
Lakossági kérdőív 2022

   

Kedves Válaszadó! 
   
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) 
Korm. rendelet] 14. § (1) bekezdése alapján azokra a zónákra és agglomerációkra, amelyekben a 
levegő kén-dioxid, nitrogén-dioxid, PM10, PM2,5, ólom, benzol vagy szén-monoxid szintje az éves 
levegőminőségi értékelés alapján meghaladja a határértéket, olyan megfelelő intézkedéseket 
tartalmazó levegőminőségi terv készítése szükséges, amelynek végrehajtásával a 
légszennyezettségi határértékek betartása a lehető legrövidebb időn belül biztosítható. 
   
Az előírás a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról 
szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (a továbbiakban: 
2008/50/EK irányelv) való megfelelést szolgálja. 
   
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a levegőminőségi tervet a területi 
környezetvédelmi hatóság, a „Budapest és környéke” légszennyezettségi agglomeráció esetében a 
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Főosztálya készíti el, és a tervet rendszeresen felülvizsgálja. 
   
A terv időszakos felülvizsgálata, a 2020. és 2021. évek levegőminőségi adataival történő 
kiegészítése jelenleg is folyamatban van. A felülvizsgálat részét képezi jelen kérdőíves formájú 
adatgyűjtés is, amelynek célja a „Budapest és környéke” légszennyezettségi agglomeráció lakóinak 
környezeti levegő minőségére hatással lévő jellemzőinek, szokásainak megismerése. 
   
Kérem, hogy a levegőminőség terv fejlesztéséhez szükséges adatok rendelkezésre állása érdekében 
az alábbi anonim kérdőívet kitölteni szíveskedjen.  

Ez a kérdőív személyes adatot nem gyűjt, anonim és kitöltése önkéntes. Az adatok kezelése 
kizárólag statisztikai céllal történik, ami a kitöltést követően a Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Levegő- és 
Zajvédelmi Osztálynak kerül megküldésre.  

* Kötelező

I. Általános kérdések3/21/2022



1

Kérem, adja meg lakóhelyét! (kizárólag a település nevét adja meg!)  * 

 

2

Kérem, adja meg nemét! * 

nő

férfi

3

Kérem, adja meg a korát! * 

0-14

15-24

25-49

50-64

65-79

80+
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4

Kérem, adja meg iskolai végzettségét! * 

általános iskola

érettségi

szakmunkás

főiskolai/ egyetemi diploma (BSc., MSc.)

posztgraduális

5

Szenved-e valamilyen krónikus légzőszervi megbetegedésben? * 

igen

nem

6

Ha igen, kérem, adja meg, milyen légzőszervi megbetegedése van? 
 * 

COPD (krónikus obstruktív tüdőbetegség)

krónikus hörghurut

Egyéb
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7

Ha nem, van-e bármilyen rendszeresen fennálló légzőszervi panasza?
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II. Levegőminőség

8

Ön elégedett lakótelepülése levegőminőségével? * 

igen

nem

9

Ha nem, mi az, amin változtatni kellene? * 

fűtés fejlesztése (lakossági fűtésből származó füst/bűz kibocsátás csökkentése)

közlekedés fejlesztése (sűrűbb busz- és vonatjáratok, e-mobilitás; e-kerékpár)

ipari tevékenység korlátozása/ megszüntetése

fásítás

Egyéb
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III. Háztartás

10

Háztartásában keletkezik-e kerti zöldhulladék?  * 

igen

nem

11

Ha igen, hol keletkezik?  * 

balkon, terasz

kiskert (1 m2-300 m2)

nagyobb kert (301 m2-1 hektár)

mezőgazdasági termelő vagyok

12

Komposztálja-e a keletkező zöldhulladékot?  * 

igen

nem

13

Szokott-e zöldhulladékot égetni?  * 

igen

nem
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14

Ha igen, mely okból? * 

 

15

Háztartásában gyűjti-e szelektíven a hulladékokat?  * 

igen

nem

16

Ha igen mely hulladékokat? (többet is bejelölhet) * 

papírfélék

olaj

műanyagfélék

fémhulladék

üveghulladék

komposztálható zöldhulladék

veszélyes hulladék (elem, toner, stb.)

Egyéb
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17

Milyen fűtési módot/módokat alkalmaz az otthonában? (többet is bejelölhet) * 

távhőszolgáltatás

gázkazán

konvektor

szilárd tüzelésű kazán 

olajtüzelésű kazán

vegyes tüzelésű kazán 

kandalló

pellet tüzelés

napelem

hőszivattyú

egyéb elektromos fűtés (pl. hűtő-fűtő klíma)

18

Amennyiben az előző kérdésre a szilárd tüzelésű kazánt vagy a vegyes tüzelésű 
kazánt jelölte meg válaszként, úgy kérem adja meg az Ön által használt 
tüzelőanyag fajtáját!
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19

Milyen korú a jelenleg használt fűtő/ tüzelőberendezése?  * 

0-2 év

2-10 év

10 évnél régebbi

20

Ha szilárd tüzelőanyagot vásárol, mennyi az éves felhasználása? (1 mázsa = 100 
kg) * 

nem vásárlok szilárd tüzelőanyagot

0-10 mázsa

10-20 mázsa

30 mázsánál több

0-10 m3

10-20 m3

20-30 m3

31 m3-nél több
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21

Egyéni fűtés esetében a tüzelőanyagot honnan szerzi be? * 

nincs egyéni fűtésem

közszolgáltatás keretében

helyi tüzéptelepről

szociális tüzifát kapok

barkácsáruházból

erdészettől

hirdetések útján

külföldről

helyben kerül ki-/megtermelésre (hőszivattyú, geotermia, napkollektor, stb.)

Egyéb
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IV. Közlekedés

22

Milyen közlekedési eszközt használ? (többet is megjelölhet) * 

személygépkocsi

helyi tömegközlekedés

távolsági busz (VOLÁN)

vonatközlekedés (MÁV)

kerékpár

gyalog

Egyéb

23

Rendelkezik-e gépjárművel? * 

igen

nem

24

Háztartásonként mennyi gépjárműve van? * 

1

2

2-nél több
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25

Milyen gyakorisággal használja gépjárművét? * 

hetente 1x

hetente 2x

hetente többször

minden nap

hétvégente

havonta 1x

26

Milyen üzemanyagú gépjárművet használ? (Ha több gépjárműve van, úgy a 
leggyakrabban használtra vonatkozóan jelölje be a választ.) 
   * 

benzin

diesel

gázüzemű

elektromos

hibrid

27

Gépjárművének kora (év): (Ha több gépjárműve van, úgy a leggyakrabban 
használtra vonatkozóan jelölje be a választ.) 
   * 
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28

Gépjárművének teljesítménye (kW)? (Forgalmi engedély P.2. pont) Ha több 
gépjárműve van, úgy a leggyakrabban használtra vonatkozóan jelölje be a választ.) 
* 

 

29

Gépjárművének környezetvédelmi besorolása:  * 

Euro 1

Euro 2

Euro 3

Euro 4

Euro 5

Euro 6

30

Tervezi-e a következő 5 évben elektromos autó beszerzését? * 

igen

nem
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V. Lakás, lakhatás

31

Milyen típusú ingatlanban él? * 

családi ház

ikerház, sorház

társasház

tanya

32

Milyen övezetbe sorolná lakóingatlanát? * 

lakótelepi panel övezet

kertvárosias lakóövezet

belvárosi övezet

falusi lakóövezet
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VI. Ingatlan energetikai besorolása

33

Lakása rendelkezik-e energetikai tanúsítvánnyal? * 

igen

nem

34

Jelölje meg ingatlanának jelenlegi energetikai besorolását! * 

AA++ - minimális energiaigényű

AA+ - kiemelkedően nagy energiahatékonyságú

AA - közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb

BB - közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő

CC - korszerű

DD - korszerűt megközelítő

EE - átlagosnál jobb

FF - átlagosat megközelítő

GG - átlagosat megközelítő

HH - gyenge

II - rossz

JJ – kiemelkedően rossz

nem tudom
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VII. Ingatlan felújítás

35

Volt-e az elmúlt 5 évben ingatlanán energiahatékonysággal kapcsolatba hozható 
felújítás? * 

igen

nem

36

Ha igen, milyen jellegű volt ez a felújítás? (többet is bejelölhet) * 

homlokzat hőszigetelése

padlásfödém hőszigetelése

nyílászárócsere

tüzelőberendezés csere

tető hőszigetelése

napelem

Egyéb

37

Vette-e már részt energiahatékonysági pályázaton? * 

igen

nem
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38

Ha igen, mely pályázat volt ez? * 

panelprogram

lakóépületek energiahatékonyságának növelése

Zöld Otthon pályázat

CSOK

megújuló energiahasználat

konvektorcsere program

nyílászáró csere program

hűtőgépcsere program

társasházi homlokzatzöldítés

Egyéb

39

A felújítás következtében csökkent-e a kívánt mértékben ingatlanának 
energiafelhasználása? * 

igen

nem
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40

Ha nem, miben látja ennek okát? * 

nem volt teljeskörű a felújítás

nem megfelelő szakembert választottunk

még nem térült meg
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VIII. A LIFE IP HungAIRy projektre vonatkozó kérdések

Budapest Főváros Önkormányzata az Európai Unió által támogatott LIFE Integrált Program 
keretében részt vesz a HungAIRy, Levegőminőség javítása 8 régióban a levegőminőségi tervek 
végrehajtásának elősegítésével c. LIFE17 IPE/HU/000017 jelű projekt megvalósításában.  

Kérjük, hogy az alábbi kérdések megválaszolásával adjon visszajelzést számunkra a projektről!

41

Ismeri/ hallott-e már a HungAIRy projektről? * 

igen

nem

42

Kérem jelölje meg vagy írja le, hol hallott róla! * 

TV/ rádióműsor

Írott és online sajtó

HungAIRy Facebook oldal

HungAIRy honlap

Egyéb
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Ezt a tartalmat nem a Microsoft készíti vagy támogatja. Az elküldött adatokat az űrlap tulajdonosa fogja megkapni.

Microsoft Forms

43

Tudja-e Ön, hogy a Főváros milyen önálló akciót valósít meg a HungAIRy 
projekten belül? * 

Rakodási hely foglalási rendszert

Közösségi kerékpár bérlést

Tömegközlekedés fejlesztését

44

  
2021 decemberében megnyílt a Zöld Budapest Tanácsadó Iroda, ahol 
levegőminőség-védelmi kérdésekben személyesen is tanácsokat kaphat az 
ökomenedzserektől. Ön korábban értesült a hírről? * 

igen

nem

45

Hallott-e a levegőminőségi tervről? * 

igen

nem
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