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Bevezetés

 Az 1973-ban alapított nemzeti park kiterjedé-
se meghaladja a 82 000 hektárt, ebbõl 52 000 hek-
tár UNESCO Bioszféra Rezervátum. A Hortobágy a 
Világörökség része és közel 24 000 hektár a Ramsari 
Egyezmény oltalma alatt álló nemzetközi jelentõségû 
vizes élõhely.

 A Hortobágy kiterjedt szikes pusztája Európa 
legnagyobb összefüggõ természetes gyepterülete, 
melyet különféle vízjárta élõhelyek mozaikja tarkít; 
heves záporok után hirtelen meggyûlõ, pár napos-
hetes életû tocsogók, hosszabban vízállásos szikes 
mocsárrétek, zsombékosok, a nyári aszályok idejére 
kiszáradó illetve egész évben vízzel borított szikes 
mocsarak, mesterségesen létesített halastavak.

 Az elmúlt 30 000 év geológiai, õskörnyezeti 
vizsgálatai minden kétséget kizáróan bizonyítják, 
hogy a szikes pusztát nem emberi hatások hozták 
létre. A térség hagyományos területhasználati formá-
ját jelentõ külterjes állattartás a természeti értékeket 
megõrizve formálta a tájat évszázadokon át, gyakorla-
ta napjainkig fennmaradt. Azonban a 20. században 
megjelenõ tájidegen használati formák a természe-
tes élõhelyek komoly károsodását okozták, a pusztát 
öntözõ rendszerekkel szabdalták fel. 

 Az európai jelentõségû természeti értékeket õrzõ területek ökológiai hálóza-
ta a NATURA 2000 rendszer. A pannon szikeseket a közösségi jelentõségû természetes 
élõhelyek jegyzéke a kiemelt jelentõségû, azaz fokozott védelmi intézkedéseket igénylõ 
élõhelytípusok közé sorolja, melynek legnagyobb kiterjedésû európai elõfordulási helye a 
Hortobágy. A LIFE program helyszíne a Hortobágyi Nemzeti Park, amely a NATURA 2000 
hálózat részeként felkerült a közösségi jelentõségû területek listájára (élõhelyvédelmi 
irányelv), illetve kijelölt különleges madárvédelmi terület (madárvédelmi irányelv).

 A program célja a szikes puszták és mocsarak kedvezõ természeti állapotának hely-
reállítása, állat- és növényvilágának hosszú távú megõrzése. Természetvédelmi fontosságát 
mutatja, hogy megvalósítását az Európai Unió 70 %-os pénzügyi támogatásban részesítette. 
A program a legeltetéses állattartás feltételeinek javításával elõsegíti a természeti értékek 
fenntartását is szolgáló hagyományos tájhasználatot.



 A kontinentális szikesek klasszikus európai elõfordulási helye a Kárpát-medence, me-
lyek közül a legnagyobb kiterjedésû és a talajtípusok, felszíni mikroformák (szikerek, szikpad-
kák, vakszikes foltok) tekintetében legváltozatosabb a Hortobágy. 

 Döntõen rövidfüvû pusztai növényzet borítja, füves szikes pusztai és ürmös szikes 
pusztai társulásokkal (Achilleo-Festucetum, Artemisio-Festucetum), amit magasfüvû lösz-
gyep fragmentumok (Salvio-Festucetum), szikfoki társulások (Puccinellion limosae), gyér 
növényzetû bárányparéjos vakszikes (Camphorosmetum annuae) és teljesen kopár vakszik 
foltok tarkítanak. A vízjárta területek növényzete a nyíltvíz foltokkal, tündérrózsa-tündérfá-
tyol hínármezõkkel tarkított, nádas-gyékényes mocsaraktól, a csak idõszakosan vízzel borított 
zsombékosokig, szikes rétekig sokféle típust ölel fel.

 A hatalmas terület kiváló táplálkozó- és pihenõhely sok ragadozómadárnak, többek kö-
zött olyan fajoknak, mint parlagi sas, rétisas, pusztai ölyv, kerecsensólyom, kék vércse. A vizes 
élõhelyek számos védett és veszélyeztetett madárfaj költõ- és táplálkozóterületei. A Hortobágy 
leginkább vonuló vízimadár- és partimadár tömegeirõl ismert (nagylilik, nagy goda, pajzsos-
cankó), fontos havasi lile vonulóhely. A daru legnagyobb európai gyülekezõhelye, õszi vonu-
láskor akár 60-80 000 egyed is tartózkodik a Hortobágyon. Eddig 337 madárfaj jelenlétét ész-
lelték itt, köztük olyan kipusztulással veszélyeztetett fajokkal, mint a rendszeresen átvonuló 
kislilik, vagy a fészkelõ fajok közül a cigányréce, kis kárókatona, túzok, csíkosfejû nádiposzáta. 
Az Európában nagyon megritkult illetve sok helyrõl eltûnt bölömbika, kanalasgém és nagykó-
csag nagy egyedszámban költ itt.

 A program megvalósításával érintett puszták az idõszakos szikes mocsarak utolsó ma-
radványainak legszebb képviselõit õrzik. Valaha ez volt a Hortobágy legjellegzetesebb vizes 
élõhelytípusa. A szikes talajon változatos felszíni formák fejlõdtek ki, ahol pár centiméteres 
szintkülönbségek határozzák meg a nedves és száraz élõhelyek tarka mozaikvilágát formáló és 
fenntartó természetes szikesedési folyamatokat. Télvégi hóolvadás, tavaszi esõk után a puszta 
több ezer hektárját borítja sekély víz, majd a magasabb térszínekrõl induló helyi vízmozgások 
hamar és tartósan szárazzá váló szikpadkákat, szikerek-hálózatát, viszonylag hosszan nedves 
szikfokokat rajzolnak a felszínre és végül a szikfenekek, laposok, mocsarak medreit töltik meg. 
Az idõszakos mocsarak ezért csak vízgyûjtõjük teljes megóvásával õrizhetõk meg.

 A táj hidrológiai tengelye a nemzeti parkot 55 km 
hoszszan átszelõ Hortobágy-folyó, a hortobágyi puszták 
teljes egészében ennek vízgyûjtõjéhez tartoznak. A Tisza 
szabályozása és a Hortobágy-folyó medrének megkotrása 
elõtt mûködõ fokok, melyeken elárasztotta a csatlakozó 
mocsarakat, vízállásokat, de az ár levonultával le is vezet-
ték a vizeket, ma is jól láthatóak Angyalháza, Pentezug 
vagy Zám pusztákon.

Magyarország I. katonai felméré-
sének térképszelvényén (1782) 
pontosan beazonosítható ...

... a Nagyág-ér képe 2004-ben.

A program helyszíne
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Jelmagyarázat:
           Folyók
           Fõút
           Csatorna

Kilométer

Fontosabb adatok:
• Hortobágyi Nemzeti Park
 területe: 82 000 ha.
• A LIFE-program megvalósításával
 közvetlenül érintett terület: 10 000 ha.
•	Betemetett	öntözőcsatornák
 összes hossza: 500 km.

           Tavak

           Település

           Projekt megvalósulásának helyszínei

           Hortobágyi Nemzeti Park területe

LIFE-Nature program a Hortobágyi Nemzeti Parkban
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 A Tiszának az 1846-ban megkezdett 
és a század végére befejezett szabályo-
zása után az áradások már nem érték el 
Hortobágy térségét. Ezt követõen pedig a 
XX. század belvízmentesítési, meliorációs 
beavatkozásai, a hortobágyi vízfolyások 
medrének többszöri kimélyítése, vala-
mint a természetes vízgyûjtõ területek 
drasztikus átalakítása együttesen vezet-
tek a természetes pusztai élõhelyszerkezet 
megváltozásához.

 Az 1950-60-as években a hortobágyi 
puszták egy részét feltörték és hatalmas 
gát- és csatornarendszereket létesítettek fe-
lületi öntözésre kialakított intenzív gyepek 
és rizsföldek számára. A kisebb csatornák 
mélysége 0,5 - 1 m közötti, szélessége 2 
méter alatti volt, de a nagyobbak mélysége 
helyenként elérte a 2 métert is, szélessége 
pedig az 5 métert. Az angyalházi pusztában 
épített, közel 6 km hosszú, derékszögben 
többször megtörõ nyomvonalú “hajózócsa-
tornát” a sokkal mélyebb térszínen húzódó 
Hortobágy-folyóból szivattyúval tervezték 
vízzel feltölteni és a csatornán hajóról kí-
vánták öntözéssel javítani a szikes legelõk 
hozamát. Soha nem használták ...

Hortobágy-folyó

Hajózó-csatorna

Miért volt szükség tájrehabilitációra?
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 A megépített öntözõrendszerek 
nagy részét soha nem használták, viszont 
az elnádasodott csatornák, a terepfelszín 
fölé emelkedõ gátak nem csak az õsi pusz-
tai tájképet törték meg, de jelentõs termé-
szeti károkat is okoztak, hiszen gyökeresen 
felborították a természetes felszíni vízlefo-
lyási viszonyokat.

 „...rizst még 1955-ben is 6000 
holdon vetettek. Alig van a határnak 
olyan része, ahol ne találkoznánk a 
nyomaival. Õsgyepek, kaszálók bán-
ják, amelyek megszûntek legelõnek 
lenni, de nem váltak termõvé. Négy-
hat évig ment a rizs, aztán annyira 
gyomosodott, hogy meddõ próbál-
kozás volt tovább erõltetni.”…„A 
külsõ és belsõ Kónyán épített rend-
szer – 20-25 kilométer hosszú, be-
nádasodott csatorna – sosem adja 
már vissza a beleölt pénzt. Behúzá-
sának költségeit is az utókor fogja 
kifizetni.”
(Zám Tibor (1966):
Hortobágyi jegyzetek)



 A kiterjedt füves pusztákat, szikpadkákat, szikereket, szikfenekeket egyenes csatornák 
és gátak szabdalták fel, útját állva a víznek a talajfelszín természetes mélyedéseit, medreit 
kitöltõ mozgásának. A jellegzetes száraz szikespusztai és vízjárta élõhelyek tarka hálózatát for-
máló és fenntartó természetes szikesedési folyamatok mûködése lehetetlenné vált. Mindez a 
mocsarak, idõszakos vízállások, zsombékosok területi csökkenéséhez, teljes vagy részleges ki-
száradásához és ezáltal élõviláguk fokozatos szegényedéséhez, biológiai változatosságuk csök-
kenéséhez vezetett.

 A szikes pusztai élõvilág sokszínûségének megõrzéséhez, a károsított élõhelyek termé-
szeti gazdagságának helyreállításához ezeknek a mesterséges létesítményeknek a felszámolá-
sára volt szükség. Az idõszakos szikes mocsarak élõvilágát a mesterséges vízpótlás tönkreteszi, 
természetes állapotuk visszaállítása a vízgyûjtõterület sérüléseinek felszámolásával valósítha-
tó meg. Megõrzésük alapja a természetes vízjárásnak megfelelõ vízviszonyok biztosítása.

Miért volt szükség tájrehabilitációra?
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 Az Európai Unió LIFE pályázati keretének támogatásával elõször nyílt lehetõségünk 
arra, hogy a korábbi programoktól eltérõen ne csak egy kiválasztott élõhely, hanem száraz 
szikes pusztai és mocsári élõhelyek változatos, összefüggõ rendszerének természetes állapo-
tát próbáljuk meg tájléptékû élõhelyrehabilitációs program keretében visszaállítani. Ilyen 
jellegû és méretû élõhelyrehabilitáció Magyarországon még nem történt. Ez a lehetõség 
évtizedekkel gyorsította fel a nemzeti park alapítása óta tervezett és számos kezelési kon-
cepcióban lefektetett természetvédelmi célok megvalósítását.



A mocsárréttek növényfaja az uniós védettségû kisfészkû aszat 
(Cirsium brachycephalum).

A program célkitûzései
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 A tájrehabilitáció cél-
ja az uniós élõhelyvédelmi 
irányelv alapján kiemelt je-
lentõségû élõhelytípusként 
nyilvántartott pannon szi-
kes sztyeppek és mocsa-
rak (kódja: 1530) kedvezõ 
természeti állapotának 
helyreállítása, növény- és 
állatvilágának hosszú távú 
megõrzése érdekében a 
megfelelõ élõhelyi feltéte-
lek, valamint a természetes 
élõhelyarányok (száraz és 
nedves) visszaállítása és fenn-
tartása. 

 A program a nemzeti park pusztáin közel 10 000 hektár kiterjedésû NATURA 2000 
területet érint, részben Ramsari területeket. Ennél azonban lényegesen nagyobb, mintegy 
20 000 hektárnyi terület élõvilágára van közvetlen hatással.



8.

 • A nemzeti park területén ta-
lálható felhagyott öntözõrendszereket 
közel 10 000 hektáron temettük be. An-
gyalháza, Szelencés, Zám, Pentezug, Né-
met-sziget, Malomháza, Ágota és Máta 
pusztákon 500 km-t meghaladó össz-
hosszúságú gát- és csatornarendszert 
szüntettünk meg és simítottunk töké-
letesen a természetes terepfelszínbe. 

A pusztákról több mint 800 m3 betontörmeléket, egykori átereszeket és egyéb betonmûtárgy 
maradványt (~ 450 db nagyobb mûtárgy) szállítottunk el hulladéklerakó helyre.

A program megvalósítása

 • A gátakat a csatornák építé-
se során kitermelt földbõl építették, 
így felszámolásukhoz nem kellett a 
helyszínre földet vinni, sem onnan 
elszállítani. Mivel a talajfelszíni víz-
mozgásokat már pár centiméteres 
szintkülönbségek is alapvetõen meg-
változtatják, a feladat sikeres meg-
valósításának kulcsát a földmunkák 
nagyon pontos kivitelezése, a felszíni 
vízmozgások biztosításához a finom 
talajelmunkálás jelentette.



2002

2003

2004
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Vonuló havasi lilék (Charadrius morinel-
lus)  a hajózó csatorna lassanként eltûnõ 
nyomvonalán. A faj egyetlen ismert kon-
tinentális vedlõhelye a Hortobágy, eddigi 
legmagasabb példányszámban (514) éppen 
ezen a területen idõzött 2003-ban.

A program megvalósítása

 • A nagyobb csatornák helyén foltokban a természetes gyepet alkotó fõ fûfaj, a veres-
nadrág csenkesz (Festuca pseudovina) magvetésével segítettük a gyep visszatelepedését. 
A felszámolt csatornák nyomvonalain kiválasztottuk azokat a jobb talajadottságú szakaszokat, 
ahol a gyepesítéssel lehetett az itt várható gyomosodást megelõzni és a természetes gyeptaka-
ró regenerálódását felgyorsítani. Ezeken a helyeken 2003 õszén megkezdtük a gyeptelepítést.

 • Egyes területrészeken szükség volt a betemetett csatornák nyomvonalán megjelenõ 
gyomnövények mechanikai irtására (szárzúzás), illetve a telepített gyep ápolására.

 • A természetes úton összegyûlõ csapadékvizek megtartását szolgáló mûtárgyakat 
felújítottuk illetve újakat építettünk, melyek révén a mocsarak optimális vízszintje szükség 
szerint biztosítható.

 • A munkák tervezésekor és a kivitelezés megkezdése elõtt részletes alapállapot-felmé-
rést végeztünk a projekthelyszíneken. Az elvégzett beavatkozások természetvédelmi eredmé-
nyességét értékelõ, több élõlénycsoportra (flóra, fauna) és az élõhelyszerkezet változásának 
követésére (légifelvételek) kiterjedõ monitoring programot indítottunk.

Az átlagosan 1 méter magas gát-
tal övezett, 5 méter széles hajózó 
csatornából betemetésekor több 
hatalmas	 beton	műtárgyat	 kellett	
kiemelni, ...

   ... helye egy 
év múlva már 
a természetes 
terepfelszínbe   
simul, ...

…	a	 tereprendezést	 követő	máso-
dik évben a pusztai növényzet 
visszatelepülése	is	megkezdődött.	
Az egykori csatornákkal szomszé-
dos növényzetben a földmunkák 
hatására gyomosodás sehol nem 
indult meg.
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Eredmények

 A projektterület szikes mocsaraiban 
összegyûlõ tavaszi olvadék- és csapadék-
vizeket sikerült a területen tartani, ennek 
köszönhetõen stabil bölömbika költõhelyek 
alakultak ki. Állománya 53%-kal növekedett.

 A gyepterület és a természetes medrek mesterséges feldarabolódását megszüntet-
tük, az élõhelyek regenerálódása megkezdõdött. A tavaszi olvadékvizek összegyülekeztével 
már 2004-ben kirajzolódtak a korábban csatornákkal feldarabolt szikerek újra összefüggõ 
medrei, melyek között a természetes felszíni vízmozgás megindult és a helyi vízgyûjtõk 
mûködésének helyreállásával a csapadékvizek ismét a természetes mélyedésekben, mocsa-
rakban gyûlnek össze, így vízháztartásuk hosszú távon várhatóan helyreáll.

 A korábbi években szárazon álló szikes mocsarak ismét jelentõs költõ- és táplálkozóhe-
lyekké váltak. A Tárkány-ér közvetlen vízgyûjtõ területét is feldarabolta egy rizstelep csatorna-
rendszere, melynek betemetése után 2004-ben az újra akadálytalanul a mocsárba lefutó csa-
padékvizek feltöltötték az addig száraz medret. Õsszel-tavasszal népes vonuló madárserege-
ket, egész évben jelentõs táplálkozó madártömegeket vonzott (récefélék, ludak, kanalasgém, 
gémfélék, partimadarak, szerkõk) és fajgazdag szikes mocsári fészkelõ közösség népesítette 
be a mocsarat. A felújított mûtárgyak révén például Angyalházán õszi vonulás idején a darvak 
(Grus grus) számára megfelelõ éjszakázóhelyet tudtunk biztosítani árasztás nélkül, kizárólag 
a csapadékvizek megtartásával. 

Az európai veszélyezte-
tettségű	réti	csíknak	(Mis-
gurnus fossilis) stabil, 
önfenntartó állományát 
találtuk több, a program 
eredményeképp regene-
rálódó	vizes	élőhelyen.



 A szikes pusztai száraz 
és nedves élõhelyek termé-
szetes vízrajzi és növényzeti 
kapcsolatai újra kialakultak, 
a növény- és állatvilág ter-
mészetvédelmi szempontból 
kedvezõ állapotának helyre-
állása megkezdõdött. A szi-
keseket fenntartó természe-
tes felszíni eróziós folyama-
tok, szikesedési folyamatok 
mûködésének feltételei hely-
reálltak, amely a változatos 
sziki élõhelytípusok hosszú 
távú megõrzését biztosítja.

2004 tavaszán új élõhelyeken 
figyeltünk meg mocsári teknõst 

(Emys orbicularis).

Eredmények
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A felmérések során új vidraélõhelyeket találtunk 
a tájrehabilitációval érintett pusztákon.

 Az élõhelyvédelmi irány-
elv II. mellékletén szereplõ ál-
lat- és növényfajok, mint példá-
ul réti csík (Misgurnus fossilis), 
vidra (Lutra lutra), kisfészkû 
aszat (Cirsium brachycepha-
lum), valamint a madárvédelmi 
irányelv I. mellékletén szereplõ 
madárfajok, többek között bö-
lömbika (Botaurus stellaris), 
daru (Grus grus), csíkosfejû 
nádiposzáta (Acrocephalus 
paludicola) számára kedvezõ 
élõhelyi feltételek alakultak ki 
és biztosítottak hosszú távon.



 A Halas-mocsár (300 hektár) vízgyûjtõ területét, rétzónáját és a meder egy részét is fel-
szabdalta egy gyep öntözõ rendszer, ami drasztikusan megváltoztatta a természetes lefolyási 
viszonyokat és gátolta, hogy a csapadékvizek a gyepekrõl a mocsárba fussanak. 2003-ban be-
temettük ezeket a létesítményeket, megindult a roncsolt gyepek és a rétzóna helyreállása és a 
vízgyûjtõ újra betölti funkcióját.

Eredmények
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A	program	megvalósításával	közvetlenül	érintett	élőhelyeken:
- a bölömbika (Botaurus stellaris)	állománya	53	%-al	nőtt,
- a túzok (Otis tarda) állománya 5 %-al emelkedett,
- a területen éjszakázó darvak (Grus grus)	egyedszáma	25%-al	nőtt,
-	a	csíkosfejű	nádiposzáta	(Acrocephalus paludicola) állománya 15 %-al emelkedett.



 Zám botanikai értékét endemikus (bennszülött) fajokban gazdag szikes pusztai nö-
vényzete teszi egyedülállóvá, itt található a Hortobágy egyetlen valódi halofiton (sókedvelõ) 
növényegyüttese. Hasonló növényzettel a tengerpartokon találkozhatunk.

2002

2003

2005

2005
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A csatornákat, gátakat a természetes társulásoktól 
teljesen eltérõ, természetvédelmi szempontból ér-
téktelen, gyomos növényzet borította.

A jellegzetes szikespusztai 
halofiton fajok, mint pél-
dául a sóvirág (Limonium 
gmelinii subsp. hungari-
cum),	 sziksófű	 (Salicornia 
prostrata), sóballa (Sue-
da salinaria), bárányparéj 
(Camphorosoma annua)  
nagyon hamar megjelen-
tek a betemetett csatornák 
nyomvonalain, …

...	sőt,	még	a	hazai	jogszabályok	alapján	
védett, a Kárpát-medencében bennszü-
lött	 erdélyi	 útifű	 (Plantago schwar-
zenbergiana) is betelepedett a szom-
szédos növénytársulásokból.



 A földmunkák befejeztével a környezõ növénytársulásokból a társulás alkotó fajok bete-
lepülése és a természetes növénytakaró regenerálódása már a munkák elvégzését követõ év-
ben megkezdõdött. Ezt a folyamatot a fõ társulás alkotó fûfaj, a veresnadrág csenkesz (Festuca 
pseudovina) magvetésével sikerült gyorsítani.

 A projektterü-
let kiemelt jelentõségû 
hortobágyi túzok (Otis 
tarda) élõhely. A túzok 
dürgõ- és költõhelyeken 
kedvezõbb élõhelyi fel-
tételek alakultak ki, il-
letve 2003-2004-ben a 
projekt munkálatai elõtt 
csatornákkal szabdalt 
pusztarészeken, ahol ko-
rábban nem volt jelen a 
túzok, új dürgõhely ala-
kult ki, 2005-ben pedig 
új áttelelõhelyet is el-
foglaltak.

Eredmények
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Betemetett csatorna nyomvonala 
gyeptelepítésre	 előkészített	 álla-
potban, ...

... és gyepesítés után.



 A program végrehajtásának társadalmi fogadtatása egyöntetûen jó volt és nagyban nö-
velte a természetvédelem elfogadottságát és tekintélyét. A területek természetvédelmi kezelé-
sét elsõsorban a legeltetéses állattartás biztosítja, melyben helyi gazdálkodók is részt vesznek. 
Ezért fontos, hogy a megvalósult tájrehabilitáció ennek feltételeit is javította.

A kivitelezés során felmerült kérdéseket fo-
lyamatosan egyeztettük valamennyi érintett 
féllel.

… betemetésükkel megszûnt a hagyomá-
nyos legeltetést akadályozó tényezõ.

Az öntözõrendszerek korlátozták 
a legelõhasználatot,…

15.

A LIFE program és hagyományos területhasználat



 A program eredményessége nem csak a megvalósítás helyén, a természetes élõhelyek 
állapotának javulásán keresztül érzékelhetõ, hanem a NATURA 2000 élõhelyek és fajok 
megõrzéséhez máshol is alkalmazható ismereteket nyújtott.

 A jelentõs méretû földmûvek és betonmûtárgyak természetvédelmi elvárások szerin-
ti eltüntetése sokak számára lehetetlennek tûnt, ennek ellenére a gyakorlat azt bizonyítot-
ta, hogy megfelelõ színvonalú kivitelezéssel a természetes térszínbe tökéletesen belesimuló 
terepfelszín kialakítható. A tájrehabilitáció során szerzett tapasztalatokat már máshol végre-
hajtott élõhelykezeléseknél, tájsebek felszámolásánál is sikeresen felhasználtuk, illetve ezeket 
több hasonló programban mások is alkalmazták. 

 A tájrehabilitáció megvalósításakor dolgoztuk ki és tájléptékben itt használtuk elõször 
azt a gyep visszatelepítési technológiát, ami azóta több LIFE programban is bevezetésre ke-
rült.

 A felmérések alkalmával gyûjtött adatok a szikes pusztai élõhelyek további természetvé-
delmi kezeléséhez, hatékony megõrzéséhez szolgáltatnak új információt.
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Átadható tapasztalatok



Szikes puszták és mocsarak rehabilitációja
az Európai Közösség LIFE pénzügyi alapjának támogatásával

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Cím: 4024 Debrecen, Sumen u. 2.

Programvezetõ: Dr. Gõri Szilvia
 Tel.: (52) 529-920

E-mail: gori@www.hnp.hu
Honlap: www.hnp.hu/~life2002, www.hnp.hu/life2002

Mûszaki tervek:
MARAG KOMPLEX VÁLLALKOZÁSI KFT.

Kivitelezõk:
KÖRÖS AQUA KFT.

NATUR-ÉP KFT. (KATA-FÖLDGÉP KFT.)
RÓNA-IM KFT.

További információk:
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