
Kérdőív : Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték szakmai anyag elkészítéséhez. 2012 

 

A Velencei-tó Helyi Értékeinek rendszerezése a fenntarthatóság megőrzése érdekében. A projekt az MNVH Elnökségének értékelése alapján a 
Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága jóváhagyásával valósult meg  oldal 1 

 

Kérjük a kérdőív kitöltésével segítse munkánkat, amely a müemlékvédelem, helyi védelem, újkori települési értékek 
rendszerezésére irányul . Az adatbázis és a szakmai anyag véglegesítése után minden érdeklődő számára elérhető: a 

www.velenceitoleader.eu honlapon. Ha kiegészítése lenne, vagy egyéb véleménye amit fontosnak tart, kérjük küldje el a 
info@velenceitoleader.t-online.hu e-mail címre. Előre is köszönjük. 

1, Mi a véleménye  az alábbi területek  állapotáról, általánosságban? (Kérjük x-el jelölje véleményét: az 1-es a 
legrosszabb, az 5-ös a legjobb állapotot jelöli. 
Kérjük x-el jelölje, hogy az értékelés szempontja:     a Velencei-tó térsége    saját településem 

 1 2 3 4 5 
épületek      
terek, parkok      
utcák      
műemlékek      
közösségi terek      
táj      
szabadidős tevékenységek lehetősége      
Velencei-tó      
közösségi élet, hagyomány tisztelet      
rendezvények      
 
2, Ön szerint a Velencei-tó térségében a kulturális és természeti értékek előfordulása az országos átlaghoz 
képest(kérjük x-el jelölje):             átlagos      kevesebb      több 

 

2/a, Ön szerint a kulturális örökség, a műemlék védelem, a helyi védelem megléte a térség számára mi jelent ? 
(több választ is megjelölhet, kérjük jelölje X-el. 
 
 előny   hátrány   közös feladat  turisztikai vonzerő  nincs jelentősége 
 
3, Az alábbi skálán x-el jelölje be, hogy véleménye szerint az emberek Magyarországon mennyire vigyáznak 
kulturális és természeti  értékeikre? Az 1-es azt jelenti, hogy legkevésbé vigyáznak, a 10-es pedig hogy nagyon vigyáznak. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4, Hogyan jelennek meg a Velencei-tó térségének kulturális, épített és  természeti értékei az itt élő emberek 
hétköznapjaiban, gondolkodásában? Kérjük, válasszon egyet és jelölje be az alábbi válaszok közül. 

 Nagyon fontos számukra, a hely jelképének tartják őket 

 Számon tartják, de nincs különösebb jelentősége az emberek hétköznapi életében és gondolkodásában 

 Nem tartják őket számon és nincs is jelentőségük az emberek számára 

5, Ön szerint a  kulturális örökség védelmének van gazdasági haszna ? (Kérjük x-el jelölje véleményét) 
 

 igen    nincs               nem tudom   több az ára a fenntartásnak, mint a haszon 
 

6, Kérjük jelölje be, hogy milyen minőségében töltötte ki a kérdőívet (jelölje x-el) 
 

  civil   vállalkozó  önkormányzat turista   érdeklődő  helyi lakos 
 

7, Kérjük jelölje be, hogy Ön:                 nő    férfi                       
 
8, Kérjük jelölje be hány éves:     0-18 év    19-30   31-45   46-60    60 fölött 

http://www.velenceitoleader.eu/�
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9,  A kulturális örökség védelmének fontosságáról szeretnénk megismerni a véleményét. Az alábbi megállapítások- at 
mennyire tartja  igaznak, fontosnak? (Kérjük x-el jelölje,  az 1-es a legkevésbé fontos, az 5-ös a leginkább fontost jelöli) 

  1 2 3 4  5 

egy közösségnek a kulturális örökséghez 
fűződő viszonya önmagában is érték 

         

vonzó a vállalkozások és a látogatók számára          

erősíti a helyi identitást          

befektetőket vonz          

növeli a foglalkoztatást          

megállítja az elvándorlást      

elősegíti a négy évszakos turizmust          

gazdasági haszna van      

A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövőnek. 
Vörösmarty Mihály 

         

  
10, Kérjük rangsorolja  melyek a legfontosabb értékek a Velencei-tó térségében(Kérjük x-el jelölje  
véleményét: az 1-es a legkevésbé fontos, az 5-ös a leginkább fontost jelöli 

  1 2 3 4 5 

Velencei-tó           

Velencei-hegység           

Fürdők           

Műemlékek, építészeti látványosságok,           

Tájházak/múzeumok           

Parkok/védett fasorok/növények           

Kulturális/történelmi, irodalmi hagyományok           

Hagyományok           

Fesztiválok/rendezvények           

Tartalmas művészeti, kulturális élet           

Jó közlekedés           

Barátságos, élhető környezet, vendégszeretet           

Helyi termékek           

Borvidék           

Kerékpárút           

Turistautak           

Tematikus utak (gyalogos, lovas,  kulturális,  stb.)           

Szállás            

Éttermek           

11. Kinek a feladata a kulturális örökségek fenntartása, megóvása ? Több választ is bejelölhet- jelölje X-el 

  tulajdonos   fenntartó   önkormányzat   civil szervezetek  állam   közös együttműködés 

12. Ön szerint a kulturális örökségvédelemre rendelkezésre állnak elegendő források ? Több választ is bejelölhet- jelölje X-el 

 igen      nem      több adomány kellene   kevés pályázati forrás van  az előfinanszírozás probléma 

Köszönjük, hogy időt szánt a kérdőív kitöltésére! Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 

http://www.citatum.hu/szerzo/Vorosmarty_Mihaly�

