
Fiatalok Lendületben Program                       Kárpátikum Közhasznú Alapítvány – Fiatalok megújuló energiákkal 

KÉRŐÍV A LAKOSSÁG MEGÚJULÓ ENERGIÁKKAL KAPCSOLATOS ISMERETEIRŐL ÉS A 

CIVIL TEVÉKENYSÉGHEZ VALÓ HOZZÁÁLLÁSÁRÓL 

 

1. Település neve: ……………………………………… 

2. Neme: (1) Férfi (2) Nő 

3. Születési éve: ……………… 

4. Legmagasabb iskolai végzettsége: (1) 8 általánosnál kevesebb  (2) 8 általános 

(3) szakmunkásképző, szakiskola (4) gimnázium, középiskola (5) főiskola, egyetem 

5. Foglalkozása:…………………………………………… 

6. Hallott már a megújuló energiaforrásokról? (1) Igen (2) Nem 
 

7. Hol hallott róluk?  

…………………………………………………………………………………………………

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

8. Alkalmaz a település valamelyik közintézménye megújuló energiaforrást?  

 (1) Igen  (2) Nem 
 

9. Amennyiben alkalmaz, melyik közintézmény, milyen megújuló energiát és milyen 

célra? (Például: az iskola napelemet fűtéshez) 
 

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

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

10. Véleménye szerint mi az oka annak, hogy a települése közintézményei nem 

alkalmaznak megújuló energiaforrást?  

(1) Anyagi akadályok 

(2) Vezetők szándékának hiánya 

(3) Társadalmi ellenállás 

(4) Egyéb ok: …………………………………………………………………………… 

 

11. Honnan tájékozódik a világ dolgairól? 

(1) TV  (2) Internet (3) Nyomtatott sajtó (4) Egyéb:……………………………… 

12. Naponta átlagosan hány órát tölt az alábbi tevékenységekkel? 

 Egy percet sem 

foglalkozik ezzel 

Kevesebb, mint 

egy órát 

1-3 órát 3 óránál többet 

TV     

Internet     

Nyomtatott sajtó, 

könyvek 

olvasása 

    

Tanulás*     
(* A mező kitöltése akkor indokolt, ha a válaszadó foglalkozása tanuló, diák) 

13. Hallott már a civil szervezetekről?  

(1) Igen  (2) Nem 

 



14. Ön szerint a következő fogalmak mennyire jellemzik a civil szervezetek 

tevékenységét? (A skálán az 1-es a Teljes mértékben jellemző – a 6-os az Egyáltalán nem jellemző) 
 

 1 2 3 4 5 6 

Önkéntesség       

Alulról-

szervezettség 

      

Politikamentesség       

Társadalmi haszon       

Pénzközpontúság       

 

15. Végzett már önkéntes munkát? (1) Igen  (2) Nem 

 

16. Tervezi, hogy vállal önkéntes munkát?  (1) Igen  (2) Nem 

 

17. Ismer olyan civil szervezetet, mely megújuló energiákkal foglalkozik?  

(1) Igen (2) Nem 

 

18. Ha igen, melyiket?  …………………………………………… 

 

19. Milyen fűtést használ otthon? (Például: szén/fa/gáz stb.) 

 

………………………………………………………. 

20. Otthon odafigyelnek az energiatakarékosságra? (Például: energiatakarékos izzó) 

(1) Igen (2) Nem 

21. Fontos számára, hogy fejlett gazdasággal rendelkező településen éljen? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Egyáltalán 

nem 
fontos 

          
Nagyon 
fontos 

 

22. Tervez saját vállalkozást?  

(1) Igen  

(2) Nem 

(3) Nem tudom, de ezek után elgondolkozok rajta. 

 

23. Elképzelhető, hogy a vállalkozása megújuló energiaforrásokkal fog foglalkozni? 

(1) Igen 

(2) Nem 

(3) Nem tudom, de ezek után elgondolkozok rajta. 

 

 Köszönjük megtisztelő válaszait! 

 


