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Lakossági kérdőív 

 
 

Ön a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdővagyon-gazdálkodási Intézetének kérdőívét 
tartja kezében. Az Intézet az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO 
felkérésére végez felmérést az erdők turisztikai szolgáltatásairól, illetve a lakosság fogyasztási 
szokásairól. A munka eredményeként ajánlást teszünk az erdők szolgáltatásainak 
fejlesztésére. Kérjük, hogy ehhez a kérdőív kitöltésével járuljon hozzá. 
Ez kb. 15 percet vesz igénybe. Természetesen válaszait név nélkül, bizalmasan kezeljük. 
 
1. Milyen gyakran jár erdőbe?  

Kérjük, x-szel jelölje válaszait! 

 naponta hetente 
többször 

hetente havonta 
többször 

havonta ritkábban soha  

Tavasszal        
Nyáron        
Ősszel        
Télen        

 
 nem tudom/nincs válasz 

 
2. Általában milyen szervezésben megy erdei kirándulásra? 

 
  egyedül  családdal  barátokkal          szervezett csoporttal 

 
3. Milyen közlekedési eszközzel jut el általában Ön az erdőbe? 

 gyalog  robogó, motorkerékpár  tömegközlekedés 
 kerékpár  személygépkocsi  egyéb……………………. 

 
4. Mennyi időt vesz igénybe általában, hogy elérje az Ön által látogatott erdőt? 

 kevesebb, mint 15 perc  15-30 perc  30-60 perc 
 2 óra  3 óra  4 óra, vagy több 

5. Ha közelebb lenne az erdő, többször látogatna oda? 

 igen  nem  nem tudom/nincs válasz 
 

6. Mennyi időt tölt el általában az erdőben?  

 kevesebb mint ½ órát  1 - 2 órát  4 - 8 órát 
  ½ - 1 órát  2 - 4 órát  hosszabb időt ……………………. 

 
7. Ön számára mennyire fontosak az erdő alábbi szolgáltatásai?  

1. kiemelkedő 2. nagyon fontos 3. fontos 4. előnyös 5. semleges  (jelölje a megfelelő 
számot) 

A pihenés, felüdülés színtere. 1 2 3 4 5 
Erdei faterméket, munkahelyet szolgáltat. 1 2 3 4 5 
Egyéb erdei terméket szolgáltat. (vadhús, gomba, stb.) 1 2 3 4 5 
A környezet védelme, javítása (levegő, víz, zaj, talaj, tájkép) 1 2 3 4 5 
Természeti értékek védelme (élővilág, élőhely védelem) 1 2 3 4 5 
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8. Az erdei kirándulásai, sétái során mennyire fontosnak tartja az alábbiakat?  

1. kiemelkedő 2. nagyon fontos 3. fontos 4. előnyös 5. semleges  (jelölje a megfelelő 
számot) 

A szép erdőkép 1 2 3 4 5 
Az erdő nyugalma 1 2 3 4 5 
Jó levegő 1 2 3 4 5 
A szép kilátópontok 1 2 3 4 5 
Vízpartok, források 1 2 3 4 5 
Erdei berendezések (padok, asztalok, táblák) 1 2 3 4 5 

 

9. Milyen berendezések és rendezvények találhatók meg az Ön által rendszeresen látogatott erdőben, 
illetve milyen tevékenységet kínálnak ott?  

Több válasz is lehetséges! 

 tematikus ösvények (tanösvény, kalandösvény) 
 erdei iskolák gyermekek számára 
 sportlétesítmények (mountain bike utak, lovagló ösvények, erdei tornapálya) 
 erdei munkavégzés csoportban (szemétgyűjtés, ösvényjavítás, forrásfoglalás) 
 szórakozási alkalmak (ünnepek, koncertek, mozi) 
 wellness, rekreációs programok (meditáció, stresszoldás, túlélő túra) 
 szervezett interaktív ökotúrák, erdővezetések (rovarfotózás, gombatúra, virágfotózás) 
 semmilyen 
 nem tudom/nincs válasz 
 egyéb, éspedig:  

  

10. Erdőlátogatása esetén milyen tevékenységet gyakorol Ön a leggyakrabban?  

Több válasz is lehetséges! 

 pihenés (séta, kirándulás, játék stb.)    kaland (fára mászás) 
 fitness (kocogás, túrázás stb.)   lovaglás 
 szórakoztató rendezvények látogatása (erdei koncert)   kerékpározás  
 művelődés (tanösvények, természet megfigyelés)  erdei iskola  
 erdei termékek gyűjtése (gombák, erdei gyümölcsök stb.)   nem tudom/nincs válasz 
 fényképezés   egyéb, éspedig:  

  

11. Létezik olyan tevékenység, amit Ön már régóta szeretne az erdőben végezni, de eddig még soha 
nem tett? 

 igen, van olyan  nincs (tovább a 12. kérdésre)  nem tudom/nincs válasz  

b) Ha igen, melyik az a tevékenység?  

  

c) Szívesen fogadná, ha, lenne erre speciális kínálat? 

 igen  nem  nem tudom/nincs válasz 
 

12. Mi lenne szükséges ahhoz, hogy Ön több időt töltsön el az erdőben? 
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13. Mit hiányol leginkább az erdőből? 

  
14. Mi zavarja Önt leginkább az erdőben? 

  
15. Hajlandó lenne-e:  

 pénzzel támogatni egy erdei turisztika fejlesztésével foglalkozó alapítványt? 
 adója egy százalékát erdei turisztikai beruházásokra, kezelésre felajánlani? 
 fizetni az erdő turisztikai használatáért? 
 turisztikát szolgáló társadalmi munkát végezni az erdőben? pl. sétaút tisztítás 

 
16. Ön szerint kinek kell vállalnia főleg az erdei turizmus létesítményeinek költségeit?  

(berendezések telepítése, karbantartás, takarítása, stb.) (Max. 2 választ jelölhet!) 

 állam  erdőgazdálkodó  önkormányzat          idegenforgalmi vállalkozások         
 erdőlátogató turista   egyéb éspedig ………………………………. 

 
17. Személyesen egyetért-e Ön azzal, hogy a fenntartható erdőgazdálkodást és az ökoturizmus-

menedzsmentet legnagyobb részben ökoturisztikai bevételekből támogassák (helyi 
önkormányzatok, éttermek, hotelek és mások...)?    igen                    nem   nem 
tudom 
 

18. Ismer Ön olyan termékeket, amelyek a magyar erdőkből származnak, és nem fa alapanyagúak?  

Soroljon fel minél többet! 

      

      

      

      

19. Az erdőgazdálkodó magas összegeket fordít erdeinek közjóléti szolgáltatásaira, amelyet nem tud 
fedezni a fa árbevételéből. 

 ezt tudtam  nem tudtam  nem tudom/nincs válasz 

20. a) Ön szerint, kellene-e a pihenést/üdülést/kikapcsolódást keresőknek egyéni pénzbeli hozzájárulást 
fizetni az erdőhasználatért? 

 igen  nem  nem tudom/nincs válasz 

b) Személyesen Ön mennyit lenne kész fizetni az alábbi szolgáltatásokért?  

 pihenés (séta, kirándulás/túrázás stb.)   Ft/alkalom 
 szórakozási rendezvények látogatása (erdei koncert stb.)……………………………   

Ft/alkalom 
 művelődés (tan ösvények stb.)   Ft/alkalom 
 kaland (fára mászás stb.)   Ft/alkalom 
 erdei termékek gyűjtése (gombák, erdei gyümölcsök stb.)   Ft/alkalom 
 fitness (kocogás stb.)   Ft/alkalom 
 lovaglás   Ft/alkalom 
 kerékpározás   Ft/alkalom 
 erdei iskola   Ft/alkalom 
 fényképezés   Ft/alkalom 
 egyéb, éspedig:   Ft/alkalom 
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21. Az alábbi nem-fa erdei termékek közül mit vásárolna meg?  

Több válasz is lehetséges. 

  illóolaj erdei termékek kivonatából 
  testre kerülő szerek erdei termékek kivonatából (testápoló, borotválkozás utáni arcvíz,  

     ápoló balzsam stb.) 
  erdei gyógynövényekből készült gyógyhatású szerek (tea, kenőcsök stb.) 
  dekorációs tárgyak (tobozok, mohák, fakérgek, parafa, lomb stb.) 
  fenyő gallyakból készített kegyeleti tárgyak, adventi koszorúk stb. 
  erdei fákról, növényekről gyűjtött méz (pl. hársméz) 
  erdei gyümölcsökből készített élelmiszerek (pl. aszalt gyümölcsök, vadkörte pálinka)  
  erdei gombákból készült élelmiszerek (pl.: gombapor, szárított gomba stb.) 
  szelídgesztenyéből készített élelmiszerek (tésztaféleségek, keksz, krém, püré) 
  fogyasztható magvak 
  karácsonyfa 
  grillezéshez használt faszén 
  alomnak való anyagok (széna stb.) 
  állati termékek: vadhús, trófea, éticsiga 
  egyéb termékek, amelyek nem fából vannak. Éspedig:  

  

 semmit sem 
 

22. a) Vásárolt ön az utóbbi időben ilyen termékeket? 

 igen, vettem  nem  (tovább a 23-ra)  nem tudom/nincs válasz 

b) ha igen, miket? 

  illóolaj erdei termékek kivonatából 
  testre kerülő szerek erdei termékek kivonatából (testápoló, borotválkozás utáni arcvíz, ápoló 

balzsam stb.) 
  erdei gyógynövényekből készült gyógyhatású szerek (tea, kenőcsök stb.) 
  dekorációs tárgyak (tobozok, mohák, fakérgek, parafa, lomb stb.) 
  fenyő gallyakból készített kegyeleti tárgyak, adventi koszorúk stb. 
  erdei fákról, növényekről gyűjtött méz (pl. hársméz) 
  erdei gyümölcsökből készített élelmiszerek (pl. aszalt gyümölcsök, vadkörte pálinka)  
  erdei gombákból készült élelmiszerek (pl.: gombapor, szárított gomba stb.) 
  szelídgesztenyéből készített élelmiszerek (tésztaféleségek, keksz, krém, püré) 
  fogyasztható magvak 
  karácsonyfa 
  grillezéshez használt faszén 
  alomnak való anyagok (széna stb.) 
  állati termékek: vadhús, trófea, éticsiga 
  egyéb termékek, amelyek nem fából vannak. Éspedig:  

      
 
 



1. melléklet 
 

 5 

23. Erdei termékek vásárlása esetén mire ügyelne különösen? Milyen fontosak lennének az Ön 
számára az alábbi aspektusok? 

Kérjük, minden sorban a megfelelő mezőbe tegye a keresztet. 

Jellemző nem fontos       < ------ >  nagyon fontos 
 (1)                   < ------ >                  (5) 

Vonzó csomagolás      

Ár      

Egyediség      

Minőség      

A termék az én környezetemből származik      

Alternatívát jelent a tömeg termékekkel szemben      

Környezetbarát, ökológiai, természetes      

Tanúsítványok a termék előállítására és minőségére vonatkozóan       

 

24. a) Vannak olyan magyarországi erdei termékek, amelyeket szívesen megvásárolna, de a városban 
nem kaphatóak? 

 igen, vannak ilyenek  nem (tovább a 25-re)  nem tudom/nincs válasz 

b) Ha igen, melyek ezek? 

  

  

25. Hol kellene az erdei termékeket kínálni?  

Több válasz is lehetséges. 

 áruházlánc  kiskereskedelem  diszkontáruház 
 internet  speciális üzlet  nem tudom/nincs válasz 
 drogéria  piaci stand  egyéb kínálók, éspedig: 

 
  

26. Szeretne Ön alapvetően több információt kapni a Magyarországról származó erdei termékekről? 

 igen, szeretnék  nem, nem érdekel  nem tudom/nincs válasz. 
 több információt 
 
27. Melyik megyében fekszik Buják? 

........................................................................................................  

28. Mi jut eszébe Buják településről? 

…………………………………………………………………… 

29. Tervezi-e ebben az évben, hogy ellátogat Bujákra?    igen   nem   nem 

tudom 

30. Melyik megyében fekszik Lovasberény? ............................................................................................

  

31. Mi jut eszébe Lovasberény településről? …………………………………………………………… 
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32. Tervezi-e ebben az évben, hogy ellátogat Lovasberénybe?    igen   nem   nem 

tudom 

 
Végül még néhány kérdés az Ön személyével kapcsolatban: 

33. Neme:  nő   férfi 

34. Kora :  18-29  30-39  40-49  50-59  60 fölött 

35. Legmagasabb iskolai végzettsége?  

 általános iskola  szakmunkásképző  érettségit adó középiskola    egyetem, főiskola
  

36. Havi bruttójövedelme körülbelül: 
 65 ezer Ft-ig   65-160 ezer Ft  160-300 ezer Ft   300 ezer 

Ft fölötti  

37. Lakhelyének irányítószáma:       

38. Hány fő él (Önt is beleértve) az Ön háztartásában?  ..………………………………… 

39. Hány fő 18 év alatti?                                 …………………………………... 

40. Tagja Ön valamilyen természet-/környezetvédő szervezetnek? igen   nem 1 
 

 
Dátum, idő:………………………………. 

 
 

                                                 
1 Köszönjük az együttműködést! 


