiszta víz” 

mennyisége folyamatosan csökken, az nem lesz elég a növekvő szükségletek 

kielégítésére. 

- E probléma a leküzdésének eszközei:

o a tiszta víz felhasználásában a legmesszebb menő takarékosság;

o a felhasznált (szennyezett) vizek hasznosítása;

o tengervíz sótalanítás.



Javasolt és jelenlegi 
szennyvízhasznosítás

• Elvileg, előtisztított szennyvízzel 
mintegy 200 000 ha (300 mm/év) 
terület lenne öntözhető.

• Ez a tény – figyelembe véve az 
elkerülhetetlen klímaváltozást -
egyáltalán nem elhanyagolható 
lehetőség.

• A felszíni vízminőség javulás már 
csak hab a tortán.

• Vajon élünk vele?



• Ennek a módszernek a beruházási igénye minimális. Szakaszos 
öntözést is lehetővé tesz. A magas növésű energiafűz esetében 
is ideális megoldás

Szabad kifolyású (Árasztó) öntözés



Mennyit ér a szürkevíz ha 
öntözésre használjuk? 

• Ha az összes
szennyvizet
öntözésre
használnánk, ez
műtrágya értékben
42,3 milliárd Ft-ot
jelentene.

• Akkor is 17 milliárd
„pluszt” jelentene
a „kiöntözés”, ha
feltételezzük, hogy
jelenleg az összes
iszapot talajerő
visszapótlásra
használnánk



Mennyit ér a szürkevíz ha 
öntözésre használjuk? 

• Feltételezzük, hogy az összes rendelkezésre álló 
szennyvízzel 500 mm csapadékpótlást feltételezve, 
126000 ha energiafűz ültetvényt öntöznénk és az 
ültetvények produktumát tűzifaként értékesítnénk. 

Megnevezés

Évi 500 mm csapadékpótlással az öntözhető terület, ha 126 000

Ennek produktuma 25 t/h szárazanyag hozam esetén, t/év 3 150 000

A tűzifa produktum értéke, Ft/év 94 500 000 000

Haszon és megtakarítás mindösszesen, Ft/év 153 770 000 000



Magyarok az ICID - ben

Petrasovits Imre

Evapotranszspiráció és növényi vízigény 

MCs elnöke 

Európai Regionális (budapesti) Konferencia 
SzBiz elnöke

Ijjas István

Rendszerelemzési MCs elnöke

Európai Regionális Konferencia 

SzBiz titkára

Az Aral-tó rehabilitációja Biz. tagja

A Duna Tápanyagterhelése Biz. magyar 
referense

Szlávik Lajos

Árvízvédelmi MCs tagja

Nem szerkezeti árvízvédelmi fejlesztési elvek

Ligetvári Ferenc

Üzemi öntözés MCs elnöke

Nemzetközi Mikroöntözési Konf. Társelnök

ICID Bulletin Szerk. biz. tag

Hayde László 

Történeti MCs elnöke

Alelnökök:

Mosonyi Emil

Bogárdi János

Petrasovits Imre

Ijjas István

Ligetvári Ferenc

Hayde László (hollandiai tartózkodás)

A MNB jelenlegi elnöke: Szalai Sándor



Az ICID díjai és kitüntetései

Innovatív vízgazdálkodási díj

Olyan kutatás előmozdítása, amely jelentős 

megtakarításokat eredményez a 

vízalkalmazásokban vagy felhasználásokban; 

vagy a vízmegtakarítás új politikáinak / 

megközelítésének előmozdítása, amely 

költséghatékony és hasznos vízfelhasználást 

eredményez.

Fiatal szakemberek díja 

A díjat azok a 40 év alatti szakemberek 

kaphatják, akik a vízmegtakarítási technológiák, 

az innovatív vízgazdálkodási gyakorlatok 

kutatásában és elterjesztésében értek el 

kimagasló eredményt.

Farmer-díj

A Farmer-díjat olyan  gazdálkodó (k) kapják akik 

a bevált vízmegtakarításban jelentős 

eredményeket értek el.

Technológiai díj

A díjat a legjobb technológiai alkalmazások vagy 

projektek előmozdítására és ösztönzésére 

mutatják be, amelyek sikeresek voltak a víz 

megtakarításában,







Köszönöm 
megtisztelő

figyelmüket!


