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1. Az Ön mindennapjaiban mennyire játszik 
fontos szerepet a környezetvédelem és a 

fenntarthatóság?
Nagyon környezettudatosan élek, és csak 
fenntartható termékeket vásárolok.

Odafigyelek a környezetemre, és vásárláskor 
igyekszem a fenntarthatósági szempontokat is 
figyelembe venni.

8.3%

88.6%

3.1%

Jelenleg nem fontos az életemben a 
környezettudatosság.



2. Ön szerint hogyan kell teljesíteni a 
Magyarország és az Európai Unió által 

meghatározott klímacélokat?
Fontosnak tartom a klímasemlegességet, de a 
célok elérése érdekében hozott 
intézkedéseknek arányosnak kell lenniük: 
nem okozhatnak hirtelen áremelkedést, és 
nem veszélyeztethetik az energiaellátás 
biztonságát.

Annyira fontosnak tartom a klímasemlegességet  
hogy szerintem a lehető legrövidebb idő alatt 
kell elérni, kerül, amibe kerül. 

81.0%

12.6%

6.4%

Nem érzem úgy, hogy ezeket a célokat nagy 
gazdasági és társadalmi károk elszenvedése 
nélkül elérhetnénk.



3. Egyetért-e azzal, hogy a klímavédelemből leginkább 
a nagy szennyező cégeknek kell részt vállalniuk 

anyagilag, és nem a magyar családoknak kell jelentős 
hozzájárulást fizetni, ahogyan azt Brüsszel javasolja?

Igen, a nagy környezetkárosító cégek viseljék 
ezt a terhet.

Az emberek és cégek egyenlő arányban 
járuljanak hozzá a klímavédelem költségeihez.

85.3%

14.1%

0.6%

Számomra mindegy, ki fizeti a jelentősebb 
terheket.



4. Indokoltnak tartja-e a hulladékot illegálisan 
elhagyók szigorúbb büntetését?

Igen, a magasabb összegű bírság elrettentené 
az elkövetőket.

Úgy gondolom, hogy a bírság növelése csak 
részben lehet eredményes.

67.2%

22.6%

10.2%

Még a drasztikus mértékű emelést sem 
tartom elrettentőnek, mert aki eddig 
szemetelt, az utána is megteszi.



5. Támogatná-e, hogy az egyszer használatos műanyag 
és fém italpalackokat, a fém italdobozokat, valamint 

az üvegpalackokat vissza lehessen váltani, ezáltal 
növelve az újrafeldolgozás arányát?

Igen, ha létrejönne egy visszaváltási rendszer, 
visszavinném az újra feldolgozható 
italcsomagolásokat az üzletekbe.

Igen, de nem vinném vissza az üzletekbe, inkább 
a szelektív gyűjtőbe tenném azokat.

78.9%

20.1%

1.0%

Nem, és nem is élnék a visszaváltás 
lehetőségével.



6. Egyetért-e azzal, hogy az állam támogatja a 
napelemek telepítését?

Egyetértek a napelemek telepítésének 
támogatásával, tervezek is élni a 
lehetőséggel.

Egyetértek, de a megvalósítás tekintetében több 
információra van szükségem.

51.2%44.5%

4.3%

Nem értek egyet, mert szerintem más 
energiaforrások hatékonyabbak.



7. Támogatja-e a jelentős szén-dioxid-megkötő 
hatással bíró faültetési program folytatását, az erdők 

kezelésével kapcsolatos támogatások körének 
bővítését?

Igen, támogatom, és szívesen segítek a 
faültetésben.

Igen, támogatom. Személyesen nincs módom 
segíteni, de szívesen osztom meg az erről szóló 
internetes tartalmakat.55.3%

42.4%

2.3%

A faültetés helyett inkább más 
környezetvédelmi intézkedést támogatnék.



8. Véleménye szerint Magyarország 
klímavédelmi céljainak elérését milyen program 

támogatná a leghatékonyabban?
Megújuló energiaforrás (pl. napelem) hasznosítását 
és energiahatékonysági beruházásokat (p. fűtés 
korszerűsítés) támogató pályázatok.

Energetikai innovációs pályázatok. 

47.3%

6.6%
6.4%

27.0%

12.7%

Közösségi közlekedés fejlesztése. 

Erdőtelepítés, a fával borított területek arányának 
növelése, az éghajlatváltozás káros hatásaihoz 
történő alkalmazkodási programok.

Szemléletformálási 
programok.



9. Egyetért-e azzal, hogy a környezetszennyezés 
csökkentése érdekében további, az egyszer 

használatos műanyagokra vonatkozó intézkedéseket 
vezessenek be?

Teljes mértékben egyetértek, főleg, hogy 
helyettesítő termékek is rendelkezésre állnak.

Nem értek egyet, igenis hasznosak az egyszer 
használatos műanyagok, például higiéniai 
szempontból, az élelmiszeriparban. 

90.3%

8.9%

0.8%

Az egyszer használatos műanyagok okozta 
környezetszennyezést nem érzem 
problémának.



10. Fontosnak tartja-e, hogy a közösségi közlekedés is 
mihamarabb átálljon a környezetbarát technológiára, és a 

jövőben tisztán elektromos meghajtású autóbuszok álljanak 
üzembe a helyi közösségi közlekedésben?

Igen, nagyon fontosnak tartom, hogy mielőbb 
átálljon.

Fontosnak tartom, hogy átálljon, de ez 
önmagában nem elegendő.

45.1%

49.4%

5.5%

Szerintem nem ettől lesz tisztább a város 
levegője.



11. Egyetért-e azzal, hogy már kisgyermekkorban indokolt 
elkezdeni a klíma- és környezetvédelemre való nevelést és 

szemléletformálást, megalapozni a környezetünk iránti felelős 
gondolkodást, a környezettudatos viselkedést, szokásokat?

Egyetértek! A családon belüli nevelés, 
példamutatás és az oktatási intézmények 
szerepe egyaránt kiemelten fontos.

Az alapvetéseket megpróbáljuk megmutatni a 
gyerekeknek, de nem fordítunk különösebb 
figyelmet a kérdésre. 

95.1%

3.7% 1.2%

Nem, szerintem gyermekkorban más, 
fontosabb dolgok elsajátítására kell helyezni 
a hangsúlyt. 



12. Fontosnak tartja, hogy a nemzeti parkok igazgatóságai és az 
állami erdőgazdaságok minél szélesebb körben megismertessék 

Magyarország táji és természeti értékeit, az általuk kínált 
kikapcsolódási lehetőségeket és környezeti nevelési 

programjaikat? 

Nagyon fontosnak tartom, mert ez nemzeti 
azonosságtudatunk egyik alapja, 
legszívesebben a természetben töltöm a 
szabadidőmet.

Fontosnak tartom, de inkább más kikapcsolódás  
lehetőséget választok.

87.4%

11.1%

1.5%

Nem tartom fontosnak a hazai zöld turisztikai 
kínálat bővülését.



KÖSZÖNJÜK, HOGY ELMONDTA 
VÉLEMÉNYÉT A KÖRNYEZETÜNK 

VÉDELMÉNEK ÜGYÉBEN !
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