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KÉRDŐÍV 

 
TELEPÜLÉS HELYI ÉRTÉKEI - LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉS 

 

Kérjük, szánjon pár percet kérdőívünk kitöltésére! Válaszaival hozzájárulhat a 

települési Környezeti Fenntarthatósági Program (Local Agenda 21) 

megalapozásához! Köszönjük!  

 

1. A kitöltő személy:  

 (Kérjük, tegyen X-et a kiválasztott válasz elé! AZ ADATOK NÉV NÉLKÜL 

KERÜLNEK FELDOLGOZÁSRA): 

Nem:  
 nő  férfi 

  

 

Kor:  
30 év alatt 31-40 év 

között 

41-54 év 

között 

55 év felett 

 

Az Ön lakhelye 

hol található?

  

 belterületen  külterületen 
  

 

Iskolai 

végzettség:  8 általános szakmunkás  érettségi  főiskola/ 

egyetem 

 

Mióta él Ön a 

településen?:

  

0-5 éve 6-10 éve 11-20 éve 20 évnél 

régebben 

Mi az Ön foglalkozása? ………………………….................................................................. 

 

2. Mi a véleménye a települési helyi értékek (épületek, terek, utcák, a környék) 

állapotáról? (Kérjük, karikázza be a helyesnek tartott számot!) 

 

Mi a véleménye az épületek, terek, utcák állapotáról? 

5  kiváló állapotban vannak 

4  jó állapotúak 

3  nem igazán jó állapotúak 

2  rossz állapotban vannak 

1  nagyon rossz állapotúak 

 

Mi a véleménye közvetlen lakókörnyezetének állapotáról? 

5  kiváló 

4  jó 

3  nem igazán jó  

2  rossz  

1  nagyon rossz 

 

3. Ön szívesen él a településen?  

(Kérjük, tegyen X-et a kiválasztott válasza elé!) 

Igen   Nem 

 

4. Szívesen él Ön a jelenlegi, közvetlen lakókörnyezetében?  

 (Kérjük, tegyen X-et a kiválasztott válasza elé!) 

Igen   Nem 
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5. Úgy véli, hogy az itteni gyerekek felnőttként elköltöznek a településről? 

(Kérjük, tegyen X-et a körbe kiválasztott válasza elé!) 

 Elköltöznek többnyire. Némelyikük elköltözik, 

lesz, aki marad. 

Többnyire maradnak. 

 

 

6. Milyen érzésekkel gondol a településre?  

 (Kérjük, karikázza be a helyesnek tartott számot!) 

 

7    Nagyon szeretem. 

6  Szeretem. 

5   Jó érzésekkel gondolok rá. 

4   Közömbösen. 

3  Nem jó érzéssel. 

2  Rossz érzéssel. 

1  Nagyon nem szeretem. 

 

7. Mit kedvel leginkább a településen?  

(Kérjük, tegyen X-et kiválasztott válaszai elé! Több jelet is tehet!) 

Az épületeket A közösséget   A munkahelye közelségét 

A sok zöld teret  A szabadidős lehetőségeket A boltokat 

 Nem szereti, csupán azért lakik itt, mert csak itt tudott lakhatáshoz jutni  

 Mást: ………………………  

 

8. Ön szerint a település milyen hangulatú?  

(Kérjük, tegyen X-et kiválasztott válaszai elé! 3 jelet tehet.) 

 

Egyhangú. Nyugalmas. Jókedvű.  Nyomasztó. 

Rosszkedvű.

  

Feszült.  Biztonságos.

  

 Hangulatos. 

   

9. Tudja-e, hogy mennyi kilowatt-óra villanyt, hány m3 gázt és vizet fogyaszt 

Ön, vagy az Ön lakásában élő személyek együttesen 1 hónap alatt?  

igen   nem 

 

10. Hajlandó-e a jövőben jobban takarékoskodni az energiával (villany, gáz) és 

a vízzel? 

igen    nem 

 

11. Milyen fűtési rendszerrel rendelkezik?  

nincs  villanykályha  távfűtés gázkazán 

alternatív fűtés vegyes fűtés gázkonvektor, héra 

    

12. A településen működő boltok és egyéb szolgáltatóegységek kielégítik az Ön 

szükségleteit?  

Többnyire igen Többnyire nem 

 

13. Szeretné, hogy a településen több olyan bolt és szolgáltatóegység legyen, 

ahol a lakók dolgozhatnak? 

igen  nem, elég bolt van már 
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14. Mit szeretne leginkább az alábbi, közlekedéssel kapcsolatos fejlesztések 

közül a településen az elkövetkezendő 20-30 évben?  

kerékpáros közlekedés, kerékpárút 

fejlesztés   

közösségi autóbusz közlekedés 

fejlesztését 

gyalogos közlekedés, járdák, zebrák 

fejlesztését  

parkoló-kialakítást 

  

15. Mennyire elégedett Ön az alábbi tényezők helyzetével hazánkban és a 

településen?  

Kérjük, jelölje számmal, úgy, hogy az 1-es azt jelenti, hogy nagyon elégedetlen, az 

5-ös azt, hogy teljesen elégedett! 

 

 Országos szinten A településen 

a levegő tisztaságával 
  

a közellátással 
  

a tömegközlekedéssel 
  

a szórakozási lehetőségekkel 
  

a továbbtanulási lehetőségekkel 
  

a közbiztonsággal 
  

a vállalkozások sikerességével 
  

az idősebbekkel való törődéssel 
  

a fiatalok helyzetével 
  

az egészségügyi helyzettel 
  

a lakáshelyzettel 
  

az utcák, terek, parkok állapotával 
  

 

16. Milyen a természet (erdők, patakok, tavak, parkok vadon élő állatok stb.) 

állapota?  

 (Kérjük, karikázza be a helyesnek tartott számot!) 

 

Mi a véleménye a természet állapotáról a településen? 

5  kiváló állapotban van 

4  jó állapotú 

3  nem igazán jó állapotú 

2  rossz állapotban van 

1  nagyon rossz állapotú 

 

Mi a véleménye közvetlen lakókörnyezetének természeti állapotáról? 

5  kiváló 

4  jó 

3  nem igazán jó  

2  rossz  

1  nagyon rossz 
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17. Milyen a környezet (víz, levegő, talaj, zaj, települési tisztaság) állapota?  

 (Kérjük, karikázza be a helyesnek tartott számot!) 

 

Mi a véleménye a környezet állapotáról a településen? 

5  kiváló állapotban van 

4  jó állapotú 

3  nem igazán jó állapotú 

2  rossz állapotban van 

1  nagyon rossz állapotú 

 

Mi a véleménye közvetlen lakókörnyezetének környezeti állapotáról? 

5  kiváló 

4  jó 

3  nem igazán jó  

2  rossz  

1  nagyon rossz 

 

18. Ön szerint mi lenne a legmegfelelőbb megoldás a környezetszennyezés 

problémájára? (Csak egy választ jelöljön X-el!) 

a károkozó tevékenység betiltása  a károsultak pénzbeli kártérítése 

környezetszennyezők megbírságolása a károk ellensúlyozása különböző 

fejlesztésekkel, beruházásokkal, azaz 

kompenzációval 

 környezetbarát technológiák bevezetésének anyagi támogatása 

 

19. Ha oda költözhetne, ahová akarna, hova költözne a legszívesebben? 

tanyára, kis faluba  nagyközségbe, 

város környékre 

kisvárosba 

Budapest belső 

részeire  

külföldre  sehova, maradna, ahol lakik 

nagyobb városba, Budapest külső területeire 

 

20. Ön milyen környezetben élne a legszívesebben? 

egy nem túl magas házakkal beépített 

belvárosban, 

egy magas házakkal beépített 

világvárosban, 

olyan környezetben, amilyenben most 

él, 

egy kulturált kertvárosban,  

egy békés 

tanyán, 

egy nagyobb 

faluban, 

egy, a hagyományokat őrző 

történelmi városban. 

 

21. Az alábbi tevékenységek közül melyek jellemzők Önre?  

(Több válasz is megjelölhető!) 

rendszeresen kerékpárral közlekedik  szelektíven gyűjti a hulladékot   

energiatakarékos égőt használ  hazai élelmiszert részesíti előnyben 

egyik tevékenységet sem folytatja 
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22. Milyen lakóközösségi vagy önkormányzati kezdeményezésekben venne részt 

az alábbiak közül?  

1 – bizonyosan részt venne; 2 – valószínűleg részt venne; 3 – attól függ; 4 – nem 

valószínű, hogy részt venne; 5 – biztosan nem venne részt 

 

Közterületek takarítása Fa- és virágültetés közterületen 

Vitafórumokon részvétel Környezetvédelmi rendezvényen való részvétel 

Hulladékok szelektív gyűjtése Megfelelő szervezés esetén a fenntarthatósággal 

kapcsolatos tájékoztatáson való részvétel 

 

23. Hogyan ítéli meg a település gazdasági helyzetét?  

(Kérem, minden sorban jelölje X-el a helyesnek tartott választ.) 

 

 nagyon jó jó kevésbé jó rossz nagyon rossz 

az ipar fejlettsége a 

településen:      

 

a mezőgazdaság 

fejlettsége a 

településen: 

     

 

szolgáltatások 

(kereskedelem, 

közlekedés, 

oktatás,egészségügy) 

fejlettsége a 

településen: 

     

 

az emberek 

képzettsége, 

tanultsága a 

településen: 

     

 

24. Hogy gondolja: itt a környéken 100 ember közül hánynak van szüksége 

valamilyen segélyre? (Kérem, írja be a becsült számot.)  ……………… 

 

25. …és mit gondol: 100 igénylő közül hányan kapnak ténylegesen valamilyen 

segélyt? (Kérem, írja be a becsült számot.):   ……………… 

 

26. Ön szerint a szociális célra rendelkezésre álló pénzösszegeket  

(Kérem, jelölje X-el a helyesnek tartott választ, csak az egyiket!) 

inkább segélyezésre vagy

  

inkább a szociális intézmények fejlesztésére 

kellene fordítani? 

 

27. Ön szerint a hatóságoknak  

(Csak egy választ jelöljön X-el!) 

emelniük kell a jól élők adóit, hogy gondoskodhassanak a bajba jutott rászorulókról,

más módon kell megoldaniuk ezt a problémát vagy 

ez nem is feladatuk, hanem mindenkinek magának kell gondoskodnia magáról, ha 

bajba kerül 

 

28. Hogy gondolja: lakásának/házának állapota kielégítő vagy nem?  

kielégítő   részben, is-is  nem kielégítő 
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29. Módjában állna tatarozni most lakását vagy nem állna módjában? 

Igen, módjában állna Nem, nem állna módjában 

 

30. Személy szerint Ön számít arra, hogy valaki a családjából munkanélküli 

lesz? 

igen   nem 

 

31. Hogyan informálódik leginkább környezete és a világ dolgairól?  

(A legjellemzőbb módot jelölje meg X-el!) 

 

országos sugárzású TV adókat nézek, helyi TV-t nézek, 

 
országos sugárzású rádiókat hallgatok,

  

helyi rádiót hallgatok, 

 
országos terjesztésű újságot olvasok, helyi újságot olvasok, 

 
otthon vagy munkahelyemen internetről,

  

a legtöbb értesülést 

környezetemtől, szóban kapom. 

 

32. Milyen terület fejlődését szeretné elérni a településen? 

( 1 – leginkább szeretné, … 9 – legkevésbé szeretné) 

 

 turizmus  ipartelepítés hagyományőrző kézműipar 

mezőgazdaság szolgáltatások oktatás 
 

lakásépítés közlekedés egyéb, éspedig: 

 

33. Az alábbiak közül minek a megőrzését, védelmét tartja leginkább 

fontosnak? (1 – legfontosabb, … 8 – legkevésbé fontos) 

 

a táj a természeti 

környezet 

az erdők szőlőkultúrák 

gyümölcskertek védett gyepek egyes építmények, 

házak 

egyéb megőrzendő 

értékek (kérem 

nevezze meg) 

 

 

34. Milyen módon, milyen szervezetek, intézmények segítségével lehetne 

legjobban a települést fejleszteni (a „fenntartható fejlődést” előkészíteni)? 

(Legfeljebb három lehetőséget X-eljen be!) 

 

helyi rendszeres 

lakossági fórumok 

képviselő testület, polgármesteri hivatal, 

a megyei szintű 

szervezetek,  

regionális szervezetek  sajtó, tévé, rádió, 

társadalmi szervezetek,  nemzetközi segítséggel, egyéb, éspedig: ………………… 
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35. Hogyan tudnának a helyi lakosok, civil szervezetek ebben részt venni? 

(Csak 1 választ jelöljön X-el, azt, amelyik az Ön véleménye szerint a legfontosabb!) 

tanácsadással, ismeretterjesztő tevékenységgel  önkéntes munkával, 

fizetett munkával, pénzbeli hozzájárulással, egyéb, éspedig: ………………… 

 

36. Találkozott-e korábban a „fenntartható fejlődés” kifejezéssel? 

igen     nem 

 

37. Ön mit ért ezen? Kérjük, írja ide: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

38. Véleménye szerint a belátható jövőben az alábbiak közül mely lesz Európa 

legnagyobb problémája? Legfeljebb három lehetőséget jelöljön X-el! 

az ivóvíz biztosítása,  a levegőszennyezés, a hulladék elhelyezése, 

a természetes környezet, a zöld területek csökkenése,

  

a biológiai sokszínűség 

csökkenése, 

a városi stressz,  az oktatás színvonala, a terrorizmus, 

a megélhetés,  a gyermekek jövője, betegségek, egészségügyi 

problémák. 

    

39. …és a lakóhelyén élő embereké? Legfeljebb három lehetőséget jelöljön X-el! 

az ivóvíz biztosítása,  a levegőszennyezés, a hulladék elhelyezése, 

a természetes környezet, a zöld területek csökkenése,

  

a biológiai sokszínűség 

csökkenése, 

a városi stressz,  az oktatás színvonala, a terrorizmus, 

a megélhetés,  a gyermekek jövője, betegségek, egészségügyi 

problémák. 

 

40. Melyik három települési probléma megoldását tartja a legsürgősebbnek? 

Nem csak a fent felsoroltakból választhat! 

 

Az első:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A második:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

A harmadik:………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

41. Szeretné-e, hogy a fenntartható fejlődésről több információ jusson el 

Önhöz?  

igen, de csak a településről igen, általában  nem  

 

42. Melyik módszert gondolja a leghatékonyabbnak a fenntarthatóságról 

kapcsolatos ismeretek megszerzéséhez?  

rádió    újság  tv   

utcai plakát, szórólap  lakossági fórum egyéb ………………………………… 

 

Köszönjük, hogy időt szánt kérdőívünk kitöltésére! 

Válaszai feldolgozásra kerülnek, s így a települési fenntartható fejlődést segítik 

majd elő. Válaszait köszönjük. 


