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„Használjuk jobban az erőforrásainkat!” 

Hogyan szervezzünk szemléletformáló kampányt? 
 

Útmutató településeknek 
 
 
 
 
Mit nyerhet a település egy jól sikerült kampánnyal? 
 

- a munkatársak energiatakarékosabb magatartása energiát és pénzt 
takaríthat meg az önkormányzat számára,  

- az önkormányzat példamutatását a lakosság általában elismeri és értékeli, 
azaz egy ilyen kampánynak PR-értéke is van, 

- valóban jelentős megtakarítás a lakosság bevonásával, az épület-felújítások 
ösztönzésével érhető el,  

- amellyel érezhetően javulhat a levegő minősége, élhetőbbé válik a 
település, 

- a beruházások lehetőséget adnak helyi vállalkozók, cégek foglalkoztatására, 
- a kampány szintén alkalmas lehet arra, hogy egy önkormányzati projekt (pl. 

új biomassza-erőmű) vagy stratégia (hulladékhasznosítási vagy klímavédelmi 
terv) helyi támogatottságát megteremtse, 

- egy ilyen kampánynak PR értéke is van, 
- az energiahatékonyság (klímaváltozás, környezetvédelem stb.) témákat 

megfoghatóbbá teheti a lakosok, felnőttek és gyerekek számára.  
 
 
 
 
 

 
Készítette:   

 
 
 
 

Támogatók:   
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1. Kezdő lépések 

 
Mielőtt hozzálát a kampány tervezéséhez: 
 

a) válassza meg a kampány témáját, 
b) válasszon célt, amelyet a kampány támogatni tud. 

 
1.1 Válasszon témát! 
 
Az erőforrás-hasznosítás területén belül mire szeretne fókuszálni? Mely terület 
népszerűsítésére van a legnagyobb szüksége? Melyik területben rejlik a legnagyobb 
megtakarítási potenciál? Melyik területen kezdett már az önkormányzat 
programokba, amit a kampány nagyszerűen támogathat?  
 

- Energiahatékonysági korszerűsítések? 
- Megújuló energiaforrások alkalmazása? 
- Hulladékhasznosítás? 

 
Bár több területet is választhat, célszerű egyszerre egy területre helyeznie a 
hangsúlyt. 
 
Az energiahatékonyság témáján belül is két lehetősége van: népszerűsítheti azokat 
az egyszerűbb, fogyasztáscsökkentő tippeket, amelyek nem igényelnek nagyobb 
beruházást, vagy ösztönözheti a lakosokat lakásfelújításokra is. 

 
1.2 Válasszon települési célkitűzést, amit a kampány támogathat! 
 
Valószínűleg már eddig is történtek pozitív kezdeményezések a hatékony erőforrás-
gazdálkodás területén, és ez remélhetőleg a jövőben is így lesz majd. Használja a 

kampányt ezen kezdeményezések támogatására, kommunikálására! Kérje a 
kampányon keresztül a lakosság támogatását ehhez a város által kitűzött célhoz. 
 
Több kutatás is bizonyította, hogy ez a fajta megközelítés hatásosabb a célok 
elérésében, mint az információk szimpla átadása - amit a „hagyományos” 
szemléletformáló kampányoknál látni. 
 
Nevezzen meg célként: 
 

- egy közelgő új beruházást, pl. polgármesteri hivatal napelemekkel való 
felszerelése,  

- vagy felújítást: pl. kulturális központ hőszigetelése,  
- vagy akár bizonyos mennyiségű energia, illetve összeg megtakarítását egy év 

alatt vagy 2020-ig, 
- kampánycélként akár egy épületet, beruházást is megnevezhet, ami a 

korszerűsítések révén megtakarított összegből épül, pl. egy új játszótér, 
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- cél lehet az is, hogy települése, az európai trendeknek megfelelően ’zöld’ 
várossá/községgé kíván válni (akár turisztikai célokból is), 

- illetve európai célkitűzésekhez akar csatlakozni, pl. Polgármesterek 
Szövetsége, ahol a csatlakozó városok 40%-os energiacsökkentést vállalnak. 

 

2. Hogyan: a tervezés 

 
Ha megvan a cél, amit szeretne elérni, ez alapján már viszonylag könnyen 
elkészíthető a kampány forgatókönyve. 
 

a) határozza meg, hogy egyszerűbb, vagy komplexebb kampányt szeretne,  
b) válassza ki a célcsoportot, azaz kihez szól a kampánnyal, 
c) határozzon meg ösztönzőket, 
d) készítse el a kampánytervet, 
e) vonjon be partnereket. 

 

2.1 Milyen legyen a kampány felépítése? 

 
A rendelkezésre álló erőforrások alapján (mekkora a költségvetés, hány partnert tud 
bevonni, mennyi időt tud rászánni a kampányra) lehetősége van egyszerűbb, vagy 
komplexebb kampányt futtatni. 
 
A legegyszerűbb, ha csak hasznos információkat oszt meg a kampány felületein, 
amelyek alapján bármelyik háztartás csökkentheti energiafelhasználását. Ezek 
lehetnek bárki által megfogadható energiatippek vagy felújítási tanácsok. 
 
Egy következő változatban már aktív közreműködést is kér a helyi lakosoktól, 
például hogy tegyenek egyszerű „fogadalmat”, hogy a következő egy évben 
takarékoskodni fognak, vagy felújításba kezdenek. Cserébe valamilyen jelképes díjat, 
vagy jutalmat kapnak az önkormányzattól. 
 
Mit kérhetnek a lakosoktól? 
 

- például, hogy töltsék le, olvassák el a kiadványokat, energiatippeket, 
- ezek alapján válaszoljanak kérdésekre, tippeljenek, játsszanak, 
- tegyenek fogadalmat, hogy egy (2, vagy több) hónapig odafigyelnek az 

energiafogyasztásukra, csökkentik azt, 
- vagy egy éven belül korszerűsítésbe kezdenek, lecserélik a rossz bojlert stb. 
- az elkövetkező évben nem vesznek felesleges elektronikus berendezést, 

éjszakára kikapcsolják a számítógépet, nem hagyják a TV-t készenléti 
módban, 2 fokkal kevesebbre állítják a termosztátot stb. 
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A legösszetettebb, viszont a leghatékonyabb kampány-forgatókönyv, amelyben a 
felajánlott ösztönzők valóban „értékesek”. A kampányban számtalan jutalmat 
használhat ösztönzőként, például: 
 

- az önkormányzat megállapodhat a helyi kereskedőkkel (hőszigetelés-, 
nyílászáró-, fűtéstechnikai, megújulós cégek) a helyi lakosoknak szóló 
árkedvezmény nyújtásáról; 

- elenged helyi adókat bizonyos típusú beruházások esetén; 

- kedvezményes szolgáltatást nyújt, pl. építkezési törmelék kedvezményes 
elszállítása, 

- energiás versenyek díjazottai számára kedvezményt nyújt önkormányzati 
intézményekben, rendezvényeken, pl. bérletek, könyvtári tagság, 
koncertbelépő formájában, stb. 

 

2.2 Válassza ki az elérni kívánt célcsoportot! 

 

A kampány célcsoportja a (meglehetősen tág és heterogén) helyi lakosság. Minél 
pontosabban határozza meg azokat, akiket megszólít, annál biztosabb, hogy üzenete 
célhoz ér. Szabja üzenetét: 
 

- önkormányzati intézmények munkatársaira - nem csak úgy, hogy kirakják a 
kampány plakátjait, hanem kérje őket arra is, hogy maguk is takarékosságba 
kezdjenek, 

- helyi vállalkozások dolgozóira - nagyobb energiafogyasztókra, éttermekre, 
szállodákra stb., akik maguk is elérhetik saját vendégeiket, 

- iskolák tanáraira, tanulóira. 
 
A célcsoportot másképpen is megválaszthatja, illetve elérheti: személyek helyett 
vagy mellett koncentrálhat különböző csoportokra, közösségekre, például: 
 

- azok, akiknek kertjében zöld hulladék keletkezik, akiknek elavult kazánjaik 
vannak, tudatos vásárlók stb. 

- azok, akik éppen költöznek, (elérhetők pl. építőanyag kereskedéseken, 
ingatlan irodákon, költöztető cégeken keresztül), vagy felújítanak, 

- nők (akiknek otthon befolyása lehet a család energiafelhasználási szokásaira). 
- szülők (a tanulókon keresztül, pl. úgy, hogy a gyerekek az iskolában olyan 

feladatot kapnak, amik megoldásához a szülők is szükségesek), 
 
A különböző célcsoportokat különböző tartalmú és stílusú üzenetekkel, illetve 
különböző helyeken elhelyezett képi anyagokkal érheti el. 
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A célcsoportot kérdőívekkel is megszólíthatja. Érdeklődjön energiafelhasználási 
szokásaik, felújítási hajlandóságuk után. Az eredmények egyrészt hasznos 
információval szolgálhatnak közelgő projektjeikhez, de mint érdekes adatok és 
trendek, meg is oszthatók, vagy sajtóhírként is szolgálhatnak. 

2.3 Készítse el a kampánytervet 
 

Cél: minél több felületen keresztül, minél több embert elérni, a lehető 
leghatékonyabb módon. Néhány szempont: 
 

- Határozza meg, mekkora költségvetés áll rendelkezésére. 
- Határozza meg, ki lesz a kampány felelőse, lebonyolítója, kihez milyen 

részfeladat tartozik. Számoljon a partnerekkel is. 
- Határozza meg, hogy mettől meddig tart a kampány. Energiatakarékossági 

kampányokat érdemes a fűtési időszakra időzíteni, míg az 
épületkorszerűsítésre buzdító üzenetekre a tavaszi időszak lehet a 
legalkalmasabb. 

- Határozza meg milyen kommunikációs eszközöket fog használni 
(sajtóhirdetés, plakát, póló stb.), ezeket milyen felületeken használja.  

- Állítson fel időrendet: mikor lesz a sajtótájékoztató, mikor kezdik el 
takarékossági tippeket megjelentetni, mikor kerülnek ki az utcára az első 
plakátok stb., azaz mikor milyen eszközt vet be. Az ütemezésben számoljon a 
gyártási, elkészítési időkkel is. 
 

2.4 Vonjon be támogatót/partnert 
 

- Keressen meg helyi cégeket, akik felajánlásaikkal segíthetik a kampányt. 
- Keresse meg a helyi civil szervezeteket, akik kapcsolataik révén segíthetik 

Önöket a kampány üzeneteinek terjesztésében. 
 

2.5 Vegye fel a kapcsolatot a helyi (akár országos) médiával 

 
Hogyan, milyen stílusban célszerű a sajtót megkeresni?  
 

- írjon rövid, érthető megkereső levelet, 
- írjon sajtóközleményt, állítson össze sajtóanyagot  
- illusztrálja a szövegeket képekkel és a kampány vizuáljaival, 
- soroljon fel ötleteket, lehetőségeket:  

- pl. készítsenek interjút a polgármesterrel,  
- tudósítsanak a kampányról és eseményeiről,  
- jelentessenek meg cikkeket, adatokat a témában,  
- maguk a médium munkatársai (pl. helyi rádió bemondói) is tehetnek 

vállalásokat – ettől még hitelesebb lesz a kampány, 
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3. A kampány előkészítése 

 
A kampány konkrét felületeken keresztül zajlik: itt találkozik majd a célcsoportja a 
kampány üzeneteivel. Vannak felületek, amelyekért fizetnie kell, de vannak olyanok 
is, melyek gyakorlatilag ingyen állnak a rendelkezésére. 
 

a) foglalja le a fizetős felületeket, 
b) alakítsa ki saját felületeit, 
c) készítse el a szöveges tartalmakat, 
d) készítse el a vizuális tartalmakat (következő fejezet!), 
e) tervezze meg a kampány eseményeit, 
f) vonja be a kollegáit, 

 

3.1 Milyen fizetős felületeket használhat? 
 

- City light poszter, vagy óriásposzter, 
- kisebb méretű plakát, (folyosókra, önkormányzati hirdetőfalakra 

kifüggeszthetők), 
- roll-upok, (főleg rendezvényeken hasznosak), 
- (fizetett) PR cikk, sajtóhirdetés 
- szórólapok, 
- más reklámhordozók: padlómatricák, oklevelek, pólók, feliratos 

léggömbök, zászlók, számítógép háttérkép stb. 
 
Igyekezzen a grafikai anyagokat olyan felületeken kihelyezni, ahol eleve kevesebb 
hirdetéssel találkozik a célcsoportja – az önkormányzati intézmények pl. ilyen 
szempontból tökéletesek lehetnek. 
 

3.2 Alakítsa ki a saját felületeit 

 
A saját felületei, amin tetszés szerint oszthat meg tartalmakat, lehet az 
önkormányzati honlap egy aloldala vagy egy Facebook-oldal.  
 
Az önkormányzat honlap: 
 

- alakítson ki aloldalt vagy híroldalt, ahol a kampányról ír,  
- helyezzen ki bannert az önkormányzati weboldal nyitólapjára, ami a 

kampányról tudósító oldalra mutat, 
- amiről az önkormányzati weboldalon írhat: energiatippek, pályázati 

lehetőségek, riportok, jó gyakorlatok, szakmai cikkek stb. 
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A kampány Facebook-oldala: 
 

- válasszon rövid, beszédes nevet az oldalnak 
- határozza meg, ki lesz az oldal felelőse, 
- regisztráljon a Facebook-on,  
- állítson össze listát arról, hogy milyen tartalmakat fog posztolni 

(energiahatékonysági tippek, stb.) 
- A poszttoknál fő szabály: kevés szöveg, jó fotó!  

 
Használja a kampány képanyagait elektronikus formátumban is: levél fejléceként, e-
képeslap formájában, honlapon, prezentációkban stb. 
 

3.3 Készítse el a szöveges tartalmakat 

 

Milyen dokumentumokra lesz szüksége? 
 

- egy rövid kampányleírásra (amit pl. a Facebook oldalon használhat), 
- egy sajtóközleményre, (röviden, érthetően, érdekesen), 
- ún. fact sheetekre (a város fogyasztási adatai, beszédes 

energiafogyasztási, szén-dioxid-kibocsátási adatok, trendek), 
- tippgyűjtemény (hogyan csökkentsük fogyasztásunkat otthonainkban, 

hogyan újítsunk fel ésszerűen stb.) 
 
Az adatok, szakmai információk terén kérje energiaszakértő segítségét! 
 
A dokumentumokban használjon egyszerű, érthető, őszinte stílust. Kerülje a túl 
hivatalos, túlzottan technikai megfogalmazást. Használjon rövid, cselekvésre 
ösztönző, trendi üzeneteket. Fókuszáljon mindig egy kérdésre. Ha lehet, használjon 
személyes, helyi példákat. A konkrét lépések megfogalmazásán túl, amit a 
célcsoporttól vár, soha ne feledkezzen el a tágabb összefüggésekről, ami miatt a 
kampány indult. 
 

3.4 Készíttesse el a kampány vizuáljait 

 
A már korábban bekért árajánlatok alapján rendelje meg és nyomtassa ki a 
posztereket, a roll-upot, és az egyéb eszközöket. (Magukról a vizuális anyagokról a 
következő részben beszélünk.) 
 
Küldje szét a kampány képanyagát iskoláknak, önkormányzati intézményeknek, 
rendelőknek, könyvtáraknak stb. illetve a hirdetőknek. 
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3.5 Készítse elő a kampány eseményeit 

 
3.5.1 Tartson sajtótájékoztatót! 
 

- állítson össze címlistát, 
- foglalja le a helyszínt, 
- írja meg a figyelemfelkeltő meghívót, mellékeljen képanyagot, 
- küldje ki a meghívókat (illetve az esemény előtt emlékeztetőt), 
- írja meg a sajtóanyagot, mellékeljen hozzá képeket, 

 
3.5.2 Szervezzen iskolai energianapot!  
 

- vegye fel a kapcsolatot az iskolával, 
- határozzák meg a felelőst, 
- határozzák meg kiket lehet bevonni a kampányba (tanárok, iskola 

igazgató stb.) 
- kezdjék el a program szervezését, 

 
Néhány ötlet, hogyan építhető fel egy ilyen energianap (a kampány képi anyagaira 
alapozva): 
 

- a gyerekek készítsenek matricákat (megrajzolás, kinyomtatás, kiszínezés, 
felragasztás), amelyet a villanykapcsolók, csapok, kukák mellé lehet 
ragasztani – kapcsold le, zárd el, ide dobd stb. 

- készítsenek plakátot más iskolák tanulóinak, melyekkel egy-egy területre 
hívják fel a figyelmet - plakátok készíthetők egyénileg, vagy csoportban, 

- rajzverseny, vagy meseíró-verseny,  
- fényképezkedés az üvegfelületre ragasztott energiamanó figurával, 

fogadalomtétel stb. 
- energiavadászat (mi az energia, hol szökik, miért, hogyan lehet elkapni). 

 
Használja az eseményeken a kampány képi anyagait a lehető legtöbb helyen, minél 
több változatban: zászlók, poszter, irányítótábla stb. 
 
A képek, fotók, történetek, fogadalmak a kampány Facebook-oldalán megoszthatók, 
lájkolhatók. 
 
 
3.5.3 Szervezzen helyi energianapot! 
 
Használja megközelítésként az „energiamentes napot” – csupa olyan aktivitással és 
programmal, melyek nem igényelnek elektromos energiát, ugyanakkor mégis 
érdekesek a közönségnek. 
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Például: 
- akusztikus koncertek, vagy a kampányhoz csatlakozó éttermekben,  
- közös éneklés, mint flash-mob a város több pontján, 
- sportaktivitások, ügyességi játékok (ha lehet, a témát az 

energiamegtakarításhoz kapcsolva, pl. futóverseny a kevesebb 
energiafelhasználásért), 

- energiás kvízjátékok – azonnali apróbb nyereményekért, 
- érdeklődők fogadalomtétele, fotózással, amiből plakát készül, 
- kézműves foglalkozások (akár az energia manó is elkészíthető textilből), 
- energiás kísérletek, pl. biciklivel és dinamóval képek megvilágítása, 

kivetítése, 
- a témához kapcsolódó fotókból kiállítás szervezése, 
- az iskolai energianap plakátjainak, rajzainak kiállítása, 

 
Az esemény kiváló alkalom a médiának tudósításra, fényképek készítésére. 
 
Amennyiben a kampányban ösztönzőket használ, és a lakosság közreműködését kéri, 
szervezhet díjátadót is, amely szintén jó alkalom publicitás elérésére. 
 

3.5.4 Vonja be minél több kollegáját a kampányba 

 
Kérje munkatársai támogatását. Kérje őket, hogy ne csak tudjanak a kampányról, de 
személyes magatartásukkal maguk is járuljanak hozzá a célkitűzések eléréséhez.  

 

4. Indulhat a kampány 

 
A kampány akkor kezdődik, amikor a célcsoport először találkozik a kampány 
üzeneteivel, akár a plakátokon keresztül, akár a helyi média tudósításaiból. 
 
Legyen benne biztos, hogy ekkor már működik a kampány weboldala, Facebook-
oldala, feltöltötte a szükséges információkat az önkormányzati honlapra stb. 
Figyeljen a Facebook-oldalon megjelenő kérdésekre, kommentekre és válaszolja meg 
őket. A visszajelzések alapján módosítani tudja a leírásokat. 
 
Gyűjtse a jelentkezéseket, fogadalmakat. Ha akciót hirdet, figyelmeztesse 
közönségét a határidő lejártára. 
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5. Zárás, kiértékelés 

 

5.1 Zárja le a kampányt 
 
A kampány időtartamát tetszés szerint határozhatja meg: lehet egy, vagy több 
hónapos, akár fél éves időtartamú is. Legyen azonban biztos benne, hogy a 
kampányt lezárja – pl. díjátadóval, eredményhirdetéssel, köszönetnyilvánítással, 
illetve a kampány folytatására, vagy a további önkormányzati törekvésésekre tett 
ígérettel. 
  
Jelentessen meg kampánybeszámolót az önkormányzati felületeken, amelyekben 
összefoglalhatja a kampány legfontosabb tanulságait. Ne feledje: a jó példák 
bemutatásán keresztül még a kampányzáró kommunikációval is ösztönözheti a 
lakosságot takarékosságra, vagy felújításokra. 
 
 

5.2 Kiértékelés 
 
Hasznos információkkal szolgálhat, ha kiértékeli a kampányt. 
 
A szempontok: 
 

- hány tudósítás jelent meg a kampányról, 
- hányan lájkolták a kampány Facebook oldalát, 
- milyen fontos visszajelzések, javaslatok érkeztek, 
- hányan vettek részt az energia napon (gyűjtse össze a fotókat is), 
- az egyes médiumok mennyi embert értek el, 

 

Hasznos anyagok 

 
Még több ötletre van szüksége? Az alábbiakban néhány nemzetközi és hazai 
kampányszervezési példát talál: 
 

- www.display-campaign.org 
- www.citiesengage.eu 
- www.re-seeties.eu/hu 
- www.napkoronabajnoksag.hu 
- www.kislabnyom.hu 
- www.kuszobonafelujitas.hu 
- www.lakcimke.hu 

 

http://www.display-campaign.org/
http://www.citiesengage.eu/
http://www.re-seeties.eu/hu
http://www.napkoronabajnoksag.hu/
http://www.kislabnyom.hu/
http://www.kuszobonafelujitas.hu/
http://www.lakcimke.hu/

