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Kérjük, a válaszadás előtt mindig figyelmesen olvassa el a kérdést és a lehetséges
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1. Dohányzik-e jelenleg?

1  -  igen, naponta
2  -  igen, alkalmanként 
3  -  nem

2. Milyen dohányterméket szív Ön naponta?
Több válasz lehet!

1  -  készen kapható, gyárilag előállított cigaretta
2  -  kézzel sodort cigaretta
3  -  szivar
4  -  pipadohány
5  -  egyéb dohánytermék, éspedig: ……………………….

3. Átlagosan hány cigarettát, szivart, pipát szív el naponta?

a. Gyárilag sodort cigaretta

b. Kézzel sodort cigaretta

c. Szivar

d. Pipadohány

e. Egyéb, éspedig: ……………………….

Miután válaszolt a 2. és a 3. kérdésre, az 5. kérdésnél folytassa!

4.

1  -  igen
2  -  nem

5.

SK.5 

…………………évig

6.

1  -  soha vagy szinte soha
2  -  naponta kevesebb  mint 1 órát
3  -  naponta 1–5 órát
4  -  naponta több mint 5 órát

db

db

1. DOHÁNYZÁS

SK.6 

SK.2

SK.3

SK.1

adag

Dohányzott-e valaha napi vagy megközelítően napi rendszerességgel legalább egy 
éven keresztül? Gondoljon mindenféle dohánytermékre, cigarettára, szivarra, 
pipára.

Naponta 

db

db, v. 
adag

Folytassa a 6. kérdésnél!

Hány évig dohányzott vagy hány éve dohányzik napi rendszerességgel? Gondoljon 
az összes olyan időszakra, amikor napi rendszerességgel dohányzott, függetlenül 
attól, hogy folyamatos volt-e! Ha nem emlékszik az évek pontos számára, kérjük, 
becsülje meg! 

SK.4 

Otthonában milyen gyakran tartózkodik olyan helyiségben, ahol mások
dohányoznak?

A 4. kérdéstől folytassa 
a válaszadást!  

a 2. és 3. kérdést válaszolja meg, ha 
naponta dohányzik:  
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7.

1  -  soha vagy szinte soha
2  -  naponta kevesebb  mint 1 órát
3  -  naponta 1–5 órát
4  -  naponta több mint 5 órát

8.

1  -  soha vagy szinte soha
2  -  naponta kevesebb  mint 1 órát
3  -  naponta 1–5 órát
4  -  naponta több mint 5 órát
5  -  nem dolgozik vagy nem dolgozik zárt helyen

9.

1  -  nem   
2  -  havonta egyszer vagy ritkábban 
3  -  havonta 2–4 alkalommal 
4  -  hetente 2–3 alkalommal
5  -  hetente 4–6 alkalommal
6  -  mindennap

 
10.

11.

1  -  átlagosnak, tipikusnak tekinthető
2  -  nem tekinthető átlagosnak, ennél általában többet iszom
3  -  nem tekinthető átlagosnak, ennél általában kevesebbet iszom

Az elmúlt héten, amikor Ön alkoholt fogyasztott, mit és mennyit ivott az egyes
napokon? Kezdje a hétfővel és naponként haladjon vasárnapig.

Mennyire tekinthető az elmúlt hét átlagosnak, tipikusnak az Ön alkoholfogyasztása
szempontjából?

ALM.2.2

Sör ……….  (dl)

5

Bor ………. (dl) Rövidital  …...… (cl)Vasárnap7

Rövidital  …...… (cl)

3

Az elmúlt 12 hónapban fogyasztott Ön bármilyen alkoholtartalmú italt (mint például
sör, bor, pezsgő, pálinka, vodka, rum, whisky, likőr, alkoholos üdítőitalok)?

Kedd

Bor ………. (dl)

Bor ………. (dl) Rövidital  …...… (cl)

1.

2

SK.7 

AL.1

SK.8 

2. ALKOHOLFOGYASZTÁS

Munkahelyén milyen gyakran tartózkodik Ön olyan helyiségben, ahol mások
dohányoznak?

Milyen gyakran tartózkodik Ön olyan közterületen vagy közlekedési eszközön
(például bár, étterem, bevásárlóközpont, stadion, játéktermek, vonat), ahol mások
dohányoznak?

ALM.2.1

1

(X)

Rövidital: 
pálinka, rum, 
vodka, gin, 
whisky, 
konyak

Szerda

Sör ……….  (dl) Bor ………. (dl)

2.

Sör ……….  (dl)

Rövidital (X) …… (cl)

Csütörtök4

Sör ……….  (dl) Bor ………. (dl) Rövidital  …...… (cl)

Hétfő

Bor ………. (dl) Rövidital  …...… (cl)

Sör ……….  (dl)

Bor ………. (dl) Rövidital  …...… (cl)6 Szombat

Péntek Sör ……….  (dl)

Sör ……….  (dl)

3.

A 13. kérdéstől folytassa a válaszadást!  
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12.

1  -  egyszer sem
2  -  ritkábban, mint havonta
3  -  havonta
4  -  hetente

 5  -  naponta vagy majdnem naponta

13.

1  -  igen
2  -  nem

14. Az elmúlt 12 hónapban fogyasztott Ön kannabiszszármazékokat?

1  -  igen
2  -  nem

15.

1  -  igen
2  -  nem

16.

1  -  igen
2  -  nem

Köszönjük, hogy válaszaival segítette munkánkat!

Ismer Ön személyesen valakit, aki kannabiszszármazékokat (hasist, marihuánát,
füvet, dzsointot, spanglit stb.) fogyaszt?

A kitöltött kérdőívet, kérjük tegye a borítékba és leragasztva 
adja át munkatársunknak!

Az elmúlt 12 hónapban fogyasztott Ön kokaint, amfetaminokat, extasyt vagy más
kábítószert?

Ismer Ön személyesen valakit, aki kokaint, amfetaminokat, extasyt vagy más
kábítószert fogyaszt?

Az elmúlt 12 hónapban milyen gyakran fogyasztott Ön egy alkalommal 6 vagy
annál több alkoholtartalmú italt (egy ital alatt egy korsó sört vagy két dl bort vagy
fél dl röviditalt értve)?

3. KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS

CN.4 

CN.2 

CN.1    

AL.3  

CN.3   

4


