
PROJEKT CÍME: 

A lakossági tanácsadás fejlesztése a fenntartható életmódot és az ehhez 
kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönz! kampányok hatékonyságának 
növelése érdekében 
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A Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának m"ködési területe 

Projekt id!szaka:  

2008.12.01-2009.11.30. 



•! másfél évtizedes múlt 
•! országos lefedettség (16 tag- és 2 
partnerszervezet)  
•! egész évben ingyenes tanácsadás az 
irodákban és rendezvényeken  
•! e-mail, telefon, skype és személyes 
elérhet!ség 
•! bels! min!ségbiztosítási rendszer 
•! cél: a fenntartható fejl!dés környezeti 
információinak terjesztése, lakossági 
panaszok kivizsgálása, jogorvoslat, s!t 
nagyobb horderej" ügyekben jogi 
képviselet 

A Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata (KÖTHÁLÓ)  

A KEOP 47 milliós támogatása segítette, hogy 
az irodai tanácsadás mellett küls! helyszíneken 
kampánynapokat és vidéki tanácsadónapokat 
is szervezzenek a Kötháló tagszervezetei. 
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!! Zaj 
!! Víz 
!! Leveg! 
!! Talaj 
!! Környezetpolitika és intézmények  
!! Munka háztartásokkal (pl. öko-fogyasztás) 
!! Munka cégekkel (pl. öko-termelés, öko-fogyasztás) 
!! Munka közintézményekkel (pl. zöld közbeszerzés) 
!! Esélyegyenl!ségi vonatkozások 
!! Sajtóképzés, prezentációs technikái 

Távképzési rendszer,  
10 tananyag készítése: 
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!! Forrásteremtési terv 
!! Önkéntesszervezési terv 
!! Esélyegyenl!ségi terv 

5 szervezet új tanácsadóinak mentorálása más 
tagszervezetek által, hogy felkészüljenek a változó igényekre, 
elvárásokra, hogy tanuljanak a tapasztaltabbaktól. 

Új tanácsadók mentorálása: 

3 fejlesztési terv elkészítése: 
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30 szakért!i tanulmány készíttetése bonyolultabb, nagy 
horderej" környezeti problémák megoldására, többek között 
az alábbi témákban:  
•! CE Dakar Rally természetkárosítása és környezetvédelmi 
engedély nélküli megtartása,  
•!Miskolc Bábonyi-bérc utcáin és több más helyszínen illegális 
hulladéklerakás, miskolci zöldfelület-gazdálkodás,  
•!NATURA 2000 védett Kis-Eged tervezett beépítése,  
•!Borsodi Ércel!készít! M"vek légszennyezése,  
•!Miskolc szmogriadó rendelete,  
•!Fels!zsolcán a MÁV területén illegális hulladék elhelyezés, 
•!Gazdasági-környezetegészségügyi elemzés egy esztergomi 
óvoda ivóvíz-ásványvíz fogyasztásáról. 
Stb. 

Szakért!i hálózat m"ködtetése: 



El!adás, képzés, oktatás:  

!! Képzés, tananyag egyeztetés és tapasztalatcsere 5-5 
alkalommal.  

!! Képz!k képzése: tanácsadók továbbképzése (napkollektor 
építés, ökoépítészet, gazdasági szervezetek 
leveg!tisztaságvédelmi feladatai, zajvédelem, MS Projekt 
képzés, pénzügyi ismeretek) 

!! Fejlesztési találkozók: 3 tervez!i és 3 hálózati találkozó 
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Számítástechnikai fejlesztések: 

„Segédeszköz fejlesztés”: 

!! honlap fejlesztés,  

!! akadálymentesítés,  

!! tartalomfejlesztés, 

!! állandóan frissül! tartalom,  

!! saját hírek.  
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Reklám-, hirdetési kreatív anyag, tájékoztató és 
ismeretterjeszt! anyagok készítése: 

!! Utcai standelemek tervezése, megvásárlása, arculati 
kötelezettség szerinti elkészítése: 

!! 15 kampány stand (sátor, molinók, kiadványtartó 
paraván) 

!! 15 környezetbarát termékbemutató polc különböz! 
demonstrációs termékekkel  

!! Saját hírek megjelenése a médiában, hírek generálása 
!! 20 témában leporelló sorozat 
!! Kiadványszerkesztés, nyomtatás: 10 tematikus kampány 
bemutatása 1 kiadványban, 10.000 példányban 
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Rendezvény szervezés, lebonyolítás: 

!! Országszerte tematikus kampánynapok és vidéki 
tanácsadó napok, összesen 60 alkalommal (fesztiválokon 
vagy önálló szervezésben) 

!! Ingyenes környezeti tanácsadás, ökológiai 
lábnyomszámítás, valamint környezetbarát 
termékbemutató.  

!! Az eseményeket a megyei lapokban, Ökoházak 
Magazinban, Környezetvédelem folyóiratban, Zöld 
Újságban és a Miskolci Estben hirdettük.  

!! Az ökolábnyomot számító résztvev!ket regisztráltuk, a 
kérd!ív eredményeit értékeljük. 
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A megvalósult vidéki és tematikus kampánynapok 
helyszínei:  

Tatabánya, Iszkaszentgyörgy, Miskolc, Nyíregyháza, 
Beregdaróc, Pécs, Esztergom, Salföld, Csopak, Szigetvár, 
Nyírkarász, Gy!r, Fonyód, Fonyódliget, Kisharsány, 
Hajdúböszörmény, Badacsonylábdihegy, Aggtelek, Tokaj-
Rakamaz, Kápolnapuszta, Székesfehérvár, Szeged, Túrkeve, 
Várpalota, Hajdúdorog, Balatonfenyves, Szombathely, 
Balatonberény, Vinye, Algy!, Debrecen 



A KÖTHÁLÓ 60 vidéki és tematikus kampánynapján a 
tanácsadók a mintegy 210 ezer résztvev!b!l 7050 
látogatót értek el személyesen és a helyszínen csaknem 
2700 ökolábnyomot számoltak a tanácsadók.  
Átlagos lábnyom: 2,6 hektár (személyes kitöltésnél).  
A 60 rendezvényen több mint 36000 kiadvány fogyott. 

A standolások eredménye: 
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Szemléletformáló leporellók megjelentetése: 

1. Fogyasztóvédelmi Ki-Mit-    
Hol? 
2. Ökológai 
fogyasztóvédelem  
3. Ökocímkék  
4. A fogyasztás templomai  
5. E-számok 
6. Otthonosan az energiával  
7. Tisztálkodás  
8. Barkácsolás  
9. Mosás  
10. Takarítás  
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11. Ne bántsd a denevért  
12. A fák környezetei haszna  
13. Hulladékcsökkentés 
komposztálással  
14. Helyi értékek  
15. Ésszer" autóhasználat  
16. Kerékpározzunk  
17. Ki-Mit-Hol? (a környezeti 
információkban)  
18. Közzététel, hirdetmények 
– környezeti ügyek  
19. A fenntartható fejl!dés 
20. Fenntartható fogyasztás 

Szemléletformáló leporellók megjelentetése: 
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Reklám-, hirdetési felület, hely és id! vásárlása: 

!! Hirdetések a megyei lapokban, Ökoházak Magaziban, 
Környezetvédelem folyóiratban, Zöld Újságban, Miskolci 
Estben, Hulladéksorsban, Metropolban. 

Nyomtatott, audio, és audiovizuális ismeretterjeszt! 
anyagok beszerzése: 

!! A tagszervezetek zöld könyvtárának kiadványb!vítése,  
1.000 szakkönyv vásárlása 
!! Jogtiszta tudásháttér: DVD jogtár megvásárlása 
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Irodagép, számítástechnikai berendezés, 
híradástechnikai termék, fotó, optikai cikk beszerzés/
kölcsönzés: 

!! Hálózati eszközfejlesztés: Intranet 
!! Számítógép beszerzés: laptop (EPEAT min!sítés") 
!! Kommunikációs eszközfejlesztés mobil-telefonok GPS 
modullal 

A kampány hatékonyságának mérése: 

Folyamatos min!ségellen!rzés, monitorozás.  
A vizsgálatot követ!en 15 ellen!ri javaslat készül.  
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Projekt el!készítés 

!! Megvalósíthatósági tanulmány 

Projektmenedzsment: 

!! 2 munkatárs alkalmazása projektvezet!i és 
projektasszisztens munkakörben 

Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek 

!! Az arculati kézikönyv szerinti a C és D típusú hirdetési 
táblák elkészítése 
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További információ: 

Postacím: 3525 Miskolc,  

Kossuth Lajos utca 13. 

Tel: 46/382-095 

Fax: 46/505-077 

Drótposta: kothalo@zpok.hu 

Internet: www.kothalo.hu 


