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NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI OOHÁNYZÁSFELMÉRÉS

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kutatásának
2012. évi
ÖNKITÖLTÖS TANULÓI KÉRoöíVE

Kedves Tanuló!
Szeretnénk, ha segítenél nekünk abban , hogy megtudjuk, Magyarországon mit gondolnak a fiatalok a
dohányzásról és milyenek a dohányzási szokásaik . Ugyanezeket a kérdéseket már sok országban sok
ezer fiataltól megkérdezték, a vizsgálatot az Egészségügyi Világszervezet (WHO) fogja össze. Néhány
kérdés furcsa lehet neked mivel a különböző országokban más-más szokások vannak.
Először figyelmesen olvass el minden kérdést , a lehetséges válaszokkal együtt. Ezután jelöld meg azt a
választ , ami a leginkább ráillik arra , amit gondo lsz , vagy amit a legjobb válasznak érzel.

A válaszadás önkéntes, Te döntöd el, hogy szeretnél-e segíteni nekünk.
A

kérdőívre

ne írd rá a neved!

Vá laszaidat titokban tartjuk , azokat sem szüleid , sem tanáraid nem ismerhetik meg. A kutatást
végzőkön kívül senki sem nézheti meg a kitöltött kérdőíveket.
A kérdésekre a válaszlehetőségek előtti számok bekarikázásával adhatod meg a választ, illetve a
pontozott vonallal ( .. .. .. .. .... ) kihagyott helyen saját szavaiddal fogalmazhatod azt meg. Ha nem fér ki a
pontozott vonalra , amit írni szeretnél , nyugodtan folytasd mellette vagy alatta az üres helyen .
A kérdőív során találkozol keretbe tett szövegekkel is, ezek olyan magyarázatok, amelyek segítenek,
útmutatást adnak a helyes kitöltésben .
Segítségedet köszönjük!
Budapest, 2012 .

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet Dohányzás Fókuszpont munkatársai

TÁRKI Zrt.
A KÉRDÉSEK TÖSSSEGENEL A VÁLASZLEHETÖSÉGEK KOZUL EGYET VÁLASZTHATSZ!
AMELYIKNÉL TÖSB VÁLASZT IS MEGADHATSZ, AZT AZ ADOTT KÉRDÉSNÉL JELEZZÜK.

A kérdőív első részében az aktív dohányzásról, a fogyasztási szokásokról
teszünk fel néhány kérdést.
1. Kipróbáltad már valaha a cigarettázást, akár csak egy-két szívás/slukk erejéig?
1. Igen
2. Nem
2. Hány éves voltál, amikor először kipróbáltad a cigarettázást?
1. Sohasem próbáltam ki a cigarettázást
2. 5 éves vagy fiatalabb voltam
3. 6 vagy 7 éves voltam
4. 8 vagy 9 éves voltam
5. 10 vagy 11 éves voltam
6. 12 vagy 13 éves voltam
7. 14 vagy 15 éves voltam
8. 16 éves vagy i dősebb voltam
3. Dohányzol-e vagy dohányoztál-e valaha rendszeresen?
1. Nem dohányzom és nem is dohányoztam rendszeresen.
2. Igen , de már abbahagytam.
3. Igen , most is rendszeresen dohányzom (minden nap).
4. Hány éves voltál, amikor elkezdtél rendszeresen dohányozni?
1. Sohasem próbáltam ki a cigarettázást
2. 5 éves vagy fiatalabb voltam
3. 6 vagy 7 éves voltam
4. 8 vagy 9 éves voltam
5. 10 vagy 11 éves voltam
6. 12 vagy 13 éves voltam
7. 14 vagy 15 éves voltam
8. 16 éves vagy idősebb voltam
5. Az elmúlt 30 napban (1 hónapban) hány olyan nap volt, amikor cigarettáztál?
1. O nap
2. 1 vagy 2 nap
3. 3 - 5 nap
4. 6 - 9 nap
5. 10- 19 nap
6. 20 - 29 nap
7. Mind a 30 nap
6. Azokon a napokon, amikor dohányoztál az elmúlt 30 napban (1 hónapban), általában
hány szál cigarettát szívtál el?
1. Nem cigarettáztam az elmúlt 30 napban (1 hónapban)
2. Naponta egy szál nál kevesebbet (néhány slukk)
3. Naponta 1 szálat
4. Naponta 2 - 5 szálat
5. Naponta 6 - 10 szálat
6. Naponta 11 - 20 szálat
7. Naponta több mint 20 szálat
2
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7. Általában gyárilag előállított vagy kézzel sodort cigarettát szívsz?
1. Sohasem cigarettáztam
2. Nem cigarettáztam az elmúlt 30 napban (1 hónapban)
3. Gyári cigarettát szívok
4. Kézzel sodort cigarettát szívok
5. Gyári cigarettát és kézzel sodort cigarettát is szívok
8. Az elmúlt 30 napban (1 hónapban) milyen gyakran szívtál kézzel sodort cigarettát?
1. Sohasem cigarettáztam
2. Nem szívtam kézzel sodort cigarettát az elmúlt 30 napban (1 hónapban)
3. Kevesebb, mint heti egyszer
4. Egyszer egy héten
5. Heti kettő-hat alkalommal
6. Minden nap
9. Az elmúlt 30 napban (1 hónapban) milyen gyakran szívtál gyárilag előállított cigarettát?
1. Sohasem cigarettáztam
2. Nem szívtam gyári cigarettát az elmúlt 30 napban (1 hónapban)
3. Kevesebb, mint heti egyszer
4. Egyszer egy héten
5. Heti kettő-hat alkalommal
6. Minden nap
10. Az elmúlt 30 napban (1 hónapban) milyen gyakran szívtál szivart I mini
szivartlszivarkát?
1. Nem szívtam szivart, mini szivart vagy szivarkát az elmúlt 30 napban (1 hónapban)
2. Kevesebb, mint heti egyszer
3. Egyszer egy héten
4. Heti kettő-hat alkalommal
5. Minden nap
11. Az
1.
2.
3.
4.
5.

elmúlt 30 napban (1 hónapban) milyen gyakran használtá! rágódohányt I tubákot?
Nem használtam rágódohányt / tubákot az elmúlt 30 napban (1 hónapban)
Kevesebb , mint heti egyszer
Legalább egyszer egy héten
Heti kettő-hat alkalommal
Minden nap

12. Az
1.
2.
3.
4.
5.

elmúlt 30 napban (1 hónapban) milyen gyakran e-cigarettáztál?
Nem szívtam e-cigarettát az elm últ 30 napban (1 hónapban)
Kevesebb , mint heti egyszer
Egyszer egy héten
Heti kettő-hat alkal ommal
Minden nap

13. Az
1.
2.
3.
4.
5.

elmúlt 30 napban (1 hónapban) milyen gyakran vizipipáztál?
Nem pipáztam az el múlt 30 napban (1 hónapban)
Kevesebb, mint heti egyszer
Egyszer egy héten
Heti kettő-hat alkalommal
Minden nap
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14. Az
1.
2.
3.
4.
5.

elmúlt 30 napban (1 hónapban) milyen gyakran pipáztál?
Nem pipáztam az elmúlt 30 napban (1 hónapban)
Kevesebb, mint heti egyszer
Egyszer egy héten
Heti kettő-hat alkalommal
Minden nap

15. Az elmúlt 30 napban 1 hóna ban általában mil en márkájú cigarettát szívtál?
NE FELEDD, CSAK EGY VALASZT JELÖLJ BE!
1. Nem cigarettáztam az elmúlt 30 napban (1 hónapban)
2. Sophiane
3. Multifilter
4. Pali Maii
5. Symphonia
6. Mariboro
7. Kent
8. Egyéb, és pedig ..... . .. ... .. .... .... ... ...... .. ..................... ...
16.

Előfordult-e

már valaha, hogy reggel az volt az
rögtön rá kell gyújtanod?
1. Sohasem cigarettáztam
2. Soha nem fo rdult elő
3. Igen , néha előfordul
4. Igen , minden reggel

első

dolgod vagy úgy érezted, hogy

17. Az elmúlt 30 napban (1 hónapban) általában hogyan szereztél magadnak cigarettát vagy
a sodort ci arettához szüksé es an a okat dohány, cigarettapapír)?
NE FELEDD, CSAK EGY VALASZT JELÖLJ BE!
1. Nem dohányzom
2. Nem cigarettáztam az elmúlt 30 napban (1 hónapban)
3. Áruházban , boltban vagy trafikban árustól vásároltam
4. Automatából vásároltam (Magyarországon)
5. Valaki másnak pénzt adtam, hogy vásároljon nekem
6. Kőlcsőnkértem a cigarettát valaki mástól
7. Loptam a cigarettát
8. Egy nálam idősebb személytől kaptam
9. Máshogy szereztem be
már veled, hogy nem boltban vásároltál zárjegy nélküli / csempészett
cigarettát? (Például piacon, utcán, aluljáróban.)
1. Soha nem fordult elő
2. Évente egy-két alkalommal fordult elő
3. Havonta egy-két alkalommal fordult elő
4. Hetente egy két alkalommal fordult elő
5. Mindig ilyen cigarettát vásárolok
6. Nem tudom

19.

Előfordult-e,

4
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Előfordult-e

18.

az elmúlt 30 napban (1 hónapban), hogy amikor üzletben, trafikban
dohányterméket (pl. cigarettát) akartál vásárolni, az eladó a korod miatt nem adott
neked?
1. Nem próbáltam üzletben, trafikban dohányterméket vásárolni az elmúlt 30 napban (1
hónapban)
2. Igen, előfordult,
3. Nem, nem fordult elő soha
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20. Általában mennyi pénzt költesz egy doboz cigarettára?
1. Nem cigarettázom
2. Nem vásárolok cigarettát
3. 1 - 300 forintot
4. 301 - 400 forintot
5. 401 - 500 forintot
6. 501 - 600 forintot
7. 601 - 700 forintot
8. Több mint 700 forintot
21. Általában mennyi pénzt költesz magadra hetente (pl. zsebpénzt)?
1. Semennyit
2. 500 forintot vagy kevesebbet
3. 501 - 2000 forintot
4. 2001 - 3000 forintot
5. 3001 - 5000 forintot
6. 5001 - 7000 forintot
7. 7000 forintnál több
22. Mit gondolsz, ha holnaptól másfélszeresére emelnék a doh ányt ermékek árát,
kevesebbet dohányoznál?
1. Nem dohányzom
2. Igen , kevesebbet
3. Nem, ugyanannyit
23. Édesanyád/nevelöanyád dohányzik (akivel együtt élsz)?
1. Soha nem dohányozott
2. Dohányzik
3. Már leszokott a dohányzásról
4. Nem tudom (nem tartom vele a kapcsolatot, elhunyt)
24. Édesapád/nevelöapád dohányzik (akivel együtt élsz)?
1. Soha nem dohányozott
2. Dohányzik
3. Már leszokott a dohányzásról
4. Nem tudom (nem tartom vele a kapcsolatot, elhunyt)
25. Hogyan vélekednek szüleid a veled egykorúak dohányzásáról?
1. Nagyon ellenzi k
2. Ellenzik
3. Közömbösek
4. Eltűrik
5. Támogatják
26. Ha
1.
2.
3.
4.
5.

legjobb barátaid közül valaki meg kínálna egy cigarettával, elszívnád?
Biztosan nem
Valószínűleg nem
Valószínűleg igen
Igen, biztosan elszívnám
Nem tudom
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27. A
1.
2.
3.
4.

te osztályodban körülbelül hány diák dohányzik?
Több mint a fele
Körülbelül a diákok fele
Néhányan
Egyikük sem

28. Véleményed szerint 100 veled azonos korú és
1. 0-14 fiatal
2. 15-30 fiatal
3. 31-45 fiatal
4. 46-60 fiatal
5. 61-75 fiatal
6. 76-90 fiatal
7. 91-100 fiatal

nemű

fiatal közül hányan dohányoznak?

29. Cigarettázik valaki a legközelebbi barátaid közül?
1. Egyikük sem
2. Néhányan
3. A legtöbbjük
4. Mindegyikük
30. Szerinted a dohányzó fiúknak több, vagy kevesebb barátjuk van a nemdohányzókhoz
képest?
1. Több barátjuk van
2. Kevesebb barátjuk van
3. Nincs különbség a nemdohányzókhoz képest
31. Szerinted a dohányzó lányoknak több, vagy kevesebb barátjuk van a nemdohányzókhoz
képest?
1. Több barátjuk van
2. Kevesebb ba rátjuk van
3. Nincs különbség a nemdohányzókhoz képest
32. Szerinted a dohányos, ha rágyújt, kellemesebben érzi magát ünnepi összejöveteleken,
vendégségben, buliban vagy más társas összejöveteleken?
1. Szerintem kellemesebben érzi magát
2. Szerintem nincs különbség
3. Szerintem rosszabbul érzi magát
4. Nem tudom
33. Szerinted a cigarettázás növeli vagy csökkenti a fiúk vonzerejét?
1. Lényegesen növeli
2. Némileg növeli
3. Nem befolyásolja a vonzerőt
4. Némileg csökkenti
5. Lényegesen csőkkenti
34. Szerinted a cigarettázás növeli vagy csökkenti a lányok vonzerejét?
1. Lényegesen növeli
2. Némileg növeli
3. Nem befolyásolja a vonzerőt
4. Némileg csökkenti
5. Lényegesen csökkenti
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Önbizalom hiányos
Nincs akaratereje
Buta
Vesztes
Sikeres
Intelligens
Menő

Önbizalom hiányos
Nincs akaratereje
3. Buta
4. Vesztes
5. Sikeres
6. Intelligens
7. Menő

37. Szerinted a cigarettázás hizlal vagy fogyaszt?
1. Hizlal
2. Fogyaszt
3. Nem változtat a testsúlyon
4. Nem tudom
38. Szerinted a cigarettázás ártalmas a te egészségedre?
1. Biztosan nem
2. Valószínűleg nem
3. Valószínűleg igen
4. Igen, biztosan
IA

kérdőív következő részében a passzív dohányzásra vonatkozó kérdések lesznek.

40. Milyen gyakran dohányzik a jelenlétedben otthon az édesapád
édesanyád barátja, partnere, ha vele élsz)?
1. Nincs édesapám (nevelőapám), vagy nem találkozom vele
2. Szinte minden nap
3. Néha
4. Soha
5. Nem dohányzik

(nevelőapád

vagy

41. Milyen gyakran dohányzik a jelenlétedben otthon az édesanyád (nevelőanyád vagy
édesapád barátnője, partnere, ha vele élsz)?
1. Nincsen édesanyám (nevelőanyám) , vagy nem találkozom vele
2. Szinte minden nap
3. Néha
4. Soha
5. Nem dohányzik

7
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42. Milyen gyakran dohányzik a jelenétedben otthon a testvéred (testvéreid)?
1. Nincsen testvérem, vagy nem találkozom vele
2. Szinte minden nap
3. Néha
4. Soha
5. Nem dohányzik
43. Milyen gyakran dohányzik a jelenlétedben a legjobb barátod nálatok?
1. Nincsen legjobb barátom, vagy nem találkozom vele
2. Szinte minden nap
3. Néha
4. Soha
5. Nem dohányzik
44. Milyen gyakran dohányzik a te jelenlétedben valaki más nálatok?
1. Nem jár hozzánk más, vagy nem találkozom vele
2. Szinte minden nap
3. Néha
4. Soha
45. Az elmúlt hét napban hány napon fordult
dohányoztak a te jel enlétedben?
1. O
2. 1-2
3. 3-4
4. 5-6

elő

veled, hogy mások az otthonodban

5. 7
46. Az elmúlt 30 na ban hol fordult elő veled, hogy mások a jelenlétedben cigarettáztak?
TÖBB VALASZT IS BEKARIKAZHATSZ!
1. Más lakásában, házában
2. Orvosi rendelő, kórház
3. Iskola épületében
4. Iskola épületén kívül az iskola területén (pl. udvar)
5. Művelődési központ, konditerem, sportpálya épületében
6. Szórakozó és vendéglátóhely (pl. bár, diszkó, kocsma étterem épületében)
7. Munkahelyen (szüleid, nevelőszüleid, ismerőseid munkahelyén az épületben)
8. Tömegközlekedési eszközön (pl. vonat, busz, villamos)
9. Gépkocsi
10. Váróterem (vasút, busz)
11. Busz és villamos megálló
12. Aluljáró, átjáró
13. Játszótér
47. Az elmúlt hét napban hány napon fordult
dohányoztak a te jelenlétedben?
1. O nap
2. 1-2 nap
3. 3-4 nap
4. 5-6 nap
5. 7 nap
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48. Szerinted mások cigarettafüstje árt neked?
1. Biztosan nem
2. Valószínűleg nem
3. Valószínűleg igen
4. Igen, biztosan
5. Nem tudom
A következő pár kérdés a leszokással kapcsolatos. HA NEM DOHÁNYZOL, AKKOR IS
TÖLTSD KI!
49. Szerinted fogsz dohányozni a
1. Biztosan nem
2. Valószínűleg nem
3. Valószínűleg igen
4. Igen, biztosan

következő

12 hónapban?

49. Amennyiben elhatároznád, hogy leszoksz a dohányzásról, könnyű vagy nehéz lenne
szerinted abbahagyni?
1. Nem dohányzom
2. Nagyon nehéznek találnám
3. Elég nehéznek találnám
4. Elég könnyűnek találnám
5. Nagyon könnyűnek találnám
50. Abba akarod hagyni most a dohányzást?
1. Nem dohányzom
2. Igen
3. Nem
51. Az
1.
2.
3.
4.

l

elmúlt évben hányszor próbáltad meg abbahagyni a dohányzást?
Nem dohányzom
Egyszer sem
Egyszer
Kétszer vagy többször

52. Mikor hagytad abba a dohányzást?
1. Nem dohányzom
2. Nem hagytam abba a dohányzást
3. Kevesebb mint 1 hónapja
4. 1-3 hónapja
5. 4-11 hónapja
6. 1 éve
7. 2 éve
8. 3 éve vagy régebben
53. Mi volt a fő oka annak, ho
ú
döntöttél, abbahagyod a dohányzást?
NE FELEDD, CSAK EGY VALASZT JELÖLJ BE!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Soha nem dohányoztam
Nem hagytam abba a dohányzást
Nem szeretem a dohányzást
Hogy javítsak az egészségemen
Hogy pénzt takarítsa k meg
Mert a családom nem szereti
Mert a barátaim nem szeretik
Más okból
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54. Milyen volt abbahagyni a dohányzást?
1. Soha nem dohányoztam
2. Nem hagytam abba a dohányzást
3. Nagyon nehéz volt
4. Nehéz volt
5. Könnyű volt
6. Nagyon könnyű volt
55. Segítettek-e a leszokásban a következők? [ÖBB VÁLASZT IS BEKARIKÁZHATSZ!1
1. Soha nem dohányoztam
2. Soha nem próbáltam leszokni még
3. Nem vettem igénybe segítséget a leszokáshoz
4. Igen, egy leszokást segítő program, szakember
5. Igen, egy barátom
6. Igen, egy családtag
7. Internetes információk, honlapok
8. Telefonos leszokás segítő szolgáltatás
9. Könyv, tájékoztató anyag
10. Nikotinos készítmény (tapasz, rágógumi, szopogató tabletta)
11. Nem, egyik sem
A KÖVETKEZŐ 14 KÉRDÉS ARRA VONATKOZIK, HOGY MILYEN ISMERETEID
VANNAK A DOHÁNYZÁSSAL KAPCSOLATOS MÉDlA-ÜZENETEKRŐL. (Itt most ne
azokra a dohányzás ellenes feliratokra gondolj, melyeket a cigaretta dobozon illetve
a cigaretta hirdetéseken látsz.!)
56. Az elmúlt 30 napban (1 hónapban) hány dohányzás-ellenes média-üzenetet (pl.
felhívást, hirdetést, reklámot stb.) láttál a televízióban?
1. Soha nem nézek televíziót
2. Egyet sem
3. Keveset
4. Sokat
57. Az elmúlt 30 napban (1 hónapban) hány dohányzás-ellenes média-üzenetet (pl.
felhívást, hirdetést) hallottál a rádióban?
1. Soha nem hallgatok rádiót
2. Egyet sem
3. Keveset
4. Sokat
58. Az elmúlt 30 napban (1 hónapban) hány dohányzás-ellenes média-üzenetet (pl.
felhívást, hirdetést) láttál Interneten?
1. Soha nem internetezem
2. Egyet sem
3. Keveset
4. Sokat
59 . Az elmúlt 30 napban (1 hónapban) hány dohányzás-ellenes média-üzenetet (pl.
felhívást, hirdetést) láttál óriásplakátokon, hirdetőtáblán?
1. Egyet sem
2. Keveset
3. Sokat
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60. Az elmúlt 30 napban (1 hónapban) hány dohányzás-ellenes média-üzenetet (pl.
felhívást, hirdetést) láttál újságokban, magazinokban?
1. Soha nem olvasok újságot magazint
2. Egyet sem
3. Keveset
4. Sokat
61. Az elmúlt 30 napban (1 hónapban) hány dohányzás-ellenes média-üzenetet (pl.
felhívást, hirdetést) láttál a moziban?
1. Soha nem megyek moziba
2. Egyet sem
3. Keveset
4. Sokat
62. Milyen gyakran látsz dohányzás-ellenes felhívásokat, üzeneteket interneten, vagy
amikor sporteseményekre, vásárokra, koncertekre, társaságba vagy összejövetelekre
mész?
1. Soha nem internetezek, nem megyek sporteseményekre , vásárokra, kon certekre , társaságba
vagy összejövetelekre
2. Sokszor látok
3. Néha látok
4. Sohasem látok
63. Amikor tévét, videót, DVD-t nézel, moziban vagy, vagy interneten filmet/sorozatot nézel,
milyen gyakran látsz dohányzó színészeket?
1. Soha nem nézek filmet/sorozatot interneten, nem nézek tévét, videót, DVD-t és nem megyek
moziba
2. Sokszor
3. Néha
4. Soha
64. Van-e olyan tárgyad (pólód, tollad, hátizsákod, stb. , am in valamilyen cigarettamárka
emblémája, logója van? ÖBB VALASZT IS BEKARIKAZHATSZ]
1. Nem, nincs
2. Igen, van, Mariboro logóval
3. Igen , van, Camel logóval
4. Igen, van, egyéb logóval, éspedig ............ .. ... .. .... .... .. ...... .. .. .... .
65. Az elmúlt 30 napban (1 hónapban), amikor sporteseményekre , vásárokra, koncertekre,
szórakozni mentél vagy sport és más műsorokat néztél a tévé ben vagy interneten,
milyen gyakran láttál cigarettamárka-nevet?
1. Soha nem megyek sporteseményekre, vásárokra, koncertekre , szórakozni és nem nézek sport
és más műsorokat a tévé ben vagy interneten
2. Sokszor láttam
3. Néha láttam
4. Sohasem láttam
66.

Előfordult

már, hogy egy cigarettamárka

képviselője

ingyen kínált neked cigarettát?

1. Igen
2. Nem

Néhány kérdés segítségével szeretnénk megtudni a megelőzéssel kapcsolatos ismereteid-efl
67. Beszélgetett már veled valaki a családod ból a dohányzásról?
1. Igen
2. Nem
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68. Mikor beszéltek nektek utoljára a dohányzásról az iskolában?
1. Soha
2. Ebben a félévben
3. A múlt félévben
4. Egy évvel ezelőtt
5. Több mint egy évvel ezelőtt
69. Amikor beszéltek nektek a dohányzásról az iskolában, szóba kerültek a következő
témák? [ÖBB VÁLASZT IS BEKARIKÁZHATSZ!I
1. Sohasem beszéltek a dohányzásról nekem az iskolában
2. Miért dohányoznak a veletek egyidős fiatalok
3. Mi van a cigarettában
4. Dohányzás okozta betegségek
5. Dohányzás okozta függőség
6. Nemdohányzó életforma előnyei
7. Másról, ésped ig .. ..... ... ....... ... .... ..... ..... ... .. .. .......... .. ....... ... ..... ...... ... ... ..... .
70. Emlékeid szerint beszéltek nektek a dohányzásról az óvodában?
1. Nem, biztosan nem
2. Igen biztosan
3. Nem emlékszem
71. Amennyiben részt vettél ilyen programban, az alábbi ábrák közül emlékszel-e melyiket
láttad?
1. Nem vettem részt

4.

6.
12
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A dohányzás tiltásával és a tiltás megszegésével kapcsolatban is arra kérünk, válaszolj
néhány kérdésre!
72. Egyetértesz a dohányzás tiltásával a következő helyeken?
IKARIKÁZD BE A MEGFELELŐ SZÁMOT!I
Igen

Nem

Nem
tudom

1

2

9

1

2

9

1

2

9

d. Éttermek

1

2

9

e.

Bárok, diszkók

1

2

9

f.

Kocsmák

1

2

9

g. Vasúti kocsi (vonat)

1

2

9

h. Váróterem (vasút, busz)

1

2

9

1

2

9

a. Orvosi

rendelő,

b.

Iskola

c.

Hivatal,

kórház

művelődési

központ, sportpálya, konditerem

nevelőszüleid

i.

Munkahelyén (szüleid,

munkahelyén)

J.

busz és villamos megálló

1

2

9

k.

aluljáró, átjáró

1

2

9

I.

játszótér

1

2

9

73. Hol szoktál dohányozni? [ÖBB VÁLASZT IS BEKARIKÁZHATSZ!I
1. Nem dohányzom
2. Otthon
3. Társaságban, összejövetelen
4. Más otthonában
5. Orvosi rendelő, kórház
6. Iskola
7. Hivatal, művelődési központ, sportpálya, konditerem
8. Bár, diszkó
9. Étterem
10. Kocsma
11. Vasúti kocsi
12. Váróterem (vasút, busz)
13. Munkahelyen (szüleid, nevelőszüleid munkahelyén)
14. Busz és villamos megálló
15. Aluljáró, átjáró
16. Játszótér
17. Gépkocsi
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Most az iskolában és annak a környékén való dohányzással kapcsolatban teszünk
fel pár kérdést.
74. Milyen gyakran látsz tanárokat
1. Naponta
2. Szinte naponta
3. Néha
4. Soha

iskolaidő

alatt dohányozni az iskola épületében?

75. Milyen gyakran látsz tanárokat iskolaidő alatt dohányozni az iskola épületén kívül, ám
az iskola területén belül (pl. iskolaudvaron)?
1. Naponta
2. Szinte naponta
3. Néha
4. Soha
76. Milyen gyakran látsz diákokat iskolaidő alatt dohányozni az iskola épületében?
1. Naponta
2. Szinte naponta
3. Néha
4. Soha
77. Milyen gyakran látsz diákokat iskolaidő alatt dohányozni az iskola épületén kívül, ám az
iskola területén belül (pl. iskolaudvaron)?
1. Naponta
2. Szinte naponta
3. Néha
4. Soha
78. Milyen gyakran látsz más embereket
(iskola épületében és udvarán)?
1. Naponta
2. Szinte naponta
3. Néha
4. Soha
79. Milyen gyakran látsz tanárokat,
méteren belül)?
1. Naponta
2. Szinte naponta
3. Néha
4. Soha

iskolaidő

szülőket

alatt dohányozni az iskola területén

és diákokat dohányozni az iskola bejáratánál (5

Befejezésképpen arra kérünk, válaszolj néhány kérdésre magaddal és a családoddal
kapcsolatban!
80. Mikor születtél?
.. .. .. ........ ..... év ... .. ...... ..... . .. hónap .. ... ..nap
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81 . Fiú vagy, vagy lány?
1. Fiú
2. Lány
82. Dolgozik az édesapád (nevelőapád, édesanyád barátja, partnere, ha vele élsz)?
1. Nincs édesapám (nevelőapám, édesanyámnak barátja, partnere)
2. Igen dolgozik
3. Nem dolgozik, mert munkanélküli
4. Nem dolgozik, mert kisgyermekkel van otthon (GYES, GYED)
5. Nem dolgozik, mert nyugdíjas
6. Nem dolgozik, mert beteg
7. Nem tudom
8. Egyéb, és pedig: ....... ................. ............................ ....
83. Dolgozik az édesanyád (nevelőanyád, édesapád barátnője, partnere, ha vele élsz)?
1. Nincs édesanyám (nevelőanyám, édesapám nak barátnője, partnere)
2. Igen dolgozik
3. Nem dolgozik, mert munkanélküli
4. Nem dolgozik, mert kisgyermekkel van otthon (GYES, GYED)
5. Nem dolgozik, mert nyugdíjas
6. Nem dolgozik, mert beteg
7. Nem tudom
8. Egyéb, és pedig: .... ..................... .... .... .... ....... ... ....... ..
84. Milyennek találod a családod anyagi helyzetét?
1. Másokhoz képest sokkal szegényebbek vagyunk
2. Másokhoz képest szegényebbek vagyunk
3. Átlagos
4. Gazdagabbak vagyunk, mint mások
5. Sokkal gazdagabbak vagyunk, mint mások
85. Mi édesapád (nevelőapád, édesanyád barátjának, partnerének, ha vele élsz)
legmagasabb iskolai végzettsége?
1. Nem végezte el az általános iskolát
2. Elvégezte az általános iskolát
3. Szakmunkás bizonyítványa van
4. Érettségije van
5. Főiskolai, egyetemi diplomája van
6. Nem tudom
86. Mi édesanyád (nevelőanyád, édesapád barátnőjének, partnerének, ha vele élsz)
legmagasabb iskolai végzettsége?
1. Nem fejezte be az általános iskolát
2. Befejezte az általános iskolát
3. Szakmunkás bizonyítványa van
4. Érettségije van
5. Főiskolai, egyetemi diplomája van
6. Nem tudom
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87. Mit gondolsz, mit fogsz csinálni az iskola befejezése után?
1. Még nem tudom
2. Dolgozni fogok
3. Tanulni és dolgozni is fogok
4. Tovább fogok tanulni , szakmunkásképzőben
5. Tovább fogok tanulni , szakközépiskolában
6. Tovább fogok tanulni , gimnáziumban
7. Tovább fogok tanulni , egyetemen vagy főiskolán
8. Tovább fogok tanulni , egyéb helyen, éspedig ........... . .. ... ... .. . ...... .. .. ...... ... ...... . ..

KÖSZÖNJÜK, HOGY KITÖLTÖTTED KÉRDÖíVÜNKET!

16

