budaörsi bölcsődék, óvodák és általános iskolák válaszai
a Ne fűts hulladékkal mozgalom kérdőívére
Az összesített eredmények 16 intézmény által adott válaszokból állt össze. 5 intézmény nem válaszolt.
A felmérés 2020. január és február hónapban készült.
1. Mennyire jelent problémát a légszennyezés az Önök intézménye számára?
Nagy problémát jelent

18,75%

Problémát jelent

43,75%

Nem jelent problémát

18,75%

Egyáltalán nem jelent problémát

6,25%

Nem tudok/nem kívánok a kérdésre válaszolni

12,50%

2. Mik az Önök intézménye környékén a légszennyezés fő okai? Több választ is megadhat.
Építkezés

10,34%

Ipari források

0,00%

Gépjármű forgalom

34,48%

Fa tüzelő égetése

10,34%

Szén tüzelő égetése

6,90%

Hulladék és/vagy rossz minőségű tüzelő égetése

20,69%

Cigarettafüst

6,90%

Egyéb

10,34%

3. Hogyan értékelné az intézményük környékén az általános levegőminőség változását az előző évhez képest?
Sokkal jobb
Egy kicsit jobb
Nem változott

81,25%

Egy kicsit rosszabb

12,50%

Sokkal rosszabb

6,25%

Nem tudok/nem kívánok a kérdésre válaszolni

4. Miben nyilvánul meg az Önök intézményében a légszennyezés hatása?
Aggódó szülők

18,18%

Kevesebb szabadtéri játék a gyerekekkel

9,09%

Szem / orr / torok irritációja gyerekeknél és/vagy személyzetnél

21,21%

Asztma és egyéb krónikus légúti betegségek gyakoribb előfordulása

18,18%

Rossz látási körülmények

3,03%

Gyerekeket és munkatársakat zavaró szagok

21,21%

Egyéb

9,09%

5. Kérjük, jelölje meg, mennyire ért egyet a következő állításokkal
Az eredményeket összesítve százalékos formára hoztuk. A 0% jelenti azt, hogy egyáltalán nem ért egyet, 100% jelenti azt, hogy
teljes mértékben egyetért.
A levegő minőségének javítása mindenki felelőssége

92,50%

A levegő minőségét az ipar korlátozásával lehet javítani

70,67%

A szennyezők felelősségre vonás menetének gyorsításán, egyértelműsítésén
kéne dolgoznia a hatóságoknak

87,69%

Budaörsön sok helyen hulladékkal vagy rossz minőségű fával fűtenek kisgyereket
foglalkoztató intézmények környékén is

64,62%

Több tájékoztató / oktató kampányt kellene folytatni a témában

84,00%

Az önkormányzatnak a fűtési szezonban mérésekkel kellene ellenőriznie a levegő
minőségét

83,08%

A gépjárművek is a szennyezés forrása, emiatt korlátozni kellene a forgalmat
bizonyos helyeken

76,00%

