MUNKAVÁLLALÓI KÉRDŐÍV_NAGYKERESKEDELEM
Demográfia és cégjellemzők
D1.Mi az Ön neme?
1. férfi
2. nő
D2.Melyik évben született?
….
D3.Lakóhelye:
1. Megyeszékhely
2. Egyéb város
3. Község, Tanya
D4.Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége?
D5.Mivel foglalkozik a cég, amelynél dolgozik?
D6.Milyen pozícióban dolgozik Ön a cégnél?
…………………….
D7.Mióta dolgozik Ön a cégnél?
(Évszámot írjon be.)
…. óta
D8.Kérem, mondja meg, hogy az Önök cége hány főt foglalkoztat. (átlagos statisztikai
létszám).
1. 1 - 19 fő
2. 20 - 49 fő
3. 50 - 99 fő
4. 100 - 249 fő
5. 250 - 999 fő
6. 1000 fő vagy több

D9.Az Ön vállalata melyik iparághoz tartozik?
1. Mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat
2. Ipar összesen
1. Bányászat, kőfejtés
2. Feldolgozóipar
3. Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
4. Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás,
szennyeződés- mentesítés

3. Építőipar
4. Kereskedelem, gépjárműjavítás
5. Szállítás, raktározás
6. Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
7. Információ, kommunikáció
8. Ingatlanügyletek
9. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
10. Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység
11. Oktatás
12. Humán egészségügyi, szociális ellátás
13. Művészet, szórakoztatás, szabadidő
14. Egyéb szolgáltatás
Általános kérdések, egyéni elképzelések, személyes preferenciák
k1. Mennyire fontos Önnek a környezetvédelem az magánéletben?
1. Egyáltalán nem fontos
2. Inkább nem fontos
3. Inkább fontos
4. Kifejezetten fontos
k2. Mit tesz Ön a környezetvédelem érdekében? (Kérem pár szóval, saját szavaival
fogalmazza meg!)
……………………
k3. Igaz-e Önre a következő állítás: „Inkább a magyar terméket választom, mint a
külföldit.”
1. Igen
2. Nem
3. Nem tudja
k4. Igaz-e Önre a következő állítás: „Hajlandó vagyok többet fizetni a magyar termékért,
ha árban és minőségben olyan, mint a külföldi.”
1. Igen
2. Nem
3. Nem tudja
k5. Kérem, válassza ki azt a következők közül azt a hármat, amelyik Ön szerint a
legfontosabb energiatermelési mód Magyarország számára? (1.,2.,3. említés)
1. Atomerőmű
2. Szenes erőmű
3. Vízi erőmű
4. Szélerőmű
5. Naperőmű
6. Földgázerőmű
k6. Ön mennyire ért egyet a következő állítással? „A bionak, zöldnek vagy fenntarthatónak
mondott termékekkel a gyártók gyakran megtévesztik a vásárlókat”.
1. Teljes mértékben egyetért
2. Inkább egyetért

3. Inkább nem ért egyet
4. Egyáltalán nem ért egyet.
5. Nem tudja
k7. Ön szerint inkább az egyes országok vagy a nemzetközi szervezetek tudnak többet tenni
a Földet érintő klímaváltozás ellen? (Csúszkással, két véglet 1-7-es skálán)
1.Inkább az egyes országok
7.Inkább a nemzetközi szervezetek
99. Nem tudja
k8. Ön szerint inkább Magyarország vagy a nemzetközi szervezetek tudnak többet tenni a
Magyarországot érintő klímaváltozás ellen? (Csúszkással, két véglet 1-7-es skálán)
1.Inkább Magyarország
7.Inkább a nemzetközi szervezetek
99.Nem tudja
k9. Ha a pénz nem lenne akadály, és új autót venne, akkor Ön elektromos vagy
hagyományos (benzines, dízel) motorú kocsit vásárolna?
1. Elektromos autót--------------ugrás a következő kérdésre.
2. Hagyományos autót
3. Mindegy
4. Nem tudja
k10. Akkor is így döntene, ha a benzines vagy dízel autók összességében ugyanolyan
környezetkímélők lennének, mint az elektromosak?
k40. Igen
k41. Nem
k42. Nem tudja
k11. Ön szerint az ember vagy a természet érdekét kell-e nézniük az éghajlatváltozás ellen
küzdőknek? (Csúszkással, két véglet 1-7-es skálán)
1.A természet érdekét
7.Az ember érdekét
88.Az ember és természet érdekét egyaránt
99.Nem tudja
Mennyire gondolja saját magára és életérére tekintve igaznak a következő állításokat? Értékelje
egy 1-től 7-ig terjedő skálán, ahol az egyes azt jelenti, hogy egyáltalán nem ért egyet és a hetes
a határozottan egyet értnek felel meg.
1.egyáltalán 2
nem ért
egyet

k12. Olyan
közösségként
gondolok a
természeti
világra,
amelyhez én
is tartozom.

3

4

5

6

7.teljes
99.nem
mértékben tudja
egyetért

k13. Gyakran
elszakadtnak
érzem
magamat
a
természettől.
k14. Mélyen
megértem,
hogy
a
cselekedeteim
hogyan
hatnak
a
természeti
világra.
k15. Ha a Földön
elfoglalt
helyemre
gondolok,
úgy érzem,
hogy a benne
létező
hierarchiának
legmagasabb
fokán állok.
k16. Gyakran azt
érzem, hogy
csak egy kis
része vagyok
az
engem
körülvevő
természeti
világnak és
nem vagyok
fontosabb,
mint
egy
fűszál
a
földön, vagy a
madarak
a
fákon.
k17. A személyes
jólétem
független a
természeti
világ
jólététől.

Kérem, jelölje be a skálán azt a válaszlehetőséget, ami a leginkább igaz Önre!
1.egyáltalán 2 3 4 5 6 7.teljes
99.nem
nem ért
mértékben tudja
egyet
egyetért

k18. Odafigyelek
arra,
hogy
mennyi
élelmiszert
vásárolok, kerülöm a
felesleget
k19. Odafigyelek
arra,
hogy
kevesebb
élelmiszerhulladék
keletkezzen
k20. Több
közelből
származó,
helyi
élelmiszert
fogyasztok
k21. Az
élelmiszert
leginkább
csomagolásmentesen,
visszaváltható
csomagolással
szerzem be
k22. Komposztálok
k23. Keresem a minősített
bioélelmiszert
k24. Keresem a termelői
élelmiszert
k25. Kevesebbet utazom
élelmiszer beszerzése
miatt
k26. Keresem a fairtrade
(méltányos
kereskedelemből
származó) vagy más
etikus termékeket (pl.
kávé, tea, kakaó,
csokoládé esetén)
k27. Saját magamnak is
termesztek/termelek
élelmiszert
k28. Otthonról
viszek
élelmiszert
(pl.
munkahelyre,
kirándulásra,
iskolába)
k29. Odafigyelek,
hogy
gyakrabban főzzek

k30. Odafigyelek,
hogy
kevesebb készételt és
feldolgozott
ételt
fogyasszak
k31. Méltányos
kereskedelemből
(fairtrade, a termelők
jogait biztosító, jobb
feltételeket biztosító
kereskedelem)
származó élelmiszert
vásárolok.
k32. Helyi
élelmiszert
vásárolok.
k33. Az élelmiszert saját
magam termesztem.
k34. Egészségesen
táplálkozok.
k35. Saját magam főzöm
az ételeket friss
alapanyagokból.
k36. Mit tesz a vállalat, amelynél Ön dolgozik a környezetvédelem érdekében? (Kérem pár
szóval, saját szavaival fogalmazza meg!)
……………………
k37. Ön szerint mik a legégetőbb problémák ma a környezetszennyezés területén? (Kérem,
hogy válasszon ki maximum 3 válaszlehetőséget és rendezze őket sorba!)
1. egyszer használatos műanyagok
2. lakossági károsanyag-kibocsátás
3. vállalati károsanyag-kibocsátás
4. vízhasználat mértéke
5. élelmiszer túlfogyasztás
6. húsfogyasztás
7. nem megújuló energiaforrások használata
8. állatok, növények életterének megszüntetése
9. egyéb
k38. Melyek azok a környezetszennyezési tényezők, melyekre Ön a legnagyobb befolyással
bír?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

egyszer használatos műanyagok
lakossági károsanyag-kibocsátás
vállalati károsanyag-kibocsátás
vízhasználat mértéke
élelmiszer túlfogyasztás
húsfogyasztás
nem megújuló energiaforrások használata

8. állatok, növények életterének megszüntetése
9. nincs ráhatásom a környezetszennyezésre
k39. Ezek közül a vállalat, aminél dolgozik, melyekre bír nagyobb befolyással és milyen
módon? (Kérem pár szóval, saját szavaival fogalmazza meg!)
……………………
k40. A vállalat, amelynél Ön dolgozik a törvényi előírásokhoz képest…?
1. Kevésbé környezettudatos
2. Éppen eléggé környezettudatos
3. Környezettudatosabb
k41. A vállalat, amelynél Ön dolgozik az Ön elképzeléseihez képest…?
1. Kevésbé környezettudatos
2. Éppen eléggé környezettudatos
3. Környezettudatosabb
k42. Mióta Ön itt dolgozik történt e változás a környezettudatosságban?
1. A környezettudatosság mértéke csökkent
2. Nem történt változás
3. A környezettudatosság mértéke nőtt
k43. A munkahely választáskor számít-e Önnek, hogy az adott munkahely mennyire
környezettudatos?
1. Egyáltalán nem számít
2. Inkább nem számít
3. Inkább számít
4. Nagymértékben számít
HA SZÁMÍT:
Mely szempontokat veszi figyelembe a választásnál?
Van-e/vannak-e a munkahelyen…..
1.figyelembe
veszem
k44. szelektív
lehetőség?

hulladékgyűjtési

k45. környezetbarát világítás?
k46. vízfelhasználási szabályzat?
k47. környezetbarát
formák?

közlekedési

2.nem veszem
figyelembe

k48. környezetbarát
vegyszerhasználat?
k49. környezetbarát
termékcsomagolási startégia?
k50. újrahasznosítási stratégia?
k51. környezetbarát
lehetőségek?

hűtési/fűtési

k52. A
munkahely
kiválasztásakor
szokott-e
környezettudatossággal kapcsolatos stratégiájáról?
1. Soha nem tájékozódtam még
2. Előfordult már, hogy tájékozódtam
3. Minden esetben tájékozódtam

tájékozódni

a

munkahely

k53. (amennyiben k19=2,3) Mik az Ön számára legvonzóbb stratégiák? (Kérem pár szóval,
saját szavaival fogalmazza meg!)
…
k54. Amennyiben egy hasonló profilú, de környezettudatosabb vállalat munkát ajánlana
Önnek, otthagyná jelenlegi munkahelyét?
1. Igen
2. Nem
k43. Milyen szempontok alapján hozná meg a döntését? (Kérem pár szóval, saját
szavaival fogalmazza meg!)
…
A munkahelyén milyen mértékben figyelnek oda a következőkre?
Egyáltalán
nem
figyelnek rá
oda
k55. Szelektív
hulladékgyűjtés
k56. Környezetbarát
világítás
k57. Vízfelhasználás
k58. Közlekedési
formák
k59. Vegyszerhasználat
k60. Termékek
csomagolása
k61. Újrahasznosítás
k62. Hűtés/fűtés

Inkább nem
figyelnek rá
oda

Inkább
odafigyelnek
rá

Teljes
mértékben
odafigyelnek
rá

k63. Mennyire van lehetősége a munkahelyén környezettudatosnak lenni?
1. Kevésbé, mint otthon
2. Éppen annyira, mint otthon
3. Jobban, mint otthon
4. Nem tudja
k64. Mennyire figyel oda a szelektívhulladékgyűjtésre a munkahelyén?
1. Kevésbé, mint otthon
2. Éppen annyira, mint otthon
3. Jobban, mint otthon
4. Nem tudja
Alkalmazza munkahelyén a következőket?
1.Mindig

2.Alkalmanként

3.Soha

4.Nem tudja

k65. Újrahasznosítható
irodai eszközöket
használok
k66. Csak
elkerülhetetlen
esetekben
nyomtatok
k67. Újrahasznosított
papírra
nyomtatok
k68. Kétoldalas
nyomtatást
használok
k69. Újrahasznosított
bútorokat
rendelek
k70. Ha tehetem a
papírokat
többször
felhasználom
Vállalati kommunikáció

k71. Mennyire kommunikálja a vállalat a dolgozói felé a vállalat környezettudatosságát?
5. Teljes mértékben
6. Inkább igen
7. Inkább nem
8. Egyáltalán nem
9. Nem tudja

k72. Mennyire kommunikálja a vállalat a dolgozói felé az egyéni környezettudatosság
fontosságát?
1. a. Teljes mértékben
2. Inkább igen
3. Inkább nem
4. Egyáltalán nem
5. Nem tudja
k73. Mennyire épült bele a vállalat marketingjébe annak környezettudatossága?
1. Teljes mértékben
2. Inkább igen
3. Inkább nem
4. Egyáltalán nem
k74. Mennyire szerves része a vállalat profiljának/identitásának annak
környezettudatossága? (Pár szóban fogalmazza meg.)
k75. Van-e a szervezeten belül olyan részleg vagy divízió, ami a környezettudatosságért
felel?
1. Igen
2. Nem
3. Nem tudja
k76. Van-e környezettudatossági stratégiája a vállalatának?
1. Igen
2. Nem
3. Nem tudja
k77. A vállalat által szervezett események mennyire tekinthetők környezettudatosnak?
1. Teljes mértékben
2. Inkább igen
3. Inkább nem
4. Egyáltalán nem
5. Nem tudja
k78. Melyik folyamat, eszköz, terület fejlesztését vagy beiktatását tartja a legfontosabbnak
a vállalati klímatudatosság szempontjából?
1. Termelési folyamatok fejlesztését
2. Megújuló energiaforrások beiktatását
3. Elektromos gépjárműállomány gyarapítását
4. Egyéni képzések gyarapítását/beiktatását/fejlesztését
5. Elektronikus dokumentációra való teljes áttérést
6. Egyéb:
k79. Vállalatának (termelési) tevékenysége alapvetően mennyire tekinthető
környezetszennyezőnek?
1. Teljes mértékben
2. Inkább igen
3. Inkább nem

4. Egyáltalán nem
k80. Ön szerint növekedni fognak/növekednének a vállalat bevételei, ha
környezettudatosabban fog működni/működne?
1. Igen, nagymértékben
2. Igen, kismértékben
3. Nem, stagnálna
4. Nem, csökkenne
5. Nem tudja
k81. Ön szerint vállalata alkalmas lenne arra, hogy megújuló energiaforrásokat vezessen
be?
1. Igen
2. Nem
3. Nem tudja
k82. AMENNYIBEN IGEN, tervezik-e bevezetni?
1. Igen
2. Nem
3. Nem tudja
k83. AMENNYIBEN IGEN, mikor?
1. 2 éven belül
2. 2-5 év között
3. 5-10 éven belül
4. 10 év múlva
5. Nem tudja
Hulladék
k84. Biztosítja-e a vállalat a dolgozók számára a szelektív hulladékgyűjtést?
1. Igen
2. Nem
3. Nem tudja
k85. Milyen szelektív hulladékgyűjtők elérhetőek a munkavállalók számára?
1. Papír
2. Fém hulladék
3. Műanyag
4. Üveg
k86. Biztosítja-e a vállalat a dolgozók számára a használt elemek, akkumulátorok
gyűjtését?
1. Igen
2. Nem
3. Nem tudja
k87. Törekednek-e a vállalatnál arra, hogy kevesebb hulladékot termeljenek?
1. Igen

2. Nem
3. Nem tudja
k88. Biztosított-e a vállalat a dolgozók számára a járvány ideje alatt orvosi (egyszer
használatos) maszkot?
1. Igen
2. Nem
3. Nem tudja
k89. AMENNYIBEN IGEN: A már használt maszkokat, hogyan kezelték?
1. A vállalat összegyűjtötte a dolgozóktól
2. A dolgozóknak kellett megoldani az elhelyezését
3. Nem tudja
k90. Biztosított-e a vállalat a dolgozók számára a járvány ideje alatt gumikesztyűt?
1. Igen
2. Nem
3. Nem tudja
k91. AMENNYIBEN IGEN: A már használt kesztyűt, hogyan kezelték?
1. A vállalat összegyűjtötte a dolgozóktól
2. A dolgozóknak kellett megoldani az elhelyezését
3. Nem tudja
k92. Mennyire alkalmazza a vállat a papír alapú dokumentációt?
1. Mindent papír alapon kell dokumentálni
2. Párhuzamosan dokumentálunk papír alapon és online
3. Csak online dokumentációt használunk
4. Nem tudja
k93. AMENNYIBEN HASZNÁLNAK PAPÍR ALAPÚ DOKUMENTÁCIÓT:
Törekednek-e arra, hogy minél több dokumentációs folyamat működjön számítógépes
alapon?
1. Igen
2. Nem
3. Nem tudja
k94. AMENNYIBEN HASZNÁLNAK PAPÍR ALAPÚ DOKUMENTÁCIÓT: Ön
támogatná, hogy a vállalati dokumentáció teljes mértékben számítógépes alapon
működjön?
1. Igen
2. Nem
3. Nem tudja
Termékcsomagolás

k95. Történt-e bármilyen változás a termékek csomagolásával kapcsolatban, a
környezettudatosság érdekében az elmúlt évek során?
1. Egyáltalán nem történt változás
2. Kismértékű változás történt
3. Jelentős mértékű változás történt
k96. AMENNYIBEN NEM, terveznek környezettudatos változtatást a termékek
csomagolásával kapcsolatban?
1. Igen
2. Nem
3. Nem tudja
k97. AMENNYIBEN NEM, Ön személy szerint támogatná a környezettudatosabb
csomagolásokra való átállást?
1. Igen
2. Nem
HA történt kis, vagy jelentős változás:
k98. Az új, környezettudatosabb csomagolás, a régihez képest….?
1. Olcsóbb
2. Ugyanannyiba kerül
3. Drágább
4. Nem tudja
HA drágább:
k99. A csomagolás drágulása miatt drágábbak lettek a termékek?
1. Igen, minden termék drágább lett
2. Igen, néhány termék drágább lett
3. Nem történt változás a termékek árában

Termékek
k100. Előfordult, hogy bizonyos termékeket már nem forgalmaz a cég környezettudatossági
okok miatt?
1. Igen, egy termék esetében
2. Igen, több termék esetében
3. Nem fordult elő
4. Nem tudja
k101. AMENNYIBEN IGEN: Mi volt a probléma termékkel?
1. A termék csomagolása
2. A termék származása (pl. a származási országból való szállítás túlságosan költséges)

3. A termék előállításának folyamata (pl. nem fenntartható forrásból származott)
4. Nem tudja
k102. Előfordult, hogy bizonyos termékeket lecseréltek környezettudatossági okok miatt?
1. Igen, egy termék esetében
2. Igen, több termék esetében
3. Nem fordult elő
4. Nem tudja
k103. Előfordult, hogy bizonyos termékeket nem vontak ki a forgalomból annak ellenére,
hogy súlyos/jelentős környezettudatossági dilemmák merültek fel vele kapcsolatban?
1. Igen, egy termék esetében
2. Igen, több termék esetében
3. Nem fordult elő
4. Nem tudja
k104. AMENNYIBEN IGEN: Mi volt a probléma termékkel?
1. A termék csomagolása
2. A termék származása (pl. a származási országból való szállítás túlságosan költséges)
3. A termék előállításának folyamata (pl. nem fenntartható forrásból származott
4. Nem tudja
Karbonsemlegesség
k105. Hallott-e Ön a karbonsemlegesség fogalmáról?
1. Igen
2. Nem
k106. Magyarországra az üvegházhatású gáz kibocsátásának csökkentésére kitűzött cél
2050-ra az 1990-es kibocsátáshoz képesti 95%-os csökkentés, a maradék 5%-nyi
kibocsátást pedig az erdők útján megkötve a karbonsemlegesség elérése. Tervezi a
vállalat, hogy a saját üvegházhatású gáz kibocsátását 2050-ig nagyobb mértékben
csökkentse, mint 95%?
1. Egyértelműen nem
2. Inkább nem
3. Inkább igen
4. Egyértelműen igen

Logisztika
k107. A szállítmányozás során mennyire veszi figyelembe a cég a fenntarthatóságat?
1. Egyértelműen nem
2. Inkább nem
3. Inkább igen
4. Egyértelműen igen
Milyen gyakran szállítják termékeiket az alábbi módokon?

1.Szinte
mindig

2.Gyakran

3.Ritkán (ha
tehetjük
kerüljük)

4.Soha

k108. Földi szállítás
(autó, kamion)
k109. Vízi szállítás
k110. Légi szállítás
k111. A földi, vízi és légi szállítás közül melyik a leggyakoribb az Önök cégénél, állítsa
sorrendbe!
1.
2.
3.
4.

Földi
Vízi
Légi
Egyformán gyakori

Képzések
k112. Tartottak-e az Önök vállalatánál képzést a dolgozóknak a környezettudatossággal
kapcsolatban?
1. Igen
2. Nem
3. Nem tudja
HA nem volt képzés:
k113. Ha a vállalat szervezne a dolgozóknak képzést a környezettudatosságról, Ön részt
venne rajta?
1. Igen
2. Nem
3. Nem tudja
HA volt képzés:
k114. Az összes munkavállaló lehetőséget kapott a képzésen való részvételre?
1. Igen
2. Nem
HA volt képzés
k115. Vett-e már részt ilyen képzésen?
1. Igen
2. Nem
HA részt vett:
k116. Hasznos volt a képzés?
1. Igen

2. Nem
6. Milyen témákat érintett a képzés? (Kérem pár szóval, saját szavaival fogalmazza
meg!)
Géppark
k117. Mennyire korszerű a vállalat által használt géppark?
1. Teljes mértékben korszerű
2. Bizonyos részei korszerűek
3. Teljes mértékben elavult
4. Nem tudja
k118. Mennyire törekszik a vállalat a géppark korszerűsítésére?
1. Teljes mértékben törekszik
2. Részben törekszik
3. Egyáltalán nem törekszik
4. Nem tudja
AMENNYIBEN VAN KORSZERŰSÍTÉS
k119. A korszerűsítés során mennyire törekszenek arra, hogy az új eszközök
környezetbarátak legyenek?
1. Teljes mértékben törekszik
2. Részben törekszik
3. Egyáltalán nem törekszik
4. Nem tudja
Közlekedés
k120. Vállalati járművek esetén mennyire törekszenek arra, hogy hibrid vagy elektromos
járműveket alkalmazzanak?
1. Teljes mértékben
2. Részben
3. Egyáltalán nem
4. Nem tudja
Megközelítőleg hány darab van a következőkből a cégnél?
[Ha egy sincs írjon nullát!]
darab
k121.
k122.
k123.
k124.

Benzin/benzingáz meghajtású autó
Gázolaj meghajtású autó
Hibrid autó
Elektromos autó

k125. Van-e lehetőség a dolgozók számára, hogy a vállalat által szervezett busszal járjanak
be dolgozni?
1. Igen
2. Nem
3. Nem tudja
k126. Támogatja-e a vállalat azokat a dolgozókat, akik nem saját autóval járnak be dolgozni?
1. Igen
2. Nem
3. Nem tudja
k127. Van-e lehetőség a vállalat telephelyén elektromos autók töltésére?
1. Igen
2. Nem
3. Nem tudja
k128. Van a vállalatnál olyan törekvés, hogy a céges flottát elektromos autókra cseréljék?
1. Igen
2. Nem
3. Már most is csak elektromos autók alkotják a flottát
4. Nem tudja

Vegyes kérdések
k129. Előfordult-e, hogy egy alkalmazott eljárást elvetettek környezettudatossági
szempontok miatt? (pl. csomagolás technika, gyártási technika)
1. Igen
2. Nem
3. Nem tudja
k130. Előfordult-e, hogy egy alkalmazott eljárást lecseréltek környezettudatossági
szempontok miatt? (pl. csomagolás technika, gyártási technika)
1. Igen
2. Nem
3. Nem tudja
k131. Előfordult-e már, hogy egy alkalmazott eljárást nem vetettek el annak ellenére, hogy
súlyos/jelentős környezettudatossági dilemmák merültek fel vele kapcsolatban?
1. Igen
2. Nem
3. Nem tudja

