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A lakossági szemléletformálás jó 

gyakorlatai



TOP Élhető települések kiírás

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság mellett elvárás, hogy 

minden projekt tartalmazzon a helyi lakosság 

szemléletformálására vonatkozó és a projekt elvárt 

eredményeit bemutató akciót. 

A szemléletformáló akciónak a projekt fejlesztéseihez kell 

kapcsolódnia, fókuszában a megvédett terület lakosságával, 

azonban a település más részei lakossága is bevonható 

annak érdekében, hogy a víz, mint érték szemléletet és a 

település klímaváltozáshoz történő alkalmazkodásának 

elősegítése érdekében tett lépéseket megismerjék. 



TOP Élhető települések kiírás

A szemléletformálás fő célja 

- a vizek helyben tartásának fontosságára való figyelemfelhívás, 

- a magántulajdonú ingatlanokon történő hasznosítási 

lehetőségek és gyakorlati megoldások bemutatása, valamint 

- a létrehozott infrastruktúra fenntartására való figyelemfelhívás 

(pl. magántulajdonú ingatlanok előtt árkok tisztítása). 

Különös figyelem szükséges a lakossági szemléletváltás pozitív 

megtámogatására olyan kényes területeken, mint 

- az illegális rétegvíz használatokról a csapadékvíz használatokra 

való áttérés fontossága, 

- az illegális csapadékvíz csatornabekötések helyett alternatívák 

(ciszterna program, telken belüli és kívüli szikkasztó árkok stb.) 

kínálása. 



TOP Élhető települések kiírás

Közös kincsünk a víz – szemléletformáló anyag: 

https://mtvsz.hu/uploads/files/394x210_VIZ_gongyolt_szorolap_v

egleges.pdf

https://mtvsz.hu/uploads/files/394x210_VIZ_gongyolt_szorolap_vegleges.pdf








Együttműködés 

Vas megyei önkormányzatokkal

➢ Szórólap nyomtatása és 

eljuttatása minden 

háztartásba

➢ Előadás lakossági

csoportoknak

➢ Csempeszkopács, 

Rum, 

Őriszentpéter, 

Meggyeskovácsi, 

Bejcgyertyános



Szemléletformálási eszközök

➢ Poszterek, plakátok

➢ Kiállítások

➢ Szemléletformáló sátor falunapon

➢ Újságcikkek

➢ Facebook posztok, hirdetések

➢ Tanösvény

➢ Füzetek, kiadványok

➢ Online előadások

➢ Iskolai oktatóanyagok

➢ Játékok



Klímaalap létrehozása

➢ Lakossági és civil pályázatok

➢ Zöldfelület gazdálkodás

➢ Szemléletformálási akciók

➢ Iskolai tevékenységek

➢ Esővízgyűjtő IBC tartály pályázat

➢ Szekszárd önkormányzata és 

a Zöldtárs Alapítvány

http://zoldtars.hu/klimaalap

http://zoldtars.hu/klimaalap


Együttműködés 

a Wavin Hungary Kft-vel 

➢ Lakossági szórólap nyomtatása

➢ Újságcikkek a témában

➢ Online szeminárium

➢ Pályázat kiírása önkormányzatoknak



Pályázat önkormányzatoknak

mintaprojekt megvalósítására

➢ Önkormányzati közhasznú épületet érő nagy mennyiségű 

csapadékvíz kezelésére

➢ Földalatti szikkasztó vagy tározó kialakítása

➢ Wavin Kft. biztosítja 

- a szikkasztóblokkokat és 

- a méretezési, műszaki tanácsadási hátteret, 

➢ Az önkormányzat feladata 

- a tervezés és a földmunka finanszírozása, illetve 

- a megoldás népszerűsítése helyben.

➢ Jelentkezés: 2022. január 31.



Műszaki megoldás

➢ https://www.wavin.com/hu-hu/esovizkerdes

https://www.wavin.com/hu-hu/esovizkerdes


Érd – iskolaudvar szikkasztó 

➢ tanuszodával és egy sportcsarnokkal felszerelt általános iskola

➢ legnagyobb gépkocsi terhelésnek is ellenálló, teljeskörűen

tisztítható blokkok

➢ https://www.wavin.com/hu-hu/tudaskozpont/projektek/erdi-iskola

https://www.wavin.com/hu-hu/tudaskozpont/projektek/erdi-iskola


Köszönöm a figyelmet!

Beadási határidő: 2022. január 31.

https://mtvsz.hu/hirek/2021/12/palyazat-mintaprojekt-megvalositasara-

onkormanyzati-epuleteket-ero-nagy-mennyisegu-csapadekviz-kezelesere

ifarkas@mtvsz.hu
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