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MTA-BCE Társadalomepidemiológiai Kutatócsoport

A Kutatócsoport működése ELKH-TKI támogatással valósul meg.



Kutatás célja

▪ Felnőtt lakosság életvitelének, szabadidős és 
egyéb szokásainak, egészségkárosító 
magatartásának vizsgálata

▪ Határmenti, bor-/pálinkatermelő térségekben
▪ Egyetemi hallgatók bevonásával



Adatfelvételek

▪ Baranya megye, Siklósi járás, 2020. október, 
617 válaszadó (ebből 276 hallgatói 
lekérdezés)

▪ Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Záhonyi 
járás, 2021. október, 467 válaszadó (ebből 
165 hallgatói lekérdezés)



Módszertan

▪ Papír alapú kérdőív kitöltése személyes 
interjúk során

▪ Település-választás: járásközpontok + a 
lakónépesség, a nyilvántartott munkakeresők 
és az érettségizettek aránya szerint választott 
települések

▪ Háztartás-választás: véletlen séta
▪ Háztartástag-választás: legközelebbi 

születésnapos



Kérdőív

▪ Baranyai kutatás: 161 kérdés, 750 változó
▪ Szabolcsi kutatás: 143 kérdés, 691 változó



Interjúk hossza



Interjúk hossza

▪ Baranyai kutatás:
átlag = 66 perc, medián = 64 perc  

▪ Szabolcsi kutatás:
átlag = 73 perc, medián = 72 perc



Kikkel tudtunk hosszan beszélgetni?



Kikkel tudtunk hosszan beszélgetni?

▪ Korcsoport hatása: átlagosan 6 perccel 
hosszabb interjúk a 65 év felettiekkel

▪ Alkoholfogyasztás, dohányzás nem 
befolyásolta érdemben a kitöltés hosszát



Visszajelzések a terepről – kérdőív 
hossza

▪ Hosszú kérdőív következményei: 
válaszmegtagadások, félbeszakított, majd 
folytatott interjúk, időpontegyeztetés 
szükségessége, zavarás a hétköznapi 
teendőkben, fáradtság a kérdezés végén

▪ Ugyanakkor: bizonyos esetekben nehezen 
tartható időkeretek, a megkérdezettek 
szívesen beszélgettek (volna)



Visszajelzések a terepről –
elérhetetlenség, zárkózottság

▪ Jobban szituált, aktív réteg elzárkózása: 
napközben dolgoznak, este pihenni akarnak

▪ Idénymunkások elérhetetlensége
▪ Mindezek akár több órás bolyongáshoz 

vezettek családi házas övezetekben
▪ Látszólagos nyitottság, oldottság a „pesti 

úrifiúkkal, -lányokal” szemben



Visszajelzések a terepről –
elérhetetlenség, zárkózottság

▪ Kitöltést felügyelő, „segítő” háztartástagok –
páros lekérdezés, egyik kérdez, másik 
szórakoztatja a többieket

▪ De: bőven volt ellenpélda is, zömmel a 
szerényebb, falusi körülmények között élők 
körében, túlzott bevonódás is előfordult

▪ Szélsőségek: volt aki adott idő alatt három, 
más nulla kérdőívet vett fel ugyanazon a 
településen



Visszajelzések a terepről –
elérhetetlenség, zárkózottság

▪ Jellemzően idős, özvegy nők voltak könnyen 
bevonhatók

▪ Kiskorúak a szegregátumokban
▪ Kutatásról szóló előzetes tájékoztatás 

ambivalens hatása



Visszajelzések a terepről –
szerhasználat vizsgálata

▪ Szerhasználati kérdések relevanciája: 
fiatalokat érinti inkább, akiket nehezebb 
elérni otthon

▪ Társadalmi elvárásoknak való megfelelés: a 
kérdezők és kérdezettek oldaláról is 
tartogatott kihívásokat, még az iskolai 
végzettség, szabadidős tevékenységek 
rögzítésekor is, saját helyzettel kapcsolatos 
hamis buborékok



Visszajelzések a terepről –
szerhasználat vizsgálata

▪ Konkrét válaszok helyett utalások (válasza 
szerint egyáltalán nem iszik a kérdezett, ám a 
hűtőben lévő nyitott üveg borral megkínálja a 
kérdezőt)

▪ A leginkább érintett csoportokat otthon 
napközben nem lehet elérni (utcán, 
kocsmában, közmunkán vannak)

▪ Hektikus fogyasztók nehezen tudják magukat 
kategóriákba sorolni



Visszajelzések a terepről –
szerhasználat vizsgálata

▪ Ugyanakkor volt, ahol előkerült a pálinka, 
vagy a kocsmában hívta a kérdezőt az alany



Visszajelzések a terepről – kérdések 
értelmezhetősége

▪ Nagyothallás
▪ Összetett mondatok nehéz megértése
▪ „Hogy lehet ennyi hülyeséget kérdezni?”
▪ Erősen különböző viszonyítási pontok: 

egyaránt átlagos anyagi helyzetről számol be 
a havi pár tízezer forintból és fél millióból élő



Ha már valaki kötélnek állt 

▪ Kérdezői visszajelzések szerint a válaszadók 
92 százaléka végig őszinte volt

▪ Válaszhiányok aránya elenyésző:
Marihuána-fogyasztás: 5 százalék 
Csempészett cigaretta vásárlás: 2 százalék
Magányos alkoholfogyasztás: 2 százalék



Ha már valaki kötélnek állt 

▪ Jövedelmet firtató kérdésre 66 százalék 
válaszolt

▪ Férfiak, 30-64 év közöttiek, szabolcsiak 
bizalmatlanabbak



Köszönöm a figyelmet!
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