Víztudományi kutatások - Kérdőív

Tisztelt Válaszadó!
Köszönjük, hogy a Nemzeti Víztudományi Program sikeressége érdekében vállalkozik a kérdőív kitöltésére. A kérdőív célja, hogy a lehető legszélesebb
körben mérje fel azokat a vízhez kapcsolódó problémákat, tudáshiányokat, amelyekkel a szakemberek a gyakorlat során szembesülnek. A víz minden
aspektusa érdekes lehet a felmérésben, a vízbiztonság, vízminőség, víz infrastruktúra kérdéseitől az ökológiai szempontokon és a különböző
vízhasználatokon át a vízdiplomáciáig.
Ez a felmérés elősegíti a hazai víztudományi kutatások irányának meghatározását a következő évekre. A válaszok hozzájárulnak a hazai Víztudományi
Program megalkotásához, amelynek célja a Nemzeti Vízstratégia (Kvassay Jenő Terv) stratégiai célkitűzéseinek tudományos megalapozása.
Következő >>

Víztudományi kutatások - Kérdőív

***

1. Név

Válasz
(Nem kötelező.)

Kor



25 év alatt



26-35 év



36-45 év



46-55 év



56-65 év



65 év felett



Nincs válasz


Iskolai végzettség, fokozat





Általános iskola



Középfokú



Felsőfokú szakképesítés



Főiskola, BSc, BA



Egyetem, MSc, MA



PhD vagy azzal ekvivalens



MTA doktora



Nincs válasz

*2.

Intézményének / szervezetének típusa
Kérem, válasszon egyet a felsoroltak közül!



Államigazgatási háttérintézmény



Államigazgatási szerv



Felsőoktatási intézmény



Gazdasági társaság



Közszolgáltató



Kutatóintézet



Szakmai/tudományos társaság



Társadalmi szervezet



Magánszemélyként töltöm ki a kérdőívet



Egyéb:


*3.

Intézmény/szervezet megnevezése

Válasz

4. Szervezeti egység megnevezése

Válasz

*5.

Beosztás
Kérem, válasszon egyet a felsoroltak közül!



vezető (pl. tanszékvezető, osztályvezető, igazgató, stb)



beosztott



diák/hallgató



egyéni vállalkozó



önkéntes



Egyéb:


*6.

Az Ön által képviselt szak-, illetve tevékenységi terület(ek) (többet is bejelölhet)
Válasszon ki egyet vagy többet az alábbiak közül



Árvíz- és belvízvédelem, vízvédelmi műtárgyak



Ásvány-, termál-, gyógyvizek



Csapadékvíz gazdálkodás



Energetika



Erdőgazdálkodás



Felszínalatti vízhasználat, vízkivételek



Felszínalatti vízminőség



Felszíni vízhasználat



Felszíni vízminőség



Halgazdálkodás



Határvizek



Hatósági feladatok



Hidroökológia



Ipari vízhasználat



Ivóvíz



Jog



Katasztrófavédelem, haváriák



Klímaváltozás



Meteorológia



Mezőgazdaság



Oktatás



Szennyvíz



Szociális kérdések



Tájgazdálkodás



Társadalmi kapcsolódások



Település- és területfejlesztés



Települési vízgazdálkodás



Turizmus, rekreáció



Veszélyes anyag emisszió



Víz újrahasznosítás



Vízi infrastruktúrák



Vízi közlekedés



Vízmegtartás



Vízvizsgálat



Vízzel terjedő betegségek, járványok



Egyéb:


***
Kérjük, írja le röviden az alábbi tématerületekhez (nem kötelező mindegyikhez) kapcsolódó legfontosabb
problémákat, kérdéseket, amelyekre Ön szerint a hazai víztudományi kutatásnak választ kellene adni
(területenként max 500 karakter)!

7.1 Biztonságos ivóvíz (ivóvízbiztonság, ivóvízhez való hozzáférés, innovatív technológiák, higiéné)

Válasz

7.2 Vízminőség (felszíni és felszínalatti vízminőség, vízminőséget befolyásoló tényezők, sérülékeny
felszínalatti vízkészletek)

Válasz

7.3 Fenntartható vízhasználat (hatékony vízhasználat, fenntartható vízkivétel, vízhiány kezelése,
turisztikai és rekreációs vízhasználat, ipari és mezőgazdasági vízhasználat, vízi közlekedés)

Válasz

7.4 Vízgazdálkodás (vízkészlet-gazdálkodás, vízkárelhárítás, vízhasznosítás, integrált vízgazdálkodás,
települési vízgazdálkodás)

Válasz

7.5 Vizi ökoszisztémák védelme és helyreállítása

Válasz

7.6. Alkalmazkodás a vízkörforgalommal összefüggő globális változásokhoz (szélsőséges időjárási
helyzetek, klímaváltozás, urbanizáció)

Válasz

8. Van-e olyan tématerület, amit Ön szerint nem fednek le a fenti kategóriák, de Ön a vízkutatás
szempontjából fontosnak tartja?

Válasz

9. Van-e egyéb megjegyzése, észrevétele a felméréshez? (max. 300 karakter)

Válasz

Elküldöm

