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Klímavédelmi kérdőív a megelőzés és az alkalmazkodás érdekében 
 
Tisztelt lakosok! Kérjük az alábbi kérdőívet Sándorfalva, Dóc és Szatymaz közös klímavédelmi tervének elkészítése érdekében töltse ki, hogy 
megtudjuk, milyen mértékben okoznak nehézséget az Ön életében a klímaváltozás helyben érzékelhető hatásai, és hogy meghatározhassuk, 
milyen irányban indulhassunk el közösen a megelőzés és az alkalmazkodás elősegítése érdekében. Véleménye mindenképpen számít, és a közös 
cselekvés elindításához nagy segítséget jelen! 

 
A kérdésekre adott válaszok önkéntesek, egyik pont sem kötelező érvényű, kitöltése és feldolgozása név nélkül történik. 
 
Választásait kérjük jól látható X-el jelölje! Egy-egy kérdésen belül több választás is lehetséges. A pontozott részekre szöveges válaszok 
megadását kérjük. 

 
A kérdőív kitöltőjének lakóhelye: 
 

 Sándorfalva Dóc Szatymaz Egyéb település 

belterület    ………………………………. 

külterület    ………………………………. 

 
Tapasztalta-e az utóbbi években lakóhelyén a klímaváltozással kapcsolatos alábbi jelenségeket? 
 

 soha előfordult többször is 
kezelendő 

problémának 
tartom 

Viharkár épületben, kerítésben, infrastruktúrában     

Széltörés fákon vagy kerti növényeken     

Jégeső     

Villámárvíz, belvíz nagy esőzések után     

Aszály, szárazság     

Hőségnapok     

Rendellenes, túl korai vagy túl késő fagyok, fagykár     

Túl enyhe tél után kártevők tömeges megjelenése     

egyéb: ……………………………………………………………………     

 
Hogyan viszonyul az alábbi módszerekhez, amelyek a megelőzésben vagy a klímaváltozás hatásainak enyhítésében játszhatnak 
szerepet? 
 

 
nem tartom jó 
megoldásnak 
/ nem érint 

már 
rendelkezem 

vele/ 
megvalósítottam 

tervezem a 
későbbiekben 

segítségre lenne 
szükségem a 

megvalósításához 

nem ismerem, 
információkra 

volna 
szükségem róla 

napelem telepítése      

szélkerék telepítése      

napkollektor (vízmelegítő)      

épület hőszigetelése      

hőszigetelt nyílászárók      

energiatakarékos világítás      

árnyékoló berendezések       

zöld felület, fák telepítése      

esővíz gyűjtő rendszer      

kerti komposztáló      

elektromos jármű      

szárazságtűrő fajták      

helyi termelőktől vásárlás      

egyéb: ……………………………      
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Ön hogyan állítaná fontosság, vagy megvalósíthatóság szerinti sorrendbe az alábbi, önkormányzatok, saját közösségek számára 
nyitva álló lehetőségeket? 
 

 
már működnek 

ilyen 
kezdeményezések 

elsőként ezekkel 
kellene kezdeni 

ha nem is 
azonnal, de rövid 

időn belül meg 
kellene kezdeni 

számunkra nem 
megoldás, vagy 
nagyon ráérünk 

vele 

települési zöldterületek fejlesztése, fásítások     

helyi piac fejlesztése, helyi termelők piacra 
jutásának segítése 

    

bevásárló közösségek a helyi termelőkre 
alapozva 

    

szárazságtűrő és helyi fajtákhoz való 
hozzáférés megszervezése 

    

megújuló energiák alkalmazása a közösségi 
épületeknél 

    

megújuló energiákra alapozott közterületi 
világítási rendszerek 

    

tömegközlekedési rendszer fejlesztése, 
elérhetőség javítása 

    

kerékpáros közlekedési rendszerek 
fejlesztése 

    

közösségi használatú elektromos 
gépjárművek beszerzése 

    

utcai töltőállomások elektromos autókhoz     

vízvisszatartásra, esővíz felhasználására 
alapozott fejlesztések 

    

belvízelvezető hálózat fejlesztése, védekezés 
az extra csapadékok esetén 

    

viharvédelmi intézkedések, épületek 
megerősítése, zöldterület felülvizsgálata 

    

lakossági segítségnyújtás a hőségnapokon     

a lakosság felkészítése az egészségügyi 
következményekre, szűrőpogramok 

    

egyéb ötlet: .....……………………………………… 
………………………………………………………… 

    

 
További észrevétel, megjegyzés, amit a klímaváltozás témakörében lakossági, közösségi, vagy döntéshozó feladatként szeretne 
hozzátenni: 
 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 
 
Köszönjük a kérdőív kitöltésére fordított idejét!  
Amennyiben mélyebben érdeklődik az egyes témák iránt, vagy kérdése, észrevétele van, esetleg a készülő települési klímavédelmi 
tervhez szeretné véleményét hozzátenni, az alábbi elérhetőségeken teheti meg: 

www.csemete.com/helyiklima 
csemete@csemete.com 


