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KÉRDŐÍV 

 
TELEPÜLÉS OKTATÁS-NEVELÉS HELYZETÉNEK FELMÉRÉSE 

 

Kérjük, szánj pár percet kérdőívünk kitöltésére! Válaszaiddal hozzájárulhatsz a 

települési Környezeti Fenntarthatósági Program (Local Agenda 21) 

megalapozásához! Segítségedet köszönjük!  

 

1. Véleményed szerint mennyire jelent problémát ma Magyarországon a 

környezetszennyezés? (Kérjük, a válaszod jelöld a körben X-el!) 

Nagyon komoly problémát jelent. 

Eléggé komoly problémát jelent. 

Viszonylag jelentéktelen problémát jelent. 

Nem jelent problémát. 

 

2. Véleményed szerint mennyire jelent problémát településeden a 

környezetszennyezés? (Kérjük, a válaszod jelöld a körben X-el!) 

Nagyon komoly problémát jelent. 

Eléggé komoly problémát jelent. 

Viszonylag jelentéktelen problémát jelent. 

Nem jelent problémát. 

 

3. Érdeklődsz-e a környezetvédelmi kérdések iránt? (Kérjük, jelöld X-el!) 

Igen, folyamatosan. 

Igen, de csak egyes eseményekkel kapcsolatban. 

Egyáltalán nem. 

 

4. Ha igen, mi volt az a legutóbbi környezeti probléma (kérdés), ami felkeltette 

érdeklődésedet (amiről hallottál, vagy amiről olvastál)? Kérjük, írd le ide! 

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

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

5. Milyen forrásból jutottál hozzá eddig leginkább környezetvédelmi 

ismeretekhez, információkhoz? (Több választ is megadhatsz!)  

Az iskolai tanórákon, tantárgyakon keresztül. 

Egyéb iskolai rendezvényeken (szakkör, klub, kirándulás, stb.). 

Televízió, rádió híradásaiból, műsoraiból. 

Újságokból, folyóiratokból. 

Barátokkal, szülőkkel, ismerősökkel folytatott beszélgetés során. 

Egyéb módon, éspedig …………………………………………………………………… 
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6. Van-e tudomásod arról, hogy lakóhelyeden vagy iskoládban 

környezetvédelmi, természetvédelmi szervezet (egyesület, klub, szakkör) 

tevékenykedik? 

Igen, ismerek ilyen szervezetet, például: …………………………………………………………………… 

Nincs tudomásom ilyen szervezet működéséről. 

 

7. Részt vettél-e már lakóhelyeden vagy iskoládban környezetvédelemmel, 

természetvédelemmel kapcsolatos rendezvény programján? 

Igen, mert tagja vagyok környezetvédelmi szervezetnek.  

A szervezet neve: ………………………………………………………………………… 

Igen, rendszeresen részt veszek ilyen rendezvényeken. 

Csak ritkán veszek részt ilyen rendezvényeken. 

Még soha nem vettem részt környezetvédelmi rendezvényen, programon. 

 

8. A környezetvédelem „jeles napjai” közül iskolánkban az alábbiakról szoktunk 

valamilyen formában megemlékezni (Természetesen több választ is bejelölhetsz!): 

Környezetvédelmi Világnap (június 5.) 

Föld Napja (április 22.) 

Madarak és Fák Napja (május) 

Egyéb, éspedig …………………………………… 

Iskolánkban nincsenek ilyen megemlékezések. 

 

9. Szeretnél-e többet tudni, tanulni a környezetvédelem kérdéseiről? 

Igen, főleg az iskolai tananyagon keresztül. 

Igen, elsősorban a tanórán kívüli foglalkozások (szakkör, klub, stb.) keretében. 

Elégnek tartom a jelenlegi lehetőségeket. 

 

10. Véleményed szerint kinek az elsőrendű felelőssége és feladata a települések 

környezeti állapotának a védelméről gondoskodni?  

(Kérjük rangsorold az alábbi lehetőségeket fontosságuk szerint! A körbe most ne X-et, 

hanem fontosság szerint 1-től 5-ig számot tegyél, ahol 1: nem fontos, nem az ő feladata; 

5: nagyon fontos, az ő elsőrendű feladata!) 

 

Az országot irányító kormányé. 

A településeket irányító helyi önkormányzatoké. 

A vállalkozásoké, intézményeké. 

A különböző civil szervezeteké (egyesületek, alapítványok, stb.). 

Az egyes személyeké, családoké. 

 

Egyéb elképzelésem van, éspedig:  …………………………………………………………………… 
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11. Mindennapi viselkedésünkkel, szokásainkkal hozzájárulhatunk a környezeti 

problémák fokozódásához, de csökkentéséhez is. Az alábbiakban felsorolt és 

otthon is, iskolában is alkalmazható „környezetvédő” megoldások közül jelöld 

meg X-el azokat, amelyekre Te is odafigyelsz! 

Takarékos világítás, fűtés. 

Hulladékok valamilyen célra történő hasznosítása. 

Egyéb, éspedig: …………………………………………………………………… 

Nem gondoltam még a fenti lehetőségekre. 

 

12. Véleményed szerint az emberek fogyasztási (vásárlási) szokásai szerepet 

játszanak-e a környezeti problémák fokozódásában? 

Igen, jelentősnek tartom a fogyasztási (vásárlási) szokások környezetterhelő 

hatását. 

Igen, néha lehetnek a fogyasztási (vásárlási) szokásoknak is környezetterhelő 

hatásai. 

Nem tartom a fogyasztási (vásárlási) szokásokat környezetterhelő hatásúnak. 

 

13. Próbáltál-e már olyan terméket használni (vásárolni), melyről tudtad, hogy 

kevésbé terheli a környezetet? 

Igen, nagyon gyakran. (Ha tudod, nevezd meg a terméket:  ……………………………………) 

Nagyon ritkán.  Soha. 

 

14. Tájékozottnak tartod-e magad lakóhelyed gazdasági, szociális, 

környezetvédelmi stb. ügyeiben, kérdéseiben? 

Igen, megfelelően tájékozott vagyok lakóhelyem ügyeiben. 

Csak ritkán szoktam foglalkozni lakóhelyem dolgaival. 

Egyáltalán nem érdekelnek lakóhelyem dolgai, ügyei. 

 

15. Hol beszélitek meg leggyakrabban lakóhelyed ügyeit? 

Az iskolában, a tanárokkal és tanulótársakkal együtt. 

A tanulók egymás között, baráti társaságban. 

Otthon, szülőkkel és ismerősökkel. 

Egyéb formában,és pedig:………………………………………………… 

 

16. Szívesen élsz itt, ezen a környéken? 

Igen, szeretem ezt a környéket. 

Ha volna lehetőségem, elköltöznék erről a környékről. 
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17. Az alábbiakban felsorolunk néhány dolgot, ami egy településen mindig 

fontos lehet. Légy szíves értékeld, hogy a felsoroltakkal mennyire vagy 

megelégedve lakóhelyeden!  

(Osztályozz a körben 1-5 közötti számokkal: az 1-es azt jelenti, hogy nagyon elégedetlen 

vagy a megjelölt dologgal, az 5-ös pedig azt, hogy teljesen elégedett vagy, de adhatsz 2-

est, 3-ast és 4-est is!) 

 

Osztályzat (1-5): 

A levegő tisztasága, a természeti környezet állapota 

A tömegközlekedés 

A közellátás 

A tanulási, továbbtanulási lehetőségek 

A szórakozási lehetőségek 

A közbiztonság 

A munkavállalási lehetőségek 

Az egészségügyi helyzet 

A lakáshelyzet 

Az utcák, terek, parkok állapota 

A település egészének hangulata 

 

18. Jelentősen segítené további munkánkat, ha jeleznéd, hogy az előzőekben 

említettek közül melyik három települési probléma megoldását tartod a 

legsürgősebbnek! 

 

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

 

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

 

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

  

19. Ha a fentieken kívül még valamit szeretnél közölni velünk, azt ide írhatod: 

 

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

 

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

 

Köszönjük, hogy időt szántál kérdőívünk kitöltésére!  

Válaszaidat nagyon köszönjük!       ENV-INFO Kft. 


