
 

KEF Felmérés kérdőív 2018. 

 

 

A Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma 

2018-ban második alkalommal mérte fel a tanulók dohányzással, alkohol- és kábítószerfogyasztással 

kapcsolatos ismereteit, szokásait négy középiskolában. 

A felmérés során 347 fiatal töltötte ki a kérdőívet, melyből 130 fő fiú és 217 fő lány.  

 

Az iskolák típusát tekintve 119 fő szakközépiskolás, 196 fő szakgimnázumba, 27 fő gimnáziumba jár. 

 

 

A kérdőívet kitöltők közül a legfiatalabb 14, a legidősebb 21 éves. 

116 fő 9. osztályos tanuló, 127 fő 10. osztályos, 74 fő 11. osztályos, 28 fő 13. osztályba jár. 1 tanuló 

általános iskolás és 1 fő OKJ-s képzést jelölt meg. 
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A szabadidő eltöltésére vonatkozó kérdés kapcsán 102 fő nem említette a barátokat. Mindössze 90 fő 

jelölt meg egyéb hobbyt a tévé nézés, számítógépezés, illetve a barátokkal töltött idő mellet, közülük 

is többen a „telefonozást” írták be egyéb hobbynak, de emellett sokan olvasnak, zenét hallgatnak vagy 

sportolnak valamit, 7-en dolgoznak a szabadidejükben. 

Arra a kérdésre, hogy „Amikor a barátaiddal vagy, mivel töltitek el az időt?” 46 fő válaszolta azt, hogy 

kocsmáznak, 127 fő jelölte a „plázázunk” lehetőséget és 100 fő válaszolta, hogy buliba járnak. Egyéb 

időtöltést 69 fő írt be, ezek között több esetben szerepelt valamilyen sport tevékenység, a mozi vagy 

film nézés, étterem, séta, kirándulás. Emellett többen említették közös időtöltésként a dohányzást, 

vizipipázást. Két tanuló erre a kérdésre mindössze annyit válaszolt, hogy „nincsenek barátaim.” 

A kérdőívet kitöltők 40,6%-a rendszeresen sportol, míg 57,6%-a nem folytat semmilyen sport 

tevékenységet rendszeresen. 

 

A rendszeresen sportoló diákok a sportágak széles körét említették. Közülük 35-en járnak 

edzőterembe, 16 fő rendszeresen futballozik, 6-an futni járnak. Szerepelt még a rendszeres sportok 

között a boksz, különböző táncok, crossfit, a karate, az asztalitenisz, az úszás, kézilabda, kosárlabda, 

tenisz, röplabda, lovaglás és a kerékpározás is többek között. 

A válaszadók között magas azoknak a száma, akik nem csak kipróbálták a dohányzást és az alkoholt, 

hanem legalább alkalmanként azóta is többször használták. 

 Arra a kérdésre, hogy szoktál-e dohányozni egyértelmű igen választ adott 103 tanuló. Arra, pedig, 

hogy szoktál-e alkoholt fogyasztani 181 fő válaszolt igennel. Közülük 62 fő csak otthon szokott 

alkoholt fogyasztani, 74 fő otthon és máshol is. Azoknak a fiataloknak a száma, akik csak a szülőkkel 
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fogyasztanak alkoholt 15 fő, aki szülővel és másokkal is az 79 fő. A válaszadók közül 21 fő írta azt, 

hogy egyedül is szokott alkoholt fogyasztani és 2 fő válaszolta azt, hogy csak egyedül szokott. 

Arra a kérdésre, hogy „Mennyire jellemző a szüleidre, hogy megkínálnak alkohollal?” 68 fő válaszolt 

igennel és 120 fő írta azt, hogy néha megkínálják. A válaszadók kevesebb, mint a fele, mindössze 158 

fő mondta azt, hogy nem szokták megkínálni a szülei alkohollal.  

 

A válaszadók 15 %-a (60 fő) nyilatkozott úgy, hogy kipróbált már valaha valamilyen kábítószert. 

Közülük jelentős számban azok vannak, akik csak a marihuánát vagy a Biofüvet próbálták ki 36 fő (60 

%). Emellett 16 fő (27 %) nyilatkozott úgy, hogy többféle kábítószert kipróbált már, legalább 2-3, de 

akár több félét is. Ezek között többen említették a Kokaint, az Ecstasyt, a kristályt, a Speed-et. 2 tanuló 

(3 %) írt Xanaxot, illetve nyugtatót alkohollal a marihuána mellett. 6 fő (10 %) nem írta le, hogy mit 

próbált ki. A rendkívül magas számban adott marihuána, „fű”, „sima fű”, herbál, Biofű válaszokból 

arra lehet következtetni, hogy a fiatalok vélhetően nem tudják, hogy valójában mit használnak, valóban 

marihuánát vagy esetleg a sokkal veszélyesebb Biofüvet. 
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Míg tavaly 16 fiatal nyilatkozta azt, hogy rendszeresen fogyaszt valamit, addig idén a 60 főből senki 

sem válaszolta azt, hogy rendszeresen fogyasztja valamelyik tudatmódosító szert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arra a kérdésre, hogy „Van-e olyan számodra hiteles személy, akinek a fent említett témákban 

elfogadod a véleményét, akihez bizalommal fordulsz?” a válaszadó 347 főből, majdnem harmada 123 

fő jelölte meg a válaszai között szüleit is. 42 fiatal válaszolta azt, hogy nincs senki, akivel 

bizalommal tudna beszélgetni a témáról. 
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