
FIRELIFE Erdőtűz megelőzési Program” –
Információ és Kommunikáció nyertes pályázat 

előkészítésének és végrehajtásának 
tapasztalatai 

LIFE13 INF/HU/000827

Dr. Nagy Dániel, projektmenedzser

www.erdotuz.hu www.nebih.gov.hu
1



• Erdő és vegetációtüzek Magyarországon

• FIRELIFE projekt bemutatása

• Projekt előkészítésének tapasztalatai

• Projekt végrehajtásának tapasztalatai
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Erdő és vegetációtüzek Magyarországon
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Tűzszezonok Magyarországon 
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TAVASZI ERDŐTÜZEK

Fotók: Dr. Nagy Dániel (2015.)



NYÁRI ERDŐTÜZEK

Fotók: Antal Zoltán, Kefag Zrt. (2015.)

Kiskunhalas 400 ha (2015.07.26)

Kaskantyú 250 ha (2015.07.24)
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2012
21.000 vegetációtűz

90.000 ha leégett terület 
14.000 ha erdőtűz

2016
2500 vegetációtűz

445 erdőtűz
900 ha érintve



Klímaváltozás, időjárási szélsőségek hatásai

• Nő a tűzveszélyes időszakok hossza
• Nő a tűz intenzitása, lángmagassága
• Felszíni tűz helyett koronatűz
• Olyan állományok is égnek amik korábban nem
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99 százalékban 
emberi 

mulasztás okozza 
a tüzeket
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FIRELIFE projekt bemutatása
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A projekt száma: LIFE13 INF/HU/000827
A projekt hosszú neve: „Erdőtűz-megelőzési és képzési program
Magyarországon”
A projekt rövid neve: FIRELIFE projekt

A projekt kedvezményezettje:
NÉBIH Erdészeti Igazgatóság
1024 Budapest, Frankel Leó u. 42-44.

A projektnek nincs társkedvezményezettje.
A projekt időtartama: 2014. július 1-2018. június 30.
A projekt társfinanszírozója: MFB Zrt.



A célzott kommunikációs 
tevékenységek célcsoportjai 

- gazdálkodók;
- tanyatulajdonosok;
- kirándulók, természetjárók;
- dohányzó sofőrök, vonattal utazók;
- általános, középiskolások és óvodások;
- erdei iskolák tanulói;
- az erdőtüzek szempontjából különösen 
veszélyeztetett területeken élők.
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C2 – Nyomtatott információs és figyelemfelkeltő 
anyagok elkészítése

Az információt nyomtatott formában eljuttatni a 
célközönséghez klasszikus módja a kommunikációnak.
Alvállalkozói szerződés keretében elkészült az 
információs anyagok  szakmai tartalma, úgymint: 

- A5 méretű szórólapok - 5 különböző célcsoportnak
- A1 méretű plakátok - 5 különböző célcsoportnak
- LA4 méretű, a tűzgyújtás szabályairól szóló 

hajtogatott-szórólap - 3 célcsoportnak
- Fél A2-A3 méretű tűzgyújtási tilalom plakát
- Játékos feladatlapok gyerekeknek
- Oktatási  segédanyagok

- 30.000 plakát
- 150.000 tájékoztató anyag (+stihl, konyhasziget, 

túrista magazin stb)





C3 – Információs rendezvények



C4 – Direkt kommunikáció

 Személyes információátadás
 Tanyatulajdonosok felkeresése 
 Falu-és tanyagondnoki hálózatok rendezvényei
 Népszerű kirándulóhelyek – járőrútvonalak



C6 – Audiovizuális ismeretterjesztő anyag 12 éven felüliek 
részére

Jelenleg nincs erdőtűz-megelőzés 
témájában semmilyen 
audiovizuális eszköz, amellyel 
hatékonyan elérhető lenne az egyik 
legfontosabb célcsoportunk: 
a fiatalok. Ezt az űrt pótoljuk a 
várhatóan jövő év elejére elkészülő 
kisfilmmel, amellyel terveink 
szerint jelen lennénk számos 
rendezvényen és oktatási 
segédanyagként is funkcionál majd.

M5 Mindenki Akadémiája 



C7 – gyermekek számára (2 korosztálynak),
foglalkoztató füzet valamint mesekönyv készítése 

Az akció keretében alvállalkozó közreműködésével 
kétféle kiadvány készül gyermekek számára: 
• színes könyv és rövid foglalkoztató füzet 4-6 éves  

gyermekeknek, amely egy mesés történetbe ágyazva 
juttatja el az erdőtüzekkel kapcsolatos információkat 
a korosztály igényeihez alkalmazkodva,

• jellegét tekintve inkább ismeretterjesztő könyv 
készül a 6-10 éves gyermekek 
számára.

Füsti és az erdőtűz



C8 – Kihelyezett információs táblák

Mindösszesen 1930 darab, különböző méretű és 
tartalmú figyelemfelhívó táblát fogunk kihelyezni
autópályák és főutak pihenőibe, 
nemzeti parkok látogatóközpontjaiba, erdei 
iskolákba, 
nagyobb közjóléti létesítményekbe, 
kirándulóhelyekhez, kilátókhoz,kiránduló 
útvonalak, erdőbe vezető utak mentén, kijelölt 
tűzrakó helyekhez. Táblák 95 százaléka kiosztásra 
került,  többlet igény van.

Az óriásplakátok, közúti pihenők tábláinak
kihelyezése várhatóan 2016. 
második félévében valósul meg.

!





F1 – Online megjelenés
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Letölthető információs 
anyagok

Megjelenését 
megújítani

Erdotuz.hu
weblap

Facebook-kampány

- 1.600 játékos

- 70.000 elérés

1 hetes játék a 
kommunikációs osztály 
közreműködésével

Facebook
profil  -

erdőtűzmegelőzés



D1 – Középfokú erdőtűz-megelőzési 
képzések

A projekt D1 akciója keretében középfokú erdőtűz-megelőzési képzések szervezését és 
lebonyolítását vállaltuk, a következő szakmai célcsoportok számára: a Nemzeti Park 
Igazgatóságok dolgozói, az Erdészeti Hatóság dolgozói, az erdészeti szakszemélyzet és tűzoltó 
tisztek. 
Legalább
10 darab, alkalmanként két napos képzést fogunk megvalósítani, a részvétel ingyenes lesz a 

résztvevők számára. Az oktatási anyag egy, már megkötött alvállalkozói szerződés keretében 
készült el, a tanfolyamokat pedig Igazgatóságunk szakemberei fogják megtartani.

• Probono képzés 
• 1 napos, rövidített tematikus erdőtűzvédelmi képzés tűzoltótiszteknek 2016 tavaszán 

• E-learning modulok
• erdőtűzmegelőzési térképek



D2 – Felsőfokú erdőtűz-megelőzési 
képzések

A felsőfokú képzések két célcsoportja a magas beosztású erdővédelmi, természetvédelmi, és 
tűzmegelőzési szakemberek, valamint az erdőmérnök és a tűzvédelmi, tűzoltó szakirányon tanuló 
egyetemisták.

Az első célcsoport számára egy 5*1 napos képzést tervezünk, míg a felsőfokú képzésben tanulók 
számára a tananyagot az egyetemi tanmenetbe szeretnénk beemelni, 4 féléves tantárgyi képzés 
keretében. A tananyag a D1 képzés anyagára fog épülni, így kidolgozása folyamatban van.

Tervezett Képzési helyek:
• Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar
• Nemzeti Közszolgálati Egyetem
• OKF – NÉBIH – FM – OTB képzés (tűzmegelőzési, tűzoltási szakemberek)

• NÉBIH EI Erdészeti Igazgatási Kihelyezett Intézet (Állami Erdőgazdálkodók, Nemzeti 
Parkok, Magánerdőgazdálkodók)



Projekt előkészítésének tapasztalatai
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Projekt végrehajtásának tapasztalatai

32



33



Megvalósítási tapasztalatok

• Több akció lassabban indul mint ahogy tervezed 

• A projekt tervhez képest  garantáltan változnak  a 
körülmények

• Nem minden eltervezett kommunikáció működik

• Valami meg magától kezd működni
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Megvalósítási tapasztalatok

• Alkalmazkodás a projekt keretek között

• Eszközök, kommunikációs csatornák, módszerek, 
helyszínek módosítása a cél érdekében 

• Kell B terv és megfelelő idő rá
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Megvalósítási tapasztalatok

• Katalizátor hatás

• Multiplikátor hatás

• Ajándék, Ajándék (információ kapcsolás)

• Játék, Játék, Játék
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Megvalósítási tapasztalatok

• Emberközeli, természetes, ha lehet egyedi 
megvalósítás

• Információ dömping van, ahol lehet személyes 
kapcsolatot kell teremteni

• Figyelemfelhívó attrakció (ugrálóvár, látványos 
instaláció)

• WEB2 kommunikáció
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Megvalósítási tapasztalatok

• Légy türelmes a sajtómunkásokkal

• De nem kell mindent megcsinálni, a nyilatkozó nem 
színész

• Figyelj az időzítésre a sajtóban

• Írd össze amit mindig bele szeretnél szőni az 
interjúba, közleménybe (pl. LIFE projekt, honlap cím)
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Megvalósítási tapasztalatok

• Megrendelésnél, árajánlat kérésnél  ne mond el 
miből finanszírozod!

• EU-ból is lehet beszerezni, de szinte mindenre lehet 
itthon is vállalkozót találni. Sőt lehet a külföldi is 
innen rendeli!

• A több olcsóbb, de ha változhat a tartalom légy 
óvatos!
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Megvalósítási tapasztalatok

• kiadványtervezés

• nyomdák világa

• gépindulás hajnalban

• művészek és határidők
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Hirdetési ekvivalencia/
reklám-egyenérték

• 2015 február 27 és október 16 között 745.983 EUR

• 2015. július 17 a legmagasabb 38.024 EUR

• 2016 első 5 hónapjában 378.059 EUR

• 2016 május 4.-én a legmagasabb 26.523 EUR



Eldobni ≤ 1 másodperc
Eloltani ≥ 100 óra

Helyreállítani ≥ 100 év

Köszönöm a Figyelmet


