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Budapesti és nagyvárosi serdülők dohányzással kapcsolatos ismeretei
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Budapest

Összefoglalás: A hazai dohányzással kapcsolatos epidemiológiai mutatók jelenleg is kedvezőtlenek, európai és 
világviszonylatban egyaránt. Ez a helyzet feltétlenül indokolja egy olyan komplex kutatási program létrehozását 
és működtetését, amelyben a legkülönbözőbb tudományterületeken dolgozó szakemberek a kölcsönös összefüg-
gések figyelembe vételével foglalkoznak a problémával.
Ilyen komplex kutatásban indíthattuk saját alprogramunkat a serdülőkorúak és a dohányzás témakörében. Három 
évre tervezett, és 2009-ben megkezdett prospektív kérdőíves kohorsz vizsgálatunkat Budapesten és további öt 
magyar nagyvárosban (Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged), rétegzett mintavétellel, véletlenszerűen kivá-
lasztott általános-, illetve középiskolák 6. és 9. osztályos tanulói körében végezzük (N=2161), évente egy alka-
lommal.   Jelen közleményben, 2009. évi adatfelvételünk alapján a dohányzás egészségkárosító hatásaival kap-
csolatos ismeretek tartalmát mutatjuk be, összefüggésben a szociodemográfiai tényezőkkel. 
Eredményeink lányok és fiúk között eltérést mutattak a dohányzás egészségi hatásainak ismeretében. A 9. évfo-
lyamos diákok többnyire szélesebb ismeretekkel rendelkeztek a 6. évfolyamosokhoz képest. Kevésbé tájékozot-
tak a dohányzó, illetve budapesti tanulók a nemdohányzó, valamint nagyvárosi társaikhoz viszonyítva. A 6. osz-
tályosok egyharmada még soha nem vett részt iskolai dohányzásmegelőző programon, habár esetükben ezeknek 
jelentősebb véleményformáló hatása volna. 
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Bevezetés

A dohányzás kiemelt kockázati tényezője a világ vezető halálokainak, annak ellenére, hogy a 
leginkább megelőzhető volna. Egyaránt hozzájárul a világ mortalitásának legjelentősebb okai 
között  szereplő  szív-  és  érrendszeri  betegségek,  tüdőrák,  krónikus  obstruktív  légzőszervi 
betegségek, alsó légúti fertőzések és a tuberkulózis kialakulásához. Az utóbbi években több 
mint ötmillió ember halt meg évente a dohányzás következtében világviszonylatban (1).         

Hazánkban  mind  a  férfiak,  mind  nők  esetében  a  betegségteher  legmagasabb  arányú 
kockázati  tényezője,  vagyis  a  dohányzás  miatt  veszítik  el  az  emberek  a  legtöbb életévet, 
amelyet  még  egészségben  megélhettek  volna  (2,  3).  Magyarország  a  felnőtt  népesség 
dohányzási prevalenciája (40%) a világon a 10., Európában a 8. helyet foglalja el (4).

A serdülőkori prevalencia a mezőny első felében helyezkedik el az európai országok között 
(5).  A hazai  nemzetközi  követéses  kutatások  az  5-11.  évfolyamos  serdülők  dohányzási 
szokásait  és  magatartását  is  vizsgálják,  többek között  ilyen  az  „Európai  iskolavizsgálat  a 
fiatalok  alkohol-  és  egyéb  drogfogyasztási  szokásairól”  (ESPAD-2007),  az  „Iskoláskorú 
gyermekek  egészségmagatartása” (HBSC-2007),  valamint  a  „Nemzetközi  ifjúsági 
dohányzásfelmérés” (GYTS-2008). Ezek eredményei alapján a hazai serdülőkori dohányzás 
mutatói  jelenleg  kismértékű  javulást  jeleznek  a  korábbi  évekhez  képest,  azonban  a 
középiskolában  a  lányok  aktuális  dohányzása  mindhárom vizsgálatban  meghaladta  a  fiúk 
prevalenciáját (6, 7, 8).

A  serdülőkori  dohányzás  csökkentése  érdekében  számos  iskolai  és  néhány  óvodai 
dohányzásellenes  program indult  Magyarországon  az  utóbbi  20  évben  (9).  A közoktatási 
intézményekben az általános iskola 4. osztály „Környezetismeret” tantárgy keretén belül már 
megjelenik  a  dohányzás  témaköre.  Később  a  biológia,  kémia,  egészségtan  tantárgyak 
alkalmával ismételten hallhatnak a diákok a dohányzásról nemcsak az általános iskolában, de 
már  a  középiskolai  tanulmányaik  során  is  (10).  Az  iskola-egészségügyi  ellátásról  szóló 
rendelet  megfogalmazza,  hogy  a  nevelési-oktatási  intézmény  orvosa  részt  vesz  az 
egészségnevelő  tevékenységben,  a  védőnő  pedig  az  egészségtan,  azon  belül  a 
szenvedélybetegségek oktatásában (11). 

Mindezek mellett  párhuzamosan számos drog-prevenciós  program működik,  amelyek a 
dohányzás  problémakörét  is  magukban  foglalják.  Ennek  megfelelően  a  „prevenciós  piac 
kiszélesedett  mind  az  ajánlott  programok  számát,  mind  azok  minőségét  illetően”  (12). 
Törvényi  szabályozás  következtében  a  cigaretta  csomagolásán  meghatározott  méretű  és 
elhelyezésű  egészségvédő  figyelmeztető  feliratokat  kell  feltüntetni,  amelyek  a  dohányzás 
egészségkárosító hatásairól adnak felvilágosítást  mind a fiatal,  mind a felnőtt népességnek 
(13). 

Kevéssé ismert azonban, hogy a dohányzásmegelőző programok és intézkedések hatására 
változnak-e  a  fiatalok  dohányzással  kapcsolatos  ismeretei,  attitűdjei  és  véleményei,  mert 
célzott vizsgálatok vagy nem történtek, vagy hiányosan dokumentáltak (9). Hiányos annak is 
a  feltárása,  hogy  a  serdülőkorúak  milyen  ismeretekkel  rendelkeznek  a  dohányzás 
egészségkárosító  hatásairól.  Egy korábbi  felmérés  szerint  a  magyar  népesség  nagy  része 
tisztában van a dohányzás egészségkárosító hatásaival (14). Egyik hazai nagyvárosunkban 10-
18 éves  serdülők  ismereteit  vizsgálták,  és  az  eredmények szerint  a  fiatalok  meglehetősen 
tájékozatlanok voltak a dohányzás egészségre gyakorolt káros hatásairól (15).
Nemzetközi  vizsgálatok  megállapították,  hogy  a  gazdaságilag  fejlettebb  országokban  az 
emberek általában tájékozottabbak a dohányzás hatásait illetően, ugyanakkor a dohányosok 
ismerete alacsonyabb mértékű a nemdohányzókhoz képest, de a többlet ismeretek növelik a 
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nemdohányzók  arányát.  Vitatott  kérdés  azonban,  hogy  az  emberek  milyen  mértékben 
érzékelik a dohányzás megbetegedési kockázatát.
A felnőttek többnyire tudatában vannak a kockázatnak, sőt lényegesen túlbecsülik a valós, 
tudományosan megállapított mértékhez képest. Ennek hátterében az állhat, hogy a dohányzás 
folyamatosan foglalkoztatja a közvéleményt, és általában – referenciaértékek nélkül – nagyon 
veszélyes  szokásként  ítélik  meg.  A  dohányzók  annak  ellenére,  hogy  tudatában  vannak 
nagyobb megbetegedési kockázatuknak, azt kisebbnek és kevésbé megalapozottnak tartják, 
mint a nemdohányzók (16, 17, 18, 19). A serdülőkorúak kevesebb ismerettel rendelkeznek, 
mint  a  felnőttek  és  nincsenek  tisztában  a  korai  életkorban  elkezdett  dohányzás 
veszélyességével (19).

Kutatásunkban azt  vizsgáltuk,  hogy fővárosi  és  nagyvárosi  serdülők  milyen  mértékben 
tájékozottak  a  dohányzás  egészségkárosító  hatásairól,  valamint  az  esetleges  különbségek 
hogyan függenek egyes szociodemográfiai tényezőktől. A vizsgálatot a Dohányzási szokások 
és  a  testkép  összefüggéseinek  követéses  vizsgálata  serdülőkorúak  körében című  kutatás 
keretében végeztük, amely alprogramja a  Dohányzással kapcsolatos kutatások kiterjesztése  
Magyarországon című, öt éves időtartamú (2007-2012), 11 kutatási irányból álló, a National 
Institute of Health-szel (USA) együttműködő Fogarty International Center által támogatott 
programnak.

Minta és módszer

A kutatás etikai engedélyét a Semmelweis Egyetem Regionális, Intézményi Tudományos és 
Kutatásetikai Bizottsága adta (TUKEB szám: 104/2009).

Prospektív  kohorsz  vizsgálatunk  három  szakaszos  adatfelvétellel  történik,  2009-2012 
között.  A mintát  2009. második felében választottuk,  Budapest,  valamint  Debrecen,  Győr, 
Miskolc,  Pécs  és  Szeged  nagyvárosok  6.  illetve  9.  osztályos  diákjainak  körében.  A 
Közoktatási  Információs  Iroda  2008.  évi  adatai  alapján  a  fenti  városokban  rétegezést 
végeztünk a tanulói létszámok és az iskolatípus alapján. Az iskolák kiválasztásának módszere 
– rétegenként a fenti települések összes iskolái közül, – a random szám generálással történt. A 
413 megkeresett iskolából 79 jelezte szándékát, hogy a követéses vizsgálatban részt kíván 
venni,  így  az  iskolai  szándéknyilatkozatok  alapján  109  osztály  2985  tanulója  került  első 
körben a mintába. 

A szülőket írásban tájékoztattuk, valamint beleegyezésüket kértük gyermekük vizsgálatban 
való  részvételéhez.  A szülői  beleegyező  nyilatkozatok  alapján  2567  tanuló  vett  részt  a 
vizsgálatban.  Adatfelvételünk  első  hulláma  2009.  november--2010.  március  között  zajlott 
önkitöltős, névvel vagy jeligével ellátott kérdőív segítségével. A kérdőív 61 kérdésből állt, 
amelyet  a  tanulók  egy  tanóra  időtartama  alatt  töltöttek  ki.  Szociodemográfiai  jellemzők 
mellett  a  dohányzás  prevalenciáját,  a  dohányzással  kapcsolatos  attitűdöket,  ismereteket  és 
azok  forrását,  valamint  a  diákok  tápláltsági  állapotát,  testképét  és  a  dohányzás 
testsúlykontrolláló hatásába vetett hitét vizsgáló kérdéseket tettünk fel. A visszaérkezett 2161 
kérdőív alapján a  válaszadási  arány 84,18% volt.  Három év alatt  ugyanazokat  a  diákokat 
követjük nyomon az évente egy alkalommal történő kérdőíves adatfelvétellel. 
A feldolgozást és elemzést SPSS 15.0 programmal végeztük. Statisztikai elemzés során a χ2-
próbát  (p<0,05)  használtuk,  valamint  többváltozós  logisztikus  regressziós  modelleket 
képeztünk, amelyekben esélyhányadost (EH) számítottunk 95%-os konfidencia intervallum 
(CI) mellett. 
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Eredmények

A minta szociodemográfiai  tényezők szerinti  megoszlását  az  I.  táblázat mutatja.  A diákok 
vidéki nagyvárosi, illetve fővárosi, valamint a 6. és 9. évfolyam viszonylatában is egyharmad-
kétharmad megoszlást mutattak, ami mindkét esetben megegyezik az országos arányokkal. 
Iskolatípusok  tekintetében  a  9.  évfolyam  47,0%-a  szakközépiskolában,  44,1%-a 
gimnáziumban és 8,9%-a szakiskolában tanult. 

I. TÁBLÁZAT: A minta szociodemográfiai jellemzői (N=2161)
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TABLE I: Frequencies of socio-demographic variables (N=2161)

* in Hungary, the best mark is 5, the worst is 1.
Tizennégy betegséget, illetve állapotot soroltunk fel a kérdőívben, amelyekről a tanulóknak el 
kellett dönteni, hogy összefüggésbe hozható-e a dohányzással. A 9. évfolyamos diákok a 6. 
osztályosokhoz képest a felsorolt betegségek, állapotok több mint feléről (nikotinfüggőség, 
tartós  köhögés,  szív-  és  érrendszeri  betegségek,  magzati  ártalom,  szájüregi  rák,  fog-  és 
ínybetegségek, fizikai teljesítménycsökkenés, impotencia) szignifikánsan nagyobb mértékben 
tudták, hogy a dohányzás szerepet játszhat a kialakulásukban (1. ábra).
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1. ábra: A dohányzás egészségkárosító hatásainak ismerete a 6. és a 9. évfolyamosok körében

Figure 1: The knowledge of the harmful effects of smoking among 6th and 9th grade students

A diákok ismeretei fővárosi és nagyvárosi összehasonlításban csak a nikotinfüggőség és a 
magzati ártalom tekintetében bizonyultak szignifikánsan eltérőnek, a nagyvárosiak javára 
(2. ábra). Összességében a vidéki nagyvárosokban élő tanulók nagyobb százalékban ismerték 
azt, hogy a felsorolt betegségek összefüggésbe hozhatók a dohányzással. 
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2. ábra: A dohányzás egészségkárosító hatásainak eltérő ismerete fővárosi és nagyvársi viszony-
latban

Fig. 2: The diffrent knowledge o the harmful effects of smoking related to schoolchildren in capital  
and metropolitan cities

A további  elemzések  során  logisztikus  regressziós  modelleket  alkottunk,  amelyekben  azt 
vizsgáltuk,  hogy  a  dohányzással  összefüggésbe  hozható  betegségek,  állapotok  ismeretére 
milyen  előrejelzést  kapunk  egyes  szociodemográfiai  változók  mentén  (II.  táblázat).  A 
felsorolt  betegségeknek  megfelelően  14  modellt  alkottunk,  amelyekben  a  célváltozót  a 
dohányzással összefüggésbe hozható betegségek dichotóm (igen: 1; nem: 0) ismerete képezte. 
Magyarázó változóként a szintén kétértékű szociodemográfiai változók – nem (fiú: 0; lány: 1), 
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iskolai  évfolyam (6.  osztály:  0;  9.  osztály:  1),  tanulmányi  átlag  (≤3,50:  0;  ≥3,51:  1)  és 
dohányzói státusz (nem dohányzik: 0; dohányzik: 1) – szerepeltek a modellben.

II. TÁBLÁZAT: Logisztikus regressziós modell a dohányzásd következtében kialakuló beteg-
ségek ismeretéről, szociodemográiaitényezők vonatkozásában

TABLE II: Logistic regression model of knowledge of smoking health efects in socio-demog-
raphic aspects

Dohányzónak  tekintettük  azokat,  akik  az  adatfelvételt  megelőző  30  napban  dohányoztak, 
arányuk a mintában 23,6% volt. Nemek tekintetében a lányok szignifikánsan nagyobb eséllyel 
voltak tudatában annak, hogy a dohányzás magzatkárosító, tartós köhögést, bőrelváltozásokat, 
tüdőasztmát,  valamint  szájüregi  daganatot  okozhat.  A fiúkhoz  képest  azonban  a  lányok 
kevésbé ismerték, hogy a dohányzás fokozza a légúti fertőzésekre való hajlamot, illetve közel 
50%-kal  kisebb  eséllyel  válaszolták  azt,  hogy  a  fizikai  teljesítőképességet  csökkenti  és 
impotenciát is okoz.

A 9. évfolyamos diákok a kérdésben szereplő betegségeket, állapotokat jelentősen nagyobb 
eséllyel hozták összefüggésbe a dohányzással,  mint a 6. évfolyamosok. Ez alól – bár nem 
szignifikáns mértékben – csak a tüdőrák, gyomorpanaszok és az asthma bronchiale jelentett 
kivételt, amelyeket a 9. osztályosok kissé alacsonyabb eséllyel ismertek. 

Mindegyik megvizsgált betegség, illetve állapot regressziós modellje alapján elmondható, 
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hogy az egyes betegségek ismeretének esélye a 3,51 vagy annál magasabb tanulmányi átlagot 
elért diákok körében emelkedett meg. A dohányzó tanulók esetében kevesebb, mint fele volt 
az  esély  arra,  hogy  ismerték  a  tüdőrák  és  a  rövidebb  élettartam  dohányzással  való 
összefüggését. A tartós köhögés, bőrelváltozások, valamint a fog- és ínybetegségek, mint a 
dohányzás káros következményeinek ismerete 28- és 30%-kal alacsonyabb esélyt mutatott a 
dohányzó  diákok  között,  a  nem dohányzókkal  szemben.  A tüdőasztma,  gyomorpanaszok, 
szájüregi rák és az impotencia dohányzással való összefüggése a dohányzók körében nagyobb 
eséllyel volt ismert, de szignifikánsan csak az impotencia esetében. 
A χ2-próbával  végzett  analízis  alapján  a  vékony,  korábban  „light”  jelzővel  is  nevezett 
cigaretták  megítélése  szignifikáns  mértékben  eltérő  eredményeket  mutatott  az  előbbi 
elemzésekben figyelembe vett szociodemográfiai tényezők szemszögéből (3. ábra). A „light” 
cigaretta  veszélyességének  megítélésére  a  szociodemográfiai  változók  alapján  egy  újabb 
logisztikus regressziós modellt képeztünk. Ennek eredménye szerint a dohányzó tanulók fele 
akkora  eséllyel  (EH=0,49;  CI95=0,37-0,65;  p<0,001)  tartották  veszélyesnek  a  vékony 
cigarettát,  mint  a  nemdohányzók.  A lányok  csak  jelzetten  magasabb  eséllyel  (EH=1,26; 
CI95=0,99-1,59;  p=0,052)  ítélték  veszélyesnek  a  vékony  cigarettát,  az  évfolyamnak  és  a 
tanulmányi átlagnak pedig nem volt szignifikáns hatása a megítélésre. 

3. ábra: A vékony, „light” cigaretták megítélése a szociodemográfiai változók szemszögéből

Fig 3: Students’ opinion about slim, „light” cigarettes from the perspective of sociodemographic 
variables
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A két vizsgált iskolai évfolyam esetében a 4.a ábra mutatja be, hogy a tanulók hány százaléka 
vett  részt  az  iskolai  dohányzás  megelőzése  érdekében  tartott  foglalkozásokon.  A  9. 
évfolyamosok szignifikánsan többen válaszolták azt, hogy már részt vettek az iskolában olyan 
foglalkozáson,  amelynek  témája  a  dohányzás  volt.  A 6.  osztályosok  egyharmada,  a  9. 
osztályosoknak  pedig  közel  egyötöde  még  nem  hallott  az  iskolában  a  dohányzás 
problémaköréről.  Azok a diákok, akik már részt vettek dohányzásmegelőző foglalkozáson, 
90%-ban  meghívott  előadótól  (pl.  orvos,  védőnő,  rendőr)  hallottak  erről  a 
szenvedélybetegségről, kevesebb, mint 50%-uknak egészségtan illetve biológia tanár vagy az 
osztályfőnök beszélt a témáról, 10% válaszai alapján pedig kortárs diák vezette a foglalkozást 
(4.b ábra).

4.a ábra: Dohányzással kapcsolatos iskolai oglalkozásokon részt vett tanulók aránya évfolyamon-
ként
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Fig 4.a: Tobacco-related school activities by school classes

4.b ábra: A dohányzással kapcsolatos iskolai foglalkozásokat vezető személyek

Fig. 4.b: Instuctors of tobacco-related school activities

Szintén  többváltozós  logisztikus  regresszió  elemzéssel  vizsgáltuk,  hogy  az  egyes 
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szociodemográfiai  változók  –  a  nem,  településtípus,  iskolatípus,  dohányzói  státusz  – 
mennyiben függenek össze a dohányzással kapcsolatos foglalkozások előfordulásával, illetve 
azok  befolyásoló  erejével  (III.  táblázat).  A vidéki  nagyvárosok  tanulóihoz  viszonyítva  a 
budapesti tanulók közel 50%-kal kisebb eséllyel említették, hogy részt vettek az iskolában 
dohányzásmegelőző programon. A nemek alapján a lányok körében, az iskolatípusok szerint 
pedig  –  az  általános  iskolákkal  összevetve  –  a  középiskolákban  tanulók  szignifikánsan 
nagyobb eséllyel válaszolták, hogy dohányzás-prevencióban vettek részt, a szakközépiskolák 
és szakiskolák esetében mindez közel kétszer nagyobb esélyt jelzett. 

III. TÁBLÁZAT: Az iskolai dohányzással kapcsolatos oglalkozások előfordulása és értékelése 
logosztikus regressziós modellben
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TABLE III: The presence and assessment of tobacco-related school activities in logistic reg-
ression model

A dohányzásmegelőző foglalkozások véleményformáló hatását tekintve azt tapasztaltuk, hogy 
Budapesten 28%-kal kisebb eséllyel gyakoroltak befolyást a foglalkozáson elhangzott és/vagy 
bemutatott  dolgok.  A  9.  évfolyamos  középiskolások  véleményét  a  gimnazisták  felől  a 
szakiskolások irányába haladva enyhén emelkedő tendenciát mutató eséllyel befolyásolták a 
foglalkozások,  az  általános  iskolás  diákokhoz  viszonyítva  azonban  38-24%-kal  kisebb 
mértékű  befolyást  tudtak  gyakorolni  ezek  a  programok.  A dohányzó  tanulók  esetében  a 
dohányzással  kapcsolatos  foglalkozások  véleményformáló  hatása  58%-kal,  szignifikánsan 
alacsonyabb mértékű volt.

Megbeszélés

Dohányzás  prevalencia  értékeink a megfelelő korcsoportokban lényegében megegyeztek a 
legutóbbi  hazai  vizsgálatok  eredményeivel  (6,  7,  8).  A dohányzás  egészségi  hatásaival 
kapcsolatos ismeretek szintje azonban jelentősen kedvezőbb képet mutatott, mint ahogyan azt 
egy  korábbi  hazai  felmérésben  tapasztalták  (15).  Két  korcsoportunkból  egyértelműen  az 
idősebbek,  vagyis  a  9.  évfolyamosok,  bővebb  ismeretekkel  rendelkeztek,  azonban  a 
dohányzás és a tüdőrák – mint annak talán leginkább köztudott következménye –, valamint a 
tüdőasztma és gyomorpanaszok összefüggését a fiatalabb diákok említették nagyobb eséllyel. 
A budapesti diákok ismeretei kissé elmaradtak a vidéki nagyvárosok diákjaihoz képest. Ennek 
hátterében az is állhat,  hogy a budapestieknek csak a fele vehetett részt az iskola keretein 
belül dohányzásmegelőző foglalkozáson.

Településtípus és lakosságszám alapján más hazai vizsgálat is hasonló eredménnyel járt, 
vagyis  a  településméret  csökkenésével  többen  hallanak  az  iskolában  a  dohányzás  káros 
hatásairól  (8).  A  káros  egészségi  hatások  ismeretében  nemek  szerinti  különbségek  is 
megfigyelhetők. A lányok a nőket érintő, vagy nők számára fontosabbnak tartott betegségeket 
(magzati  ártalom,  bőrbetegségek),  a  fiúk  pedig  inkább  a  férfiakat  érintő  egészségi 
következményeket  (fizikai  teljesítménycsökkenés,  impotencia)  említették nagyobb eséllyel, 
de összességében a lányok voltak inkább tisztában a dohányzás egészségkárosító hatásaival. 
Utóbbi eredményre különösen azért  kell  felhívni a figyelmet,  mert  mintánkban és a hazai 
serdülők körében végzett felmérésekben is a lányok dohányzási prevalenciája meghaladja a 
fiúk értékét. Vagyis annak ellenére, hogy a lányok körében ismertebbek a dohányzás negatív 
egészségi következményei, mégis többen dohányoznak. 
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A dohányzó  diákok  kevesebb  ismerettel  rendelkeztek  a  káros  következményekről,  ami 
legkifejezettebben  a  tüdőrák  és  az  élettartam  csökkenésének  alacsony  eséllyel  történő 
említésében  nyilvánult  meg.  Ugyanakkor  más  következményeket  jobban ismertek,  mint  a 
nemdohányzó társaik. A cigaretta csomagolásán feltüntetett egészségvédő feliratok tartalmát 
mindkét  csoport  ismeri,  azonban  az  egyes  egészségi  hatások  ismeretében  kialakuló 
különbségek hátterében jelenleg tisztázatlan szelekciós tényezők állnak (13).

Korábban csekély ismereteink voltak a vékony, angolul „light” jelzővel ellátott cigaretták 
fiatalok  általi  megítéléséről.  Eredményeink  alapján  a  dohányzók  egyértelműen  kevésbé 
veszélyesnek  ítélték  a  vékony  cigarettákat  a  hagyományos  méretűekhez  képest.  A minta 
egyharmada nem tudta eldönteni, hogy a vékony cigaretták mekkora veszélyt jelentenek a 
hagyományoshoz hasonlítva, illetve egynegyedük úgy gondolta, hogy kevésbé veszélyesek az 
egészségre.  A  serdülőkben  tehát  bizonytalan  a  vékony  cigaretták  megítélése,  ezt  a 
bizonytalanságot pedig továbbra is felhasználhatja a dohányipar a marketing tevékenységében 
(20). 

Annak ellenére,  hogy mintánkban már a  6.  évfolyamosok 6%-a,  és  a 9.  évfolyamosok 
33%-a dohányzott, egyharmad illetve egyötöd részük még soha nem vett részt a dohányzásról 
tartott  iskolai  foglalkozáson.  Egy  másik  hazai  felmérés  még  ennél  is  kedvezőtlenebb 
megoszlást mutatott ki (8). A lányok nagyobb eséllyel említették, hogy voltak az iskolájukban 
dohányzásról szóló foglalkozások, amelyek a véleményüket is jobban befolyásolták a fiúkhoz 
képest. Eredményeink alapján a 9. évfolyamos diákok tettek említést nagyobb eséllyel arról, 
hogy valaha is találkoztak iskolai dohányzásmegelőző programokkal, viszont esetükben ezek 
kevésbé bizonyultak véleményformálónak, különösen azok körében, akik már dohányoztak. 

Következtetés

Kutatásunkban 6. és 9. évfolyamos diákok ismereteit vizsgáltuk a dohányzás egészségkárosító 
hatásaival kapcsolatban. Várakozásunkhoz képest ezek szélesebb körűnek bizonyultak, de az 
ismeretek  mértékében  jelentős  eltérések  mutatkoztak  a  megvizsgált  szociodemográfiai 
tényezők függvényében.

Eredményeink azt igazolják, hogy az iskolai dohányzásmegelőző programokat már az 
általános iskolai  tanulmányok megkezdésétől,  és  folyamatosan kell  alkalmazni,  valamint a 
serdülők  különböző  attitűdökkel  rendelkező  csoportjait  nem  egységes,  hanem  egymástól 
eltérő üzenetekkel kell megközelíteni (14, 21).
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Smoking-related knowledge of adolescents in Budapest and cities

Abstract: Epidemiologic indicators of cigarette smoking in Hungary are still unfavorable compared with Europe 
and other parts of the World. The situation accounts for to establish a complex interdisciplinary research and ca-
pacity building among scientists to consider relationships within the different fields of tobacco science and re-
duce the burden of tobacco. We could start our own research about adolescents and tobacco issue within a com-
plex research project. The cohort study is planned for three years and initiated in 2009 in Budapest and five other 
Hungarian cities with stratified sample. Elementary and secondary schools were randomly selected and the data 
collection is based on self-administered questionnaires among 6th and 9th grade students. Smoking-related know-
ledge in socio-demographic aspects is presented in this article. The results show that there were gender differ-
ences in the health impacts of smoking. According to school class, 9 th grade students had mostly better know-
ledge than those of the 6th grades. Smokers of the whole sample and students in Budapest have slightly lower 
knowledge compared with nonsmokers and other cities. One third of 6th grade adolescents never participated in 
tobacco-related school activities although these would have significant opinion-shaper effect on them. 

Keywords: smoking, adolescents, knowledge


