2020. január 16.

A Nemzeti Tiszta
Fejlődési Stratégia
társadalmi egyeztetése
Kérdőív kiértékelés

Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia (NTFS) – általános jogi és
szakpolitikai háttér, a társadalmi egyeztetés jogi háttere
2016. évi L. törvényben
kihirdetett Párizsi
Megállapodás:

2018/1999/EU rendelet
(Governance rendelet)
15. cikk:

A Részes Feleknek arra kell
törekedniük, hogy az
üvegházhatású gázok alacsony
kibocsátásával járó hosszú távú
fejlesztési stratégiákat
fogalmazzanak meg és jelentsenek
be, figyelembe véve közös, de
megkülönböztetett felelősségeiket
és eltérő képességeiket, tekintettel
az eltérő nemzeti körülményekre.

2020.01.01-ig, majd 2029.01.01-ig,
ezt követően 10 évente minden
tagállam elkészíti a minimum 30
éves kitekintéssel rendelkező
hosszú távú stratégiáját.

Governance rendelet
10. cikk:
Az uniós jog egyéb
követelményeinek sérelme nélkül a
tagállamok biztosítják, hogy a
nyilvánosság lehetőséget kapjon a
15. cikkben említett hosszú távú
stratégiák elkészítésében való
részvételre.
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A társadalmi egyeztetés részletei 1.

A társadalmi egyeztetés időtartama:

2019. november 18. 14:00 – 2019. november 25. 12:01

A kérdőív közzététele:

a szakpolitikai kormányzati weboldalon
https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/energiaugyekert-esklimapolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/tarsadalmi-konzultacios-kerdoiv-a-2050-ig-tarto-idoszakravonatkozo-nemzeti-tiszta-fejlodesi-strategiarol

Beérkezett válaszok száma:

208 050 db (az adatbázis tisztítása után: 192 365 db)

Kérdések száma:

13 db
2 kérdés zárt kérdés volt, azaz kizárólag a megadott opciókat lehetett a
válaszadóknak kiválasztani, 7 kérdés részben nyitott volt, mivel a
megadott válaszlehetőségeken kívül a kitöltőnek lehetősége volt egyéb,
szövegesen kifejtett választ adnia, 4 kérdés pedig teljesen nyitott volt.
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A társadalmi egyeztetés részletei 2.
A társadalmi egyeztetés során az alábbiakról kaptunk információt:
 Egyéni felelősségvállalás a klímaváltozás elleni küzdelemben
 2050-es klímasemlegességi céldátum társadalmi támogatottsága
 Szakpolitikai dokumentumok jelenlegi ismerete
 A magyar lakosság jelenlegi ismerete, tájékozottsága a témáról, illetve a téma iránti érdeklődése,
néhány szektor esetében kiemelten (Kárpát-medence kitettsége az egyes szektorokban; klímavédelmi
intézkedések járulékos előnyei; kibocsátó szektorok sorrendje; közlekedési szektor, mezőgazdaság
átalakítása)
 Szakmai fejlesztéspolitikai igények és támogatottság
 Oktatásra – szemléletformálásra vonatkozó társadalmi igények
 Központi és helyi szintű fellépésre vonatkozó igények
 Hajlandóság egyéni szokások megváltoztatására a klímaváltozás elleni küzdelem érdekében
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A kérdőív kiértékelésének lépései

1.

Az adatbázis letöltése, konvertálása (cél: Excel adatbázis előállítása)

2.

Adatbázis tisztítása
Robot, többszörös kitöltések kiszűrése: 15 289 db
Teljesen üres kitöltések kiszűrése: 358 db
Csak megjegyzést írók kiszűrése: 38 db

Kitöltések száma:
208 050 db

Tisztítás után:
192 365 db

3.

Feladat kiosztása: klímapolitikáért felelős helyettes államtitkárság, ITM

4.

2000 rekordból álló véletlen mintavétel alkalmazása – az 5., 7. és 8. kérdések esetén

5.

Adatok tisztítása (elütések javítása, szinonimák stb. egységesítése)

6.

Módszertan lefuttatása és vizualizálás
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1. Kérdés:
Egyetért-e azzal, hogy az ember egyéni döntéseivel, fogyasztási
magatartásával hatással van az éghajlatváltozásra?

Opciók

Válaszok száma

Igen

186 740

Nem

3 124

Nem tudom

1 290

Nem válaszolt

1 211

1,62%

0,67%

0,63%

Igen
Nem
Nem tudom
Nem válaszolt

A kérdés zárt kérdés volt, így a kitöltő kizárólag a
megadott opciók közül választhatott.
Teljes alapsokaság: n= 192 365

97,08%
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2. Kérdés:
Támogatja-e, hogy Magyarország 2050-re karbonsemleges legyen?
(Karbonsemlegesség alatt azt értjük, hogy a hazai üvegházhatású gázok kibocsátása és azok
elnyelése egyensúlyba kerül)

Opciók
Nem válaszolt
Támogatja
Nem támogatja

Válaszok száma
1 192
177 160

0,62%

0,46% 0,40% 0,40%
0,28%

5,75%

Támogatja
Inkább támogatja

885
11 061

Nem válaszolt

Inkább nem támogatja

763

Nem támogatja

Korábbi időpontban
támogatná

771

Egyéb

533

Inkább támogatja

A kérdés részben nyitott volt, mivel a megadott
válaszlehetőségeken kívül a kitöltőnek lehetősége
volt egyéb, szövegesen kifejtett választ adnia.

92,10%

Korábbi időpontban
támogatná
Inkább nem támogatja
Egyéb

Teljes alapsokaság: n= 192 365
7

2. Kérdés:
Támogatja-e, hogy Magyarország 2050-re karbonsemleges legyen?
(Karbonsemlegesség alatt azt értjük, hogy a hazai üvegházhatású gázok kibocsátása és azok
elnyelése egyensúlyba kerül)

Egyéb válaszok:
 Habár a „korábban támogatná” kategória nem szerepelt a minisztérium által eredetileg megadott
opciók között, az egyéb választ adók között többen korábbi időpontban szeretnék megvalósítani
már a klímasemlegességet, ezért célszerűnek tartottuk azt, hogy egy ilyen külön ilyen kategóriát
is létrehozzunk. A leggyakoribb céldátumok az alábbiak voltak: 2030, 2040. Előfordult a 2025,
2035 is.
 Előfordult a válaszok között olyan is, hogy már most szeretnék elérni a karbonsemlegességet,
illetve céldátum megjelölése nélkül „minél hamarabb” vagy „minél korábban”, „minél előbb” látják
elérendőnek. Számos esetben megjelölésre került, hogy „2050 már túl késő”.
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3. Kérdés:
Mennyire ismeri a 2018-2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó időszakra is
kitekintést nyújtó második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát (NÉS-2)?

Válaszlehetőségek
Tud a létezéséről

32,5%

Tud a létezéséről és olvasta is

9.4%

Nem ismeri

57%

Nem válaszolt

0.7%

Egyéb válasz

0.4%

0,7%

0,4%
Tud a létezéséről

32,5%

Tud a létezéséről és
olvasta is
Nem ismeri

57,0%
A kérdés részben nyitott volt, mivel a megadott
válaszlehetőségeken kívül a kitöltőnek lehetősége
volt egyéb, szövegesen kifejtett választ adnia.
Teljes alapsokaság: n= 192 365

Nem válaszolt

9,4%
Egyéb válasz
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3. Kérdés:
Mennyire ismeri a 2018-2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó időszakra is
kitekintést nyújtó második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát (NÉS-2)?
Jellemző egyéb válaszok:

 „A stratégia megismertetése legyen az országos
kommunikációs kampányok témája.”
 „Nem ismerem eléggé, kívánatos lenne, hogy a kormány
nagyobb hangsúlyt fordítana erre a területre, és a sajtóban
ismertetné a stratégiát.”
 „Tanulmányoztam bizonyos részeit. Sürgetőnek gondolom a
pontok megvalósítását.”
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4. Kérdés:
Európában a déli országok mellett a Kárpát-medence van leginkább kitéve az
éghajlatváltozás nem kívánt hatásainak. Ön melyik szektorban érzi legnagyobb
szükségét az alkalmazkodási intézkedéseknek?
120 000

Említések száma

100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

A kérdés részben nyitott volt, mivel a megadott válaszlehetőségeken kívül a kitöltőnek lehetősége volt egyéb,
szövegesen kifejtett választ adnia.
Teljes alapsokaság: n= 192 365
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4. Kérdés:
Európában a déli országok mellett a Kárpát-medence van leginkább kitéve az
éghajlatváltozás nem kívánt hatásainak. Ön melyik szektorban érzi legnagyobb
szükségét az alkalmazkodási intézkedéseknek?
Megjelölt egyéb területek (egyéb válaszok száma kb. 3 000):












Ipar (valamely ágazat) – 959 említés
Hulladék (-gazdálkodás, -kezelés stb.) – 459 említés
Élelmiszer (-ipar és gyártás) – 135 említés
Autó (-ipar, -gyártás, -használat) – 85 említés
Légi közlekedés – 30 említés
Ruhaipar – 18 említés
Vízi közlekedés – 14 említés
Szociálpolitika – 11 említés
Szociális ellátórendszer – 11 említés
Gyógyszeripar – 8 említés
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5. Kérdés:
Véleménye szerint az egyes területeknek milyen mértékben és hogyan kell
hozzájárulniuk az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez?
Kérem, állítsa sorba a következő területeket (energiaipar, közlekedés, épületek, feldolgozóipar,
mezőgazdaság, hulladékgazdálkodás) és válaszát röviden indokolja!

Válaszadók
ágazati sorrendje

első három válasz között
szereplés százalékos
összege

Ágazatok - említési sorrend /1-3. hely/
60%
50%

49%

40%

Energiaipar

Közlekedés

A többi ágazat

82%
(49%+21%+12%)
77%
(26%+32%+19%)

30%

20%
10%

21%

32%
26%
19%

22%
9%12%

12%
4%

0%

14%

5%

20%
16%
15%
11%
10%
5%

1.hely
2.hely

3.hely

<50%

A kérdés részben nyitott volt, mivel a megadott válaszlehetőségeken kívül a kitöltőnek lehetősége volt egyéb,
szövegesen kifejtett választ adnia.
Teljes alapsokaság: n= 192 365
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5. Kérdés:
Véleménye szerint az egyes területeknek milyen mértékben és hogyan kell
hozzájárulniuk az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez?
Kérem, állítsa sorba a következő területeket (energiaipar, közlekedés, épületek, feldolgozóipar,
mezőgazdaság, hulladékgazdálkodás) és válaszát röviden indokolja!

Az Egyéb válaszok túlnyomórészt a megadott területeket pontosítják:

 Az összhatás számít. Mindenhol a lehető legnagyobb hozzájárulás szükséges. „Közlekedés (túl
sok diesel, túl sok velük a CO2 kibocsátás és sok a zöld kártya nélküli gépjármű), épületek (főképp
faluhelyen a kémények még nagyon füstölnek), energiaipar (az ő kéményeik is erősen füstölögnek,
több megújuló, biztonságos Paks2 kell), mezőgazdaság (az állatok gázkibocsátása is jelentős),
feldolgozó ipar és hulladékgazdálkodás (szerintem egyik sem mérvadó)”
 Mátrai szénerőmű bezárása, fapados légijáratok megadóztatásával azok fokozatos
visszaszorítása, elektromos alapú közösségi közlekedés (vasút) fejlesztése Az építőipar
valamennyi beruházásának (+ a hozzá tartozó építőanyagipar és szállítmányozás)
karbonlábnyomát ellensúlyozó erdőtelepítések szorgalmazása, melyeket a beruházásoknak kell
finanszírozniuk (egészségügyi intézmények kiemelése ebből a körből). A nagyipari állattartást
szolgáló monolit nagytáblás mezőgazdaság, és a hozzátartozó biodiverzitást pusztító
vegyszerhasználat megszüntetése, az erdőagrárium központi támogatása. Háztáji és
kisközösségi önfenntartó gazdálkodó egységek kialakítása. Családi és kisközösségi
birtokméretekre van szükség. Az Alföld visszaerdősítése, ártéri erdők, ártéri gazdálkodás révén a
sivatagosodó területek visszanyerése az élővilág számára. Indok: mert nincs másra lehetőség.
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6. Kérdés:
Ön szerint klímavédelmi intézkedésekkel milyen járulékos előnyök érhetők el?

Válaszadók preferenciáinak kategóriák
szerinti besorolása

Vízgazdálkodás: ivóvízbázis védelme, aszály/árvíz ritkulása,
vízszennyezés csökkenése, vízháztartás egyensúly
Hulladékkezelés: mennyiségi csökkenés, újrahasznosítás
(körforgásos gazdaság), zaj-, fényszennyezés
Energiaellátás: megújuló források, alacsonyabb fogyasztás (energiahatékonyság),
széntüzelés kivezetés, mérséklődő károsanyag kibocsátás

Egészségügy

28%

Természetvédelem

28%

Vízgazdálkodás

15%

Energiaellátás

12%

Hulladékkezelés

9%

Egészségügy: magasabb élettartam, alacsonyabb kiadások, lakosság
egészségügyi állapotának általános javulása

Egyéb

8%

Egyéb: gazdasági fenntarthatóság, innováció, versenyképesség javulás

Természetvédelem: zöldterületek növekedése, levegőminőség javulás
(az éghajlatvédelmet sokan helytelenül a levegőtisztasággal kapcsolták össze),
biodiverzitás megőrzése (állat és növényvilág)

A kérdés teljesen nyitott volt, felkínált válaszlehetőség nélkül, szabad kitöltéssel.

Opcionális kérdés: 60 százalék feletti kitöltés, 128 370 válasz
Kiértékelés: kategorizálás, válaszadók prioritásának meghatározásával
Teljes alapsokaság: n= 192 365
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7. Kérdés:
A közlekedési szektor az egyik legnagyobb kibocsátója az üvegházhatású gázoknak,
amelyből származó emissziók folyamatosan nőnek. Ön szerint milyen intézkedésekkel
lehet mérsékelni, illetve visszafordítani ezt a folyamatot?

A 2000-es mintából 72,6% értékelhető
választ adott.

Nem válaszolt

560

Nem tudja

5

Nem értékelhető
(nem releváns válasz)

3

A kérdés teljesen nyitott volt, felkínált
válaszlehetőség nélkül, szabad kitöltéssel.
Mintavétel: n= 2 000

A fenti szófelhő a gyakran előforduló kifejezések és fogalmi körök
egy részét mutatja be.
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7. Kérdés:
A közlekedési szektor az egyik legnagyobb kibocsátója az üvegházhatású gázoknak,
amelyből származó emissziók folyamatosan nőnek. Ön szerint milyen intézkedésekkel
lehet mérsékelni, illetve visszafordítani ezt a folyamatot?
Gyakran előforduló igények és felvetések:
 Elektromobilitás népszerűsítése mind tömegközlekedés, mind személyautók esetén, és ezekre támogatás nyújtása,
infrastruktúra építése
 Kerékpárutak fejlesztése, kerékpáros infrastruktúra
 Vasúti fejlesztések, teherszállítás vasútra terelése
 Tömegközlekedési (közösségi közlekedési) fejlesztések, olcsóbb vagy ingyenes tömegközlekedés biztosítása, jobban
összekapcsolt, alacsony kibocsátású tömegközlekedés, tömegközlekedés ösztönzése
 Gyalogos közlekedés ösztönzése
 Teherszállítás, fuvarozás, szállítmányozás esetén a kibocsátások kezelése
 Légi közlekedésből és hajózásból származó kibocsátások kezelése, az ezekből a szektorokból származó kibocsátások
problémájának súlya
 Régi járművek lecserélése, járműpark frissítése
 Alternatív hajtások (pl. hibrid, bioüzemanyagok) Dízel és benzin üzemű autók
korlátozása/kitiltása/lecserélése/adóztatása/gyártás leállítása
 Dugódíj bevezetése, adóztatás, különféle szankciók és büntetések kiszabása bizonyos járművekre

 Városi korlátozások a közlekedésben
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8. Kérdés:
Véleménye szerint milyen fejlesztésekre van szükség a magyar mezőgazdaság
klímabaráttá alakításának érdekében? (Például: új termesztési technológiák bevezetése,
mezőgazdasági alapanyagok energetikai hasznosítása, biomassza tüzelése és stb.)

A 2000-es mintából 72,6% értékelhető
választ adott. Ezek 28,4%-a tartozik a
következőkbe:
Érdemi tartalommal
rendelkezik

46%
(1 szakértői válasz is)

Nem válaszolt

38%

Nem tudott a témához
semmi érdemlegeset
hozzászólni

7%

Csak a felsorolt
példákból vett

9%

Az alábbi kulcsszavak szerepeltek a legtöbbet a
javaslatok között sokaságuk szerint csökkenő
sorrendben:









Állat (állattenyésztés és állattartás)
Öntözés, vízgazdálkodás
Talaj (talajmegújító)
Erdő/erdészet
Trágya, műtrágya
Hús (fogyasztás és előállítás)
Gép (mezőgazdasági gép)
Új fajták (növénynemesítés)

A kérdés teljesen nyitott volt.
Mintavétel: n= 2 000
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9. Kérdés:
Magyarország üvegházhatású gáz kibocsátásának csökkentését véleménye szerint
milyen programok támogatnák a leghatékonyabban?
A diagramon az egyes oszlopok összege nem egyezik meg a válaszadók számával,
mert egyszerre többet is lehetett választani a megadott opciókból

A beküldött kérdőívek alapján:

 A közösségi közlekedés
fejlesztését tartják
leghatékonyabb programnak
(53%-ban)
 Az összes felsoroltat
egyidejűleg 21% jelölte meg

A kérdés részben nyitott volt, mivel a megadott
válaszlehetőségeken kívül a kitöltőnek
lehetősége volt egyéb, szövegesen kifejtett
választ adnia.
Egyéb válaszok: nagy része az összes
programot egyszerre jelöli meg.
Teljes alapsokaság: n= 192 365
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10. Kérdés:
Támogatja az éghajlatvédelemmel kapcsolatos oktatás megjelenését
az iskolarendszerben?

Opciók

Válaszok aránya

1%

0%

1%

5%

Támogatja

93%

Inkább támogatja

5%

Támogatja

Inkább nem támogatja

1%

Inkább támogatja

Nem támogatja

0%

Nem válaszolt

1%

Inkább nem támogatja
Nem támogatja

93%

Nem válaszolt

A kérdés zárt kérdés volt, így a kitöltő kizárólag a megadott opciók közül választhatott.
Teljes alapsokaság: n= 192 365
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11. Kérdés:
Tud-e arról valamit, hogy a lakóhelyén/székhelyén a helyi önkormányzat, vagy
a helyi szervezetek milyen klímaváltozás elleni tevékenységeket végeznek?”

Igen és a klímaváltozás elleni
fellépésben elengedhetetlen a helyi
szintű fellépés

6%
9%
27%

Igen, de a klímaváltozást kezelése
csak központi intézkedésekkel
érhető el

9%
49%

Nem, de klímaváltozás elleni
fellépésben elengedhetetlen a helyi
szintű fellépés
Nem és a klímaváltozás kezelése
csak központi intézkedésekkel
érhető el

 Erre a kérdésre a válaszadók kb.
98%-a válaszolt.
 Az értékelhető válaszadók több,
mint fele nem tud helyi
intézkedésekről. A válaszadók
több mint 75%-a helyi szintű
beavatkozások megtételét látja
szükségesnek.
 Az egyéb kategórián belül a
válaszadók 3,8%-a együtt
javasolja a helyi és a központi
intézkedéseket.

egyéb

A kérdés részben nyitott volt, mivel a megadott válaszlehetőségeken kívül a kitöltőnek lehetősége volt egyéb,
szövegesen kifejtett választ adnia.
Teljes alapsokaság: n= 192 365
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11. Kérdés:
Tud-e arról valamit, hogy a lakóhelyén/székhelyén a helyi önkormányzat, vagy
a helyi szervezetek milyen klímaváltozás elleni tevékenységeket végeznek?”
Jellemző egyéb válaszok:
 „Betartani a párizsi egyezmény vállalásait!”
 „Ezeknek a stratégiának végig kell hatni globális szinttől a helyi szintig,
csak így fenntartható a megoldás”
 „A faültetési mozgalom azonnali elindítása az iskolák bevonásával.”
 „A szelektív hulladékgyűjtésen kívül nem tudok egyéb intézkedésekről”
 „A klímaváltozás nem kerülhető el. Készülni kell az elviselésére, helyi
és országos szinten egyaránt.”
 „A kormány pályázattal is támogassa az egyéneket is.”
 „Központi ÉS helyi ÉS egyéni szinten IS KELL fellépni.”
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12. Kérdés:
Hajlandó lenne-e életmódjának, étkezési vagy vásárlási szokásainak megváltoztatására
annak érdekében, hogy hozzájáruljon az éghajlatváltozás ellen küzdelemhez?

Opciók

Válaszok aránya

1%

1% 2% 1%

1%

2%

Igen

92%

Már így cselekszik

2%

Igen de feltétellel

1%

Nem

1%

Nem tudja

2%

Nem tudja

Nem válaszolt

1%

Nem válaszol

Egyéb

1%

Igen
Már így cselekszik
Igen de feltétellel
Nem

92%

egyéb

A kérdés részben nyitott volt, mivel a megadott válaszlehetőségeken kívül a kitöltőnek lehetősége volt egyéb,
szövegesen kifejtett választ adnia.
Teljes alapsokaság: n= 192 365
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12. Kérdés:
Hajlandó lenne-e életmódjának, étkezési vagy vásárlási szokásainak megváltoztatására
annak érdekében, hogy hozzájáruljon az éghajlatváltozás ellen küzdelemhez?
Néhány egyéb válasz:
 „A lakossági szokások sokkal kisebb mértékben járulnak hozzá a klímaváltozáshoz, mint az
igazán nagy multinacionális cégek. Ezen kell változtatni mely csakis központilag lehetséges.”
 „Minek? A Föld klímája emberrel, ember nélkül is változik.”
 „Be is van építve a mindennapokba, de ez sokszor nagy nehézségeket és áldozatot követel,
amit nehéz úgy meghozni, hogy közben azt látom, hogy mások mennyire semmibe veszik a
problémát.”
 „Attól függ, ez egy elég tömör kérdés egy igen/nem válasznak. Étkezési szokásokat pl nem
változtatnám meg (pl. soha nem lennék vegán), életmód/vásárlási szokásokban viszont igen”
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13. Kérdés:
Amennyiben bármilyen további észrevételei/javaslatai vannak a hosszú távú
stratégiával kapcsolatban kérjük, ossza meg velünk!
Mindösszesen 11 621 db értékelhető kitöltés
érkezett!
Módszertan:

1.

a kialakítás alatt álló és elfogadott stratégiák
jellemző kulcsszavainak azonosítása (ÉCST,
LTS, NES, NEKT)

2.

a kérdőív válaszokból kulcsszavak keresése
– mintavétel alapján: az első 300 és az utolsó
200 hozzászólásnál manuálisan kigyűjtve

3.

az azonosított kulcsszavak 5 kategóriába
csoportosítása

4.

a teljes alapsokaság elemzése az azonosított
kulcsszavak alapján – hányszor szerepel az
adott szó az értékelhető válaszok között

5 kategória:
Tájékoztatás

30 szó

Eszközök

19 szó

Emberek

22 szó

Hulladékgazdálkodás

6 szó

Természetvédelem

40 szó

A kérdés teljesen nyitott volt.
Teljes alapsokaság: n= 192 365
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13. Kérdés: Amennyiben bármilyen további észrevételei/javaslatai vannak

a hosszú távú stratégiával kapcsolatban kérjük, ossza meg velünk!

Tájékoztatás
szó/kifejezés

említés (db)

1.

Párbeszéd

2 536

2.

Oktatás

2 164

3.

Tájékoztat

1 543

4.

Tájékoztatás

1 168

5.

Reklám

1 073

6.

Szakember

1 005

7.

Szemléletformálás

942

8.

Szakértő

692

9.

Figyelem

665

10.

Cselekedni

611
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13. Kérdés: Amennyiben bármilyen további észrevételei/javaslatai vannak

a hosszú távú stratégiával kapcsolatban kérjük, ossza meg velünk!

Eszközök és területeik
szó/kifejezés

említés (db)

1.

Energia

3 349

2.

Megújuló

1 555

3.

Napelem

1 019

4.

Megújuló energia

927

5.

Fűt

678

6.

Fenntartható

625

7.

Ültet

581

8.

Fűtés

506

9.

Szélerőmű

483

10.

Atomerőmű

473
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13. Kérdés: Amennyiben bármilyen további észrevételei/javaslatai vannak

a hosszú távú stratégiával kapcsolatban kérjük, ossza meg velünk!

Emberek
szó/kifejezés

említés (db)

1.

Lakosság

3 218

2.

Tudatos

2 185

3.

Vélemény

1 392

4.

Egyén

1 122

5.

Helyi

1 106

6.

Generáció

832

7.

Civil

437

8.

Gyermekeink

347

9.

Ős (örökségünk)

210

10.

Unokáink

178
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13. Kérdés: Amennyiben bármilyen további észrevételei/javaslatai vannak

a hosszú távú stratégiával kapcsolatban kérjük, ossza meg velünk!

Hulladékgazdálkodás
szó/kifejezés

említés (db)

1.

Műanyag

2 333

2.

Hulladék

2 296

3.

Szelektív

1 289

4.

Hulladékgyűjtés

555

5.

Szelektív
hulladékgyűjtés

513

6.

Takarékos

195
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13. Kérdés: Amennyiben bármilyen további észrevételei/javaslatai
vannak
a hosszú távú stratégiával kapcsolatban kérjük, ossza meg velünk!

Természetvédelem
szó/kifejezés

említés (db)

1.

Klíma

5 163

2.

Védelem

2 719

3.

Állattenyésztés

1 502

4.

Víz

1 502

5.

Zöld

1 491

6.

Klímavédelem

1 173

7.

Erdő

933

8.

Káros

873

9.

Kibocsátás

712

10.

Tömegközlekedés

689
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Köszönöm
a megtisztelő figyelmet!

