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BEVEZETÉS 
Az Országos Egészségfejlesztési Intézet 2008 decemberében pályázatot írt ki a 

dohánytermékeken elhelyezendő képes egészségvédő feliratok tesztelésére. A projekt 

megvalósítására a Fact Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatások Intézete kérdőíves 

felmérést készített.  

A képes egészségvédő feliratok a megelőzést, valamint a dohányzásról való leszokás 

elősegítését is szolgálják, ezért a kutatás két célcsoportra terjedt ki: 

 a 18 év feletti dohányzó felnőtt lakosságra (400 fő), valamint 

 a 12-18 év közötti általános iskolás és középiskolás diákokra (600 fő). 

A felmérés e két célcsoportban vizsgálta a képes egészségvédő feliratok bevezetésével 

kapcsolatos véleményeket és tesztelte a bevezetésre szánt képeket.    

Az adatfelvételre 2009 áprilisában került sor.  
 
A LEGFONTOSABB ELŐZETES EREDMÉNYEK 
A következő táblázatok a felnőttek és a diákok válaszai alapján kialakult eredményeket 

tartalmazzák. Mindkét célcsoport esetében a képek két csoportja különíthető el: 

 

1. A képek azon csoportja, amelyek megítélése az adott célcsoportban egyértelmű, azaz a 

válaszok alapján egyértelműen kiválasztható a legjobb –leginkább figyelemfelkeltő és 
leghatásosabbnak ítélt – kép (lásd a táblázatok első, „Domináns módon elkülönült 

képek” oszlopát);  
 
2. A képek azon csoportja, amelyek megosztották a célcsoportokat, azaz nem különült el 

domináns módon egyik kép sem a három közül. Ennek ellenére az adatok alapján a képes 

egészségvédő feliratok e csoportja esetében is kiválasztható a „legjobb” kép (lásd a 

táblázatok második oszlopát).  

 

Módszertani megjegyzések: 

A táblázatban a figyelemfelkeltő jelleget és a hatásosságot együttesen kezelő értékek 

találhatók. Minél magasabb ez az érték, annál figyelemfelkeltőbbnek és hatásosabbnak 
tartják a válaszadók az adott képeket.  
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  A felnőtt célcsoportban végzett vizsgálat legfontosabb eredményei 
 

Domináns módon elkülönült képek A közvéleményt megosztó képek 

5. Állítás: A dohányzás lassú, 

fájdalmas halálhoz vezethet 

(6,21) 
 
2. Állítás: A dohányzás elzárja a 

vérereket, szívinfarktust és 

agyvérzést okoz (6,00) 

9. Állítás: A dohányzás benzolt, 

nitrózaminokat, formaldehidet és 

hidrogén-cianidot tartalmaz 

(6,00) 
 
14. Állítás: Kérjen segítséget a 
leszokáshoz (5,82) 
 

 
3. Állítás: A dohányzás halálos 
tüdőrákot okoz (5,64) 
 

8. Állítás: A dohányzás 
csökkentheti a véráramlást, és 
impotenciát okoz (5,36) 
 
 
11. Állítás: Védd a gyermekeket: 
ne kelljen dohányfüstöt 
belélegezniük (5,27) 

 
10. Állítás: A terhes nők 
dohányzása árt a babának (5,26) 
 

1. Állítás: A dohányosok 
általában fiatalabban halnak meg 
(5,25) 
 
4. Állítás: A dohányzás súlyos 
függőséghez vezet. Ne kezdje el 
(4,86) 

 
 
6. Állítás: A dohányzás a bőr 
öregedését okozza (4,95) 
 

 
12. Állítás: A dohányzás 
abbahagyása csökkenti a 
súlyos tüdő és szív- 
megbetegedések veszélyét 

(4,89) 
 
 

13. Állítás: Orvosa vagy 
gyógyszerésze segíthet a 
dohányzásról való 
leszokásban (4,78) 

 
 
7. Állítás: A dohányzás 
károsítja az ivarsejteket és 
csökkenti a termékenységet 

(4,70) 
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  A diák célcsoportban végzett vizsgálat legfontosabb eredményei 
 

Domináns módon elkülönült képek A diákok véleményét megosztó 
képek 

2. Állítás: A dohányzás elzárja a 

vérereket, szívinfarktust és 

agyvérzést okoz (6,46) 

5. Állítás: A dohányzás lassú, 

fájdalmas halálhoz vezethet 

(6,33) 

9. Állítás: A dohányzás benzolt, 

nitrózaminokat, formaldehidet és 

hidrogén-cianidot tartalmaz 

(6,18) 

 
3. Állítás: A dohányzás halálos 
tüdőrákot okoz (5,89) 
 

 
14. Állítás: Kérjen segítséget a 
leszokáshoz (5,49) 
 

10. Állítás: A terhes nők 
dohányzása árt a babának 
(5,35) 
 
 
1. Állítás: A dohányosok 
általában fiatalabban halnak 
meg (5,01) 

 
11. Állítás: Védd a gyermekeket: 
ne kelljen dohányfüstöt 
belélegezniük (4,90) 

 
4. Állítás: A dohányzás súlyos 
függőséghez vezet. Ne kezdje el 
(4,60) 

 
6. Állítás: A dohányzás a bőr 
öregedését okozza (4,94) 
 

 
12. Állítás: A dohányzás 
abbahagyása csökkenti a 
súlyos tüdő és szív- 
megbetegedések veszélyét 

(4,61) 
 

 
13. Állítás: Orvosa vagy 
gyógyszerésze segíthet a 
dohányzásról való 
leszokásban (4,36) 

 
7. Állítás: A dohányzás 
károsítja az ivarsejteket és 
csökkenti a termékenységet 
(4,28) 

 
 
8. Állítás: A dohányzás 
csökkentheti a véráramlást, és 
impotenciát okoz (4,21) 
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