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Nagy-Vókonyai vizes és pusztai rehabilitáció (LIFENAT02/H/8638) 

(2002-2007) 

Általános cél: egy élőhely-mozaik teljes rehabilitációja, újraélesztése, 200 ha-os árasztott és vegyesen tartott háziállatokkal 

legeltetett vizes élőhely kialakítása és fenntartása vízimadaraknak. 



Szikes tavi élőhely-rehabilitáció a Hortobágyon (LIFENAT07/H/000324) 
(2009-2013) 

Általános cél: egy 

elpusztult szikes tó 

újraélesztése. Kárpát-

medencei szikes tavak 

természeti állapotának 

felmérése és rehabilitációs 

tervek készítése. 

 



Legelőtavak élőhelykezelése a Hortobágyon (LIFE11 NAT/HU/000924) 

2014-2020 

Általános cél: 650 hortobágyi legelőtóból 16-ban a nyílt vízfelület arányának növelése 

legeltetéssel. Nincs árasztás, csak csapadékvízzel való feltöltés a közvetlen vízgyűjtőkről. 

(Kedvezményezett: Hortobágyi Nonprofit Kft, partner: Hortobágy Természetvédelmi Egyesület) 



Restoration of natural watercourses to reduce water deficit on sodic wetland system in the Hortobágy 

Természetes vízjárás rehabilitációja egy hortobágyi vizes élőhely-láncolat vízhiányának felszámolása érdekében  

Általános cél: A project elsődleges célja 

csökkenteni a jelentős vízhiányt a szikes vizes 

élőhelyekben. Ezt úgy tudjuk kivitelezni, hogy ha a 

közvetlen vízgyűjtőről származó csapadékot 

kiegészítjük a 6000 hektáros vízgyűjtőn képződött 

évi 1,1-1,5 millió m3 csapadékvízzel, amit a 

rehabilitálandó természetes vízrendszeren a 14 
víztestbe kormányozzuk. 



Mi kell a LIFE pályázat írásához 

 

 
  
  
  



Probléma fa 

             



Logical framework 

 
  
  
  



Szükséges eszközök 

Munkacsomag 1: Project irányítás és kommunikáció: Feladat 1.1: Általános project irányítás és kommunikáció; Feladat 1.2: 
Tanácsadó testület működése; Feladat 1.3: Projekt haladásának nyomon követése, elemzése és jelentése 

MCS2: Rehabilitációja és kezelése a természetes vízjárás rendszernek és vízgyűjtőjének: Feladat 2.1: Hatásvizsgálat 
készítése; Feladat 2.2: Rehabilitációs vízügyi kivitelezési terv készítése; Feladat 2.3: Lecsapoló csatornák felszámolása 2.4: A 
hajdani természetes vízszállító rendszerek rehabilitációja; Feladat 2.5: Szikes vizes élőhelyek mederszerkezetének 
rehabilitációja; Feladat 2.6: A szikes vizes élőhelyek és vízszállító rendszerek vízigény kezelése 

MCS3: Problémát okozó fajok kezelése: Feladat 3.1: A problémát okozó bokrok és fák eltüntetése 3.2: Optimalizált legeltetési 
rendszer működtetése a kezeletlen területrészeken. 

MCS4: Optimalizált legeltetési rendszerek működtetése gazdálkodókkal: Feladat 4.1: Bemutatás és oktatás; Feladat 4.2: 
Kivitelezés. 

MCS5: A project eredményeinek nyomon követése, elemzése és jelentése: Feladat 5.1: Monitoringja és elemzése a vizes 
élőhelyek környezeti változóinak; Feladat 5.2: Monitoringja és elemzése a madarak, kétéltűek, makrogerinctelenek, beporzók 
és növénytársulások változásának; Feladat 5.3: Monitoringja és elemzése a kezelés hatásának; Feladat 5.4: Madarak 
fészkelési sikerességének mérése; Feladat 5.5: A terület ökoszisztéma szolgáltatásának mérése és elemzése. 

MCS6: Az eredmények bemutatása és terjesztése: Feladat 6.1: A projekt bemutatása; Feladat 6.2: Az eredmények és 
tapasztalatok átadása; Task 6.3: Környezeti nevelés és oktatás 

MCS7: Fenntarthatósága, megismételhetősége és hasznosíthatósága a project eredményeknek: Feladat 7.1: Tervek 
készítése; Feladat 7.2: A tervek megvalósítása 
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1) Szervezetek, konzorcium, projektirányítás 

2) Pénzügyi tervezés 

3) Probléma fa, logical framework, WP-k 

4) Uniós jogszabályokhoz illeszkedés 

5) Térképek, ábrák, Annex fényképek 

 

 

 

Pályázatírási tréning: 

 

1. Szervezeti felépítés: partnerek, menedzsment  

2. Pénzügyi tervezés 

3. Probléma fa, logical framework, WP-k 

4. Uniós jogszabályokhoz illeszkedés 
 

 

 

 
  
  



Köszönöm a figyelmet! 

Köszönet a fényképek készítőinek: Balla Dániel, Simay Gábor, 

Szilágyi Attila, Oláh János 


