Tatabánya Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal

Dátum: 2009. júliusa
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Lakossági kérdőív
A kérdőív célja, hogy támogassa a
„Klímajegy-rendszer”© bevezetésének
megvalósítását.
Közelebbről:
•

az ismeretek felmérése;

•

a megkérdezettek
érintettségének mérése;

•

az induló klímajegy-rendszer

Szénnyelők és klímafalók — hajrá!

Klímabarát, zöldebb
Tatabányáért!
„Keresztúton állsz! Kapcsolj vissza,
hogy unokáid is egészségesen,
boldogan élhessenek!”

hatékonyságának mérése.
Az Önkormányzat, együttműködve az EMAK Intézettel
több száz lakost keres meg. A kérdőíves felmérés
eredményeit a weboldalon (www.noco2.hu) találhatják
meg további érdekes adatokkal, információkkal.
A kérdőív kitöltése 10 percet vesz igénybe!
Kapcsolattartó neve: Oláh András
Münster város plakátja: Mennyi hely kell ugyanannyi ember szállítására
személyautóval, busszal és kerékpárral? (2001 augusztusa)

cím: Polgármesteri Hivatal Tatabánya
Fő tér 6.
email: klima@tatabanya.hu
weboldal: www.noco2.hu
telefon/fax: 34/515-700/315
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1. Mióta van Tatabányának települési klímastratégiája?
A.) 1998
B.) 2005
C.) 2002
D.) 2007
2. Mit vár a készülő klímatörvény megalkotásától?
A.) átlátható források a helyi klímavédelmi intézkedésekhez B.) szigorúbb előírásokat, szabályozókat
C.) nem hoz jelentős változást
D.) nem tudom, nem hallottam róla
3. Mennyi a lakossági, háztartási hozzájárulás mértéke a klímaváltozás kialakulásában?
A.) 25%
B.) 15%
C.) 33%
D.) 5%
4. Melyek a legfontosabb üvegházhatású gázok? (több válasz is lehetséges)
A.) széndioxid
B.) vízgőz
C.) ózon
D.) por
5. Melyek a leggyakoribb széndioxid-semlegesítő beavatkozások? (több válasz is lehetséges)
A.) erdőtelepítés, fatelepítés
B.) gazdaság növekedése
C.) energiatakarékosság
D.) alternativ energiarendszerek fejlesztése (szél, nap stb.)
6. A klímavédelmi beavatkozások milyen eredményeket hozhatnak a Tatabányai kistérségben? Kérjük, osztályozza 1-5ig!
A.) lakossági és vállalati tudatosság fejlesztése …..
B.) 10% kibocsátás csökkentés …...
C.) városi közlekedés átszervezése
…..
D.) energiatakarékosság növelése …..

7. Milyen helyekről szerez információt a településen folyó környezetvédelmi, klímavédelmi tevékenységekről?
A.) megyei és helyi újság
B.) helyi TV, rádió
C.) szomszédok, ismerősök
D.) egyéb, éspedig:……………...
E.) nincs információm
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8. Mely területeken lát Ön hatékony klímavédelmi beavatkozási lehetőséget családjában? Kérjük osztályozza 1-5-ig!
A.) kert, fal, tetőzöldítés …..
B.) csapadékok megfogása, hasznosítása…..
C.) szigetelés és fűtési igény csökkentés e …..
D.) környezetbarát közlekedés (kerékpár, gyaloglás,
tömegközlekedés) …...
E.) egyéb, éspedig:……………………..
9. Milyen terüleket tud Ön és családja hatékonyan közreműködni a város klímavédelme érdekében?
Kérjük osztályozza 1-5-ig!
A.) tudatos vásárlás …..
B.) önkéntes munka …...
©
D.) tudatos közlekedés és teleautó …..
C.) „klímajegy” vásárlása * …..
10. Mit tehetnek a városban és környékén dolgozó cégek a város klímavédelme érdekében? Kérjük osztályozza 1-5ig!
A.) energiatakarékos rendszerek bevezetése …..
B.) önkéntes munka (társadalmi felelősségvállalás) …...
D.) kevesebb gép, több dolgozó …..
C.) „klímajegy”© vásárlása …..
11. A klímavédelem hatékony megvalósításával hozzájárulunk még a: (több válasz is lehetséges)
A.) levegőtisztaság javításához
B.) városi hősziget kialakulásának csökkentéséhez
C.) egészséges táplálkozáshoz
D.) helyi munkahelyek létrehozásához, megtartásához
E.) egyéb, éspedig:……..
12. Az oktatás során a gyerekeket meg kell tanítani a: (több válasz is lehetséges)
A.) tudatos vásárlásra…..
B.) közösségi munka és a táj szeretetére…..
C.) ok-okozati összefüggésekre …..
D.) környezettudatos közlekedésre …..
E.) egyéb, éspedig:…..
13. Jelenleg kik végeznek klímavédelmi tevékenységet Tatabányán és környékén? (több válasz is lehetséges)
A.) Polgári Védelem
B.) Helyi Ebrendészet
C.) Polgármesteri Hivatal
D.) Tatabányai Klímakör
Egyéb megjegyzése, javaslata az ’Önkéntes alapon működő széndioxid-semlegesítő rendszer létrehozása a Tatabányai
kistérségben‘ programmal kapcsolatban:
…………………………………………………………………………………………..
Köszönjük válaszait! Statisztikai feldolgozáshoz szükséges információk:
Neme: F/N Kora: ………. Végzettsége: általános/közép/felső/másoddiploma lakhelye: …………………….
*Az önkéntes alapon működő széndioxid-semlegesítő rendszerben való részvétel
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