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Q1. Ismeri-e Ön a “biológiai sokféleség” kifejezést?
[CSAK EGY VÁLASZ]
- Hallottam már róla és tudom mit jelent .......................................................1
- Hallottam már róla de nem tudom mit jelent ................................................2
- Még soha nem hallottam róla.......................................................................3
- [NT/NV] ........................................................................................................9

[KÉRDEZŐ: OLVASD FEL:]
“A biológiai sokféleség - másnéven biodiverzitás - egy kifejezés, ami a földi élet
változatosságát jelenti (pl. növények, állatok, óceánok), mely az életnek egyfajta
szövevényét alkotja, melynek mi is szerves része vagyunk ....”
Q2. Megmondaná, hogy Önnek mit jelent a “biológiai sokféleség csökkenése”
kifejezés?
[NE OLVASD FEL, KÓDOLD]
- Általánosságban a természetes élőhelyek csökkenése / változatosság
csökkenése..............................................................................................01
- Az erdők el fognak tűnni / csökkeni fog a területük ...................................02
- Bizonyos állatokat és növényeket a kipusztulás, kihalás veszélye
fenyeget / ki fognak pusztulni, ki fognak halni.........................................03
- Bizonyos állatok és növények veszélyeztetve vannak, vagy azzá
válnak ......................................................................................................04
- Az országban található természeti örökség csökkenése, pl. a zöld
parkok, őshonons fajok, tájak, azaz a természetes környezet
csökkenése..............................................................................................05
- Klímaváltozás.............................................................................................06
- A levegővel , a víz tisztaságával, a széndioxid kibocsátással
kapcsolatos problémák............................................................................07
- Gazdasági problémák / anyagi veszteség .................................................08
- A turizmus számára kevesebb lehetőség ..................................................09
- Kevesebb lehetőség gyógyszerek, élelmiszerek és üzemanyagok
előállítására .............................................................................................10
- Problémák a kertemben.............................................................................11
- Nem foglalkozom a kérdéssel....................................................................12
- Egyéb .........................................................................................................13
- [NT/NV] ......................................................................................................99

Q3. Mennyire érzi magát tájékozottnak a biólógiai sokféleség csökkenésével
kapcsolatban? Ön ...
[CSAK EGY VÁLASZ]
- Nagyon jól tájékozott....................................................................................4
- Jól tájékozott ................................................................................................3
- Nem jól tájékozott, vagy...............................................................................2
- Egyáltalán nem tájékozottnak érzi magát ....................................................1
- [NT/NV] ........................................................................................................9
Q4. Felolvasnék néhány állítást Önnek arról, hogy miért lehet fontos megállítani a
biológiai sokféleség csökkenését, kérem mondja meg, hogy mennyire ért egyet
vagy nem ért egyet velük:
[SORONKÉNT EGY VÁLASZ]
- Nagyon egyetért........................................................ 4
- Inkább egyetért ......................................................... 3
- Inkább nem ért egyet ................................................ 2
- Nagyon nem ért egyet............................................... 1
- [NT/NV]...................................................................... 9

A) Ez erkölcsi kötelességünk – természet oltalmazóként
felelősségünk van ebben..................................................1 2 3 4 9
B) A jólétünk és életminőségünk a természeten és biológiai
sokféleségen alapul mivel az örömöt és kikapcsolódást
nyújt számunkra ...............................................................1 2 3 4 9
C) A biológiai sokféleség nélkulözhetetlen olyan javak
előállításához, mint például élelmiszer, üzemanyag és
gyógyszerek .....................................................................1 2 3 4 9
D) Európa gazdaságilag szegényebb lesz a biológiai sokféleség
csökkenése következtében ..............................................1 2 3 4 9
Q5. Mennyire súlyos probléma az állatfajok, a növényvilág és az állatvilág, a
természetes élőhelyek és ökoszisztémák csökkenése és az esetleges kihalása
Magyarországon? Ez egy nagyon súlyos probléma, elég súlyos probléma nem
súlyos probléma, vagy egyáltalán nem probléma? nagyon súlyos probléma,
elég súlyos probléma, nem súlyos probléma, vagy egyáltalán nem probléma
Mennyire súlyos a probléma világszinten? nagyon súlyos probléma, elég
súlyos probléma, nem súlyos probléma, vagy egyáltalán nem probléma
- nagyon súlyos probléma ........................................... 4
- elég súlyos probléma ................................................ 3
- nem súlyos probléma, vagy ...................................... 2
- egyáltalán nem probléma.......................................... 1
- [NT/NV]...................................................................... 9
A) Magyarországon? ........................................................................1 2 3 4 9
B) És világszinten? ...........................................................................1 2 3 4 9

Q6. Véleménye szerint az állatfajok, a növényvilág és az állatvilág csökkenése és az
esetleges kihalása Önt személy szerint fogja érinteni ?
- Igen, már magam is tapasztalom a biológiai sokféleség csökkenésének a hatását
...............................................................................................................1
- Igen, érinteni fog, de nem most, hanem kesőbb .........................................2
- Nem, engem személy szerint nem fog érinteni, de a gyerekeimet igen......3
- Nem, nem fog érinteni..................................................................................4
- [NT/NV] ........................................................................................................9

Q7. Felolvasnék Önnek egy listat. Kérem mondja meg, hogy ezek közül melyik
fenyegeti a biológiai sokféleséget a LEGJOBBAN?
[OLVASD FEL – ROTÁLD – CSAK EGY VÁLASZ]
- Intenzív mezőgazdasági művelés, erdőirtás és túlhalászat ........................1
- Levegő / víz (tengerek, folyók, tavak stb.)szennyezése ..............................2
- Ember okozta katasztrófák (pl. olajkiömlés, ipari balesetek, stb.) ...............3
- Növények és állatok betelepítése az ökoszisztémánkba (olyanoké,
melyek normális esetben nem találhatóak meg az adott területen,
vagy országban).....................................................................................4
- Klímaváltozás...............................................................................................5
- A föld használatának megváltozása, fejlesztések (pl. utak, lakásépítés,
ipar, stb) .................................................................................................6
- [Egyéb] .........................................................................................................7
- [NT/NV] ........................................................................................................9

Q8. Hallott már Ön a Natura 2000 hálózatról?
[CSAK EGY VÁLASZ]
- Hallottam róla, és tudom mi ez ....................................................................1
- Hallottam róla, de nem tudom mi ez ............................................................2
- Soha nem hallottam róla ..............................................................................3
- [NT/NV] ........................................................................................................9

Q9. Honnan tájékozódna a biológiai sokféleség kérdésében, például a veszélyekről,
a biológia sokféleség csökkenéséről?
[OLVASD FEL – ROTÁLD – MAX KÉT VÁLASZ]
- Televizós hírekből és dokumentumfilmekből .............................................01
- Rádióból .....................................................................................................02
- Ujságból és magazinokból .........................................................................03
- Interneten keresztül ...................................................................................04
- Iskolában, egyetemen................................................................................05
- Barátoktól, rokonoktól ................................................................................06
- Eseményeken keresztül (konferenciák, kiállítások, fesztiválok stb.) .........07
- Kiadványokból, könyvekből, brossúrákból.................................................08
- [Egyéb] .......................................................................................................09
- [NT/NV] ......................................................................................................99

Q10. Ön személy szerint tesz valamit a biológiai sokféleség megóvása érdekében?
- Igen, teszek..................................................................................................1
- Igen, de még többet szeretnék tenni ...........................................................2
- Nem, mert nem tudom, mit kellene tenni .....................................................3
- Nem, egyéb okok miatt ................................................................................4
- [Egyéb] .........................................................................................................5
- [NT/NV] ........................................................................................................9

D1.

A kérdezett neme [NE OLVASD FEL - JELÖLD A MEGFELELŐT]
[1]
[2]

D2.

Hány éves Ön?
[_][_]
[00]

D3.

Férfi
Nő

éves
[válaszmegtagadó/nincs válasz]

Hány éves volt Ön amikor befejezte a nappali tagozaton folytatott
tanulmányait?
[ÍRD BE HOGY HÁNY ÉVES VOLT AMIKOR ABBAHAGYTA A TANULMÁNYAIT]
[_][_]
[00]
[01]
[99]

éves
[MÉG MINDIG NAPPALI TAGOZATOS KÉPZÉSBEN RÉSZESÜL]
[SOHA NEM VETT RÉSZT NAPPALI TAGOZATOS OKTATÁSBAN]
[válaszmegtagadó/nincs válasz]

D4.

A jelenlegi foglalkozását illetően, mit mondana, azt, hogy ön vállakozó,
alkalmazott, fizikai dolgozó, vagy azt mondaná, hogy ön nem dolgozik? Ez azt
jelenti, hogy Ön...
[HA MEGVAN A VÁLASZ A FŐ KATEGÓRIÁRA, OLVASD FEL AZ AHHOZ TARTOZÓ
ALKATEGÓRIÁT - ]
- Vállalkozó
Æ i.e. : - Farmer, mezőgazdaságban dolgozik, erdész, halász.......................... 11
- bolt vagy üzlet tulajdonos, kisiparos ..................................................... 12
- értelmiségi (jogász, orvos, könyvelő, építész,...).................................. 13
- cégvezető............................................................................................... 14
- egyéb ..................................................................................................... 15
- Alkalmazott
Æ i.e. : - értelmiségi (alkalmazott orvos, jogász, könyvelő, építész) .................. 21
- ügyvezető, igazgató vagy felsővezetés ................................................ 22
- középvezető........................................................................................... 23
- köztisztviselő.......................................................................................... 24
- irodai alkalmazott................................................................................... 25
- egyéb alkalmazott (eladó,ápoló, stb...) ................................................. 26
- egyéb ..................................................................................................... 27
- Fizikai dolgozó
Æ i.e. :
- műszakvezető / csoportvezető............................................................. 31
- Fizikai dolgozó ....................................................................................... 32
- Egyéb fizikai dolgozó............................................................................. 33
- egyéb ..................................................................................................... 34
- Nem dolgozik
Æ i.e. : - háztartásbeli........................................................................................... 41
- diák (nappali tagozatos) ........................................................................ 42
- nyugdijas ............................................................................................... 43
- munkát keres ......................................................................................... 44
- egyéb ..................................................................................................... 45
- [Válaszmegtagadó] ............................................................................................... 99

D6.

Azt mondaná, hogy Ön ......-ban/ben él?
- fővárosban és környékén ........................................................................1
- egyéb város/városi központban ..............................................................2
- falun él.....................................................................................................3
- [Válaszmegtagadó] .................................................................................9

