
 

Kedvezményezett neve:  

 ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. 

 

Projekt címe:  

"A tiszta víz titka" - szemléletformáló program az ÉRV. Északmagyarországi 

Regionális Vízművek Zrt. megvalósításában  

Szerződött támogatás összege:   

136 275 000 Ft 

 

Támogatás mértéke:  

100 % 

 
Projekt tartalma:  

 

A fenntarthatóságra törekvő közszolgáltató ÉRV. Zrt. a felelősségteljes szakmai munkája 

mellett mindig is kitüntetett figyelmet fordított a társadalmi felelősségvállalásra, a 

környezet- és vízbázisvédelemmel, a csapvízfogyasztás népszerűsítésével, a szakma 

presztízsének növelésével kapcsolatos szemléletformálásra.  

 

A pályázat megvalósítása során az ÉRV. Zrt. az együttműködő partnereivel az alábbiakra 

kívánja felhívni a lakosság figyelmét, célcsoport-specifikus kommunikációs üzenetekkel, 

számos kommunikációs felületet használva, valamint interaktív, edukatív 

programsorozatok alkalmával: 

 

 a víz szerepe és értéke, környezet- és vízbázisvédelem, fenntarthatóság, tudatos 

vízfelhasználás, 

 a műanyaghulladék visszaszorítása, a csapvízfogyasztás előnyei, 

 a víz és az egészség kapcsolata, 

 a víziközmű-szolgáltatói feladatok fontosságának, a mindennapi életben betöltött 

szerepének bemutatása, 

 a szakma presztízsének növelése, 

 a hivatás vonzóvá tétele a fiatalok számára, a szakma és azon belül a 

szakmacsoportok becsülete, 

 az ezzel a területtel foglalkozó oktatási intézmények népszerűsítése, 

 bizalomnövelés, 

 tudatos közműhasználat (többek között: rendeltetésszerű csatornahasználat, 

vízmérőórák rendszeres ellenőrzése, egyéb), 

 innovatív, környezetkímélő, energiahatékony technológiák a víziközmű-

szolgáltatásban, megújuló energiák alkalmazása, 

 az ivóvízminőség-javító projektek eredményei, 

 a csatornahálózatra való rákötések ösztönzése, 

 papírmentes ügyintézés szélesítése, elektronikus fizetési módok használata, 

 a felhasználói elégedettség növelése. 

  



 

Tervezett kampányok a szemléletformálás megvalósítása érdekében:  

 

I) VÍZHÍR-FORRÁS KAMPÁNY KERETÉBEN: kitelepülés tematikus 

programokra, napokra (pl. Erzsébet táborok, strandok, fesztiválok, sportesemények, 

egészségnapok, Happy Hét, Te szedd, Kukakultúra, Kutatók éjszakája, 

műanyagmentes hónap, „Víz a vezetékekbe, vér az erekbe” akciósorozat, 

állásbörzék, éjszakai, sajtónyilvános vízmű- és laborlátogatások, nyílt napok a 

szennyvíztelepeken, egyéb tematikus programok).  

 

II) (K)ÚT-ON KAMPÁNY KERETÉBEN: „Hogy fest?”- közkutakkal kapcsolatos 

akciósorozat, „Frissíts! – párakapukkal, ivókutakkal kapcsolatos akciók, „Ők 

kisütötték” használt háztartási sütőolaj-gyűjtési akciók, szemléletformáló 

kampányok.  

 

III) TÁROZÓ TÚRASOROZAT 3 PILLÉRBEN, három különböző célcsoportra 

fókuszálva az ÉRV. Zrt. kezelésében lévő tározók körül. 

  

IV) TÁROZÓ TÁBOROK: Vizes élmény- életmód- és horgásztáborok. 

 

V) VÍZSTAFÉTA KAMPÁNY = EGYÜTT A VÍZÉRT AZ ÉRV 

SZAKEMBEREIVEL ÉS DIÁKOKKAL PROGRAMSOROZAT 

KERETÉBEN: interaktív tanórasorozatok; ill. edukatív, vizes tanösvényes, 

terepasztalos szakmai vízműlátogatások. 

 

VI) ÉRV-S KVÍZEK, JÁTÉKOK KIDOLGOZÁSA: Víz-Kvíz a Honfoglaló 

mintájára; Projektspecifikus videójáték; Hogyan óvjuk környezetünket társasjáték. 

 

VII) VIZES NAGYRENDEZVÉNYEK szervezése pl.: Víz Világnapjához köthető 

programsorozatok, Vizes dinasztiák napja, Víz-Íz-Zene Fesztivál, Vizes expó, Vizes 

sportprogramok, egyéb nagyrendezvények. 

 

VIII) EGYÜTT A FELHASZNÁLÓKKAL - LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

KAMPÁNYOK ÉS NYEREMÉNYJÁTÉKOK: „Csatlakozzon Ön is az ÉRV. 

Zrt. szennyvízcsatorna-hálózatához!” kampány; „Közösen a környezetünkért!” 

játék; „Vízmérőóra- és tapasztalatcsere” akció; „Ahol mindig Ön a legfontosabb!” 

kampány; „Csapvizet az asztalra!” játék. 

 

Az ÉRV. Zrt. a KEHOP-2.1.7-19-2019-00024 azonosító számú pályázata kapcsán 100 %-

os támogatási intenzitás mellett 136 275 000 Ft támogatásban részesült a Kohéziós Alapból 

és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában 

történő finanszírozással. 

 

Projekt befejezési dátuma:  

 2023.06.30. 

 

Projekt azonosító száma:  

KEHOP-2.1.7-19-2019-00024 

 

   

 


