
  obs:         3,844                           
 vars:           163                          2 Sep 2012 09:14 
 size:     1,141,668 (99.8% of memory free) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
              storage  display     value 
variable name   type   format      label      variable label 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
id              long   %12.0g                  
iskola          int    %8.0g                  iskola sorszáma 
telep           byte   %8.0g       telep      település mérete - kategória 
osztaly         byte   %8.0g                  Évfolyam/osztály 
evfolyam        byte   %8.0g                  Évfolyam 
evf_jel         str6   %6s                    osztály jele 
sorszam         byte   %8.0g                  osztálybeli sorszám 
gy1             byte   %8.0g       gy1        kipróbáltad már valaha a cigarettázást, akár csak egy-két szívás/slukk erejéig? 
gy2             byte   %8.0g       gy2        hány éves voltál, amikor először kipróbáltad a cigarettázást? 
gy3             byte   %8.0g       gy3        dohányzol-e vagy dohányoztál-e valaha rendszeresen? 
gy4             byte   %8.0g       gy4        hány éves voltál, amikor elkezdtél rendszeresen dohányozni? 
gy5             byte   %8.0g       gy5        az elmúlt 30 napban (1 hónapban) hány olyan nap volt, amikor cigarettáztál? 
gy6             byte   %8.0g       gy6        azokon a napokon, amikor dohányoztál az elmúlt 30 napban (1 hónapban), általában 
gy7             byte   %8.0g       gy7        Általában gyárilag előállított vagy kézzel sodort cigarettát szívsz? 
gy8             byte   %8.0g       gy8        az elmúlt 30 napban (1 hónapban) milyen gyakran szívtál kézzel sodort cigarettát 
gy9             byte   %8.0g       gy9        az elmúlt 30 napban (1 hónapban) milyen gyakran szívtál gyárilag előállított cig 
gy10            byte   %8.0g       gy10       az elmúlt 30 napban (1 hónapban) milyen gyakran szívtál szivart / mini szivart/s 
gy11            byte   %8.0g       gy11       az elmúlt 30 napban (1 hónapban) milyen gyakran használtál rágódohányt / tubákot 
gy12            byte   %8.0g       gy12       az elmúlt 30 napban (1 hónapban) milyen gyakran e-cigarettáztál? 
gy13            byte   %8.0g       gy13       az elmúlt 30 napban (1 hónapban) milyen gyakran vizipipáztál? 
gy14            byte   %8.0g       gy14       az elmúlt 30 napban (1 hónapban) milyen gyakran pipáztál? 
gy15            byte   %8.0g       gy15       az elmúlt 30 napban (1 hónapban) általában milyen márkájú cigarettát szívtál? 
gy15e           str20  %20s                   egyéb, éspedig: 
gy16            byte   %8.0g       gy16       előfordult-e már valaha, hogy reggel az volt az első dolgod vagy úgy érezted, ho 
gy17            byte   %8.0g       gy17       az elmúlt 30 napban (1 hónapban) általában hogyan szereztél magadnak cigarettát 
gy18            byte   %8.0g       gy18       előfordult-e már veled, hogy nem boltban vásároltál zárjegy nélküli / csempészet 
gy19            byte   %8.0g       gy19       előfordult-e, az elmúlt 30 napban (1 hónapban), hogy amikor üzletben, trafikban 
gy20            byte   %8.0g       gy20       Általában mennyi pénzt költesz egy doboz cigarettára? 
gy21            byte   %8.0g       gy21       Általában mennyi pénzt költesz magadra hetente (pl. zsebpénzt)? 
gy22            byte   %8.0g       gy22       mit gondolsz, ha holnaptól másfélszeresére emelnék a dohánytermékek árát, kevese 
gy23            byte   %8.0g       gy23       Édesanyád/nevelőanyád dohányzik (akivel együtt élsz)? 
gy24            byte   %8.0g       gy24       Édesapád/nevelőapád dohányzik (akivel együtt élsz)? 
gy25            byte   %8.0g       gy25       hogyan vélekednek szüleid a veled egykorúak dohányzásáról? 
gy26            byte   %8.0g       gy26       ha legjobb barátaid közül valaki megkínálna egy cigarettával, elszívnád? 
gy27            byte   %8.0g       gy27       a te osztályodban körülbelül hány diák dohányzik? 
gy28            byte   %8.0g       gy28       véleményed szerint 100 veled azonos korú és nemű fiatal közül hányan dohányoznak 
gy29            byte   %8.0g       gy29       cigarettázik valaki a legközelebbi barátaid közül? 
gy30            byte   %8.0g       gy30       szerinted a dohányzó fiúknak több, vagy kevesebb barátjuk van a nemdohányzókhoz 
gy31            byte   %8.0g       gy31       szerinted a dohányzó lányoknak több, vagy kevesebb barátjuk van a nemdohányzókho 
gy32            byte   %8.0g       gy32       szerinted a dohányos, ha rágyújt, kellemesebben érzi magát ünnepi összejövetelek 
gy33            byte   %8.0g       gy33       szerinted a cigarettázás növeli vagy csökkenti a fiúk vonzerejét? 
gy34            byte   %8.0g       gy34       szerinted a cigarettázás növeli vagy csökkenti a lányok vonzerejét? 
gy35            byte   %8.0g       gy35       ha látsz egy dohányzó férfit, mit gondolsz róla? 
gy36            byte   %8.0g       gy36       ha látsz egy dohányzó nőt, mit gondolsz róla? 
gy37            byte   %8.0g       gy37       szerinted a cigarettázás hizlal vagy fogyaszt? 
gy38            byte   %8.0g       gy38       szerinted a cigarettázás ártalmas a te egészségedre? 
gy40            byte   %8.0g       gy40       milyen gyakran dohányzik a jelenlétedben otthon az édesapád (nevelőapád vagy éde 
gy41            byte   %8.0g       gy41       milyen gyakran dohányzik a jelenlétedben otthon az édesanyád (nevelőanyád vagy é 
gy42            byte   %8.0g       gy42       milyen gyakran dohányzik a jelenétedben otthon a testvéred (testvéreid)? 
gy43            byte   %8.0g       gy43       milyen gyakran dohányzik a jelenlétedben a legjobb barátod nálatok? 
gy44            byte   %8.0g       gy44       milyen gyakran dohányzik a te jelenlétedben valaki más nálatok? 
gy45            byte   %8.0g       gy45       az elmúlt hét napban hány napon fordult elő veled, hogy mások az otthonodban doh 
gy46_1          byte   %8.0g       LABB       más lakásában, házában. az elmúlt 30 napban hol fordult elő veled, hogy mások a 
gy46_2          byte   %8.0g       LABB       orvosi rendelő, kórház. az elmúlt 30 napban hol fordult elő veled, hogy mások a 
gy46_3          byte   %8.0g       LABB       iskola épületében. az elmúlt 30 napban hol fordult elő veled, hogy mások a jelen 
gy46_4          byte   %8.0g       LABB       iskola épületén kívül az iskola területén (pl. udvar). az elmúlt 30 napban hol f 
gy46_5          byte   %8.0g       LABB       művelődési központ, konditerem, sportpálya épületében. az elmúlt 30 napban hol f 
gy46_6          byte   %8.0g       LABB       szórakozó és vendéglátóhely (pl. bár, diszkó, kocsma étterem épületében). az elm 
gy46_7          byte   %8.0g       LABB       munkahelyen (szüleid, nevelőszüleid, ismerőseid munkahelyén az épületben). az el 
gy46_8          byte   %8.0g       LABB       tömegközlekedési eszközön (pl. vonat, busz, villamos). az elmúlt 30 napban hol f 
gy46_9          byte   %8.0g       LABB       gépkocsi. az elmúlt 30 napban hol fordult elő veled, hogy mások a jelenlétedben 
gy46_10         byte   %8.0g       LABB       váróterem (vasút, busz). az elmúlt 30 napban hol fordult elő veled, hogy mások a 
gy46_11         byte   %8.0g       LABB       busz és villamos megálló. az elmúlt 30 napban hol fordult elő veled, hogy mások 



gy46_12         byte   %8.0g       LABB       aluljáró, átjáró. az elmúlt 30 napban hol fordult elő veled, hogy mások a jelenl 
gy46_13         byte   %8.0g       LABB       játszótér. az elmúlt 30 napban hol fordult elő veled, hogy mások a jelenlétedben 
gy47            byte   %8.0g       gy47       az elmúlt hét napban hány napon fordult elő veled, hogy mások az otthonodon kívü 
gy48            byte   %8.0g       gy48       szerinted mások cigarettafüstje árt neked? 
gy49            byte   %8.0g       gy49       szerinted fogsz dohányozni a következő 12 hónapban? 
gy49b           byte   %8.0g       gy49b      amennyiben elhatároznád, hogy leszoksz a dohányzásról, könnyű vagy nehéz lenne s 
gy50            byte   %8.0g       gy50       abba akarod hagyni most a dohányzást? 
gy51            byte   %8.0g       gy51       az elmúlt évben hányszor próbáltad meg abbahagyni a dohányzást? 
gy52            byte   %8.0g       gy52       mikor hagytad abba a dohányzást? 
gy53            byte   %8.0g       gy53       mi volt a fő oka annak, hogy úgy döntöttél, abbahagyod a dohányzást? 
gy54            byte   %8.0g       gy54       milyen volt abbahagyni a dohányzást? 
gy55_1          byte   %8.0g       LABC       soha nem dohányoztam. segítettek-e a leszokásban a következők? 
gy55_2          byte   %8.0g       LABC       soha nem próbáltam leszokni még. segítettek-e a leszokásban a következők? 
gy55_3          byte   %8.0g       LABC       nem vettem igénybe segítséget a leszokáshoz. segítettek-e a leszokásban a követk 
gy55_4          byte   %8.0g       LABC       igen, egy leszokást segítő program, szakember. segítettek-e a leszokásban a köve 
gy55_5          byte   %8.0g       LABC       igen, egy barátom. segítettek-e a leszokásban a következők? 
gy55_6          byte   %8.0g       LABC       igen, egy családtag. segítettek-e a leszokásban a következők? 
gy55_7          byte   %8.0g       LABC       internetes információk, honlapok. segítettek-e a leszokásban a következők? 
gy55_8          byte   %8.0g       LABC       telefonos leszokás segítő szolgáltatás. segítettek-e a leszokásban a következők? 
gy55_9          byte   %8.0g       LABC       könyv, tájékoztató anyag. segítettek-e a leszokásban a következők? 
gy55_10         byte   %8.0g       LABC       nikotinos készítmény (tapasz, rágógumi, szopogató tabletta). segítettek-e a lesz 
gy55_11         byte   %8.0g       LABC       nem, egyik sem. segítettek-e a leszokásban a következők? 
gy56            byte   %8.0g       gy56       az elmúlt 30 napban (1 hónapban) hány dohányzás-ellenes média-üzenetet (pl. felh 
gy57            byte   %8.0g       gy57       az elmúlt 30 napban (1 hónapban) hány dohányzás-ellenes média-üzenetet (pl. felh 
gy58            byte   %8.0g       gy58       az elmúlt 30 napban (1 hónapban) hány dohányzás-ellenes média-üzenetet (pl. felh 
gy59            byte   %8.0g       gy59       az elmúlt 30 napban (1 hónapban) hány dohányzás-ellenes média-üzenetet (pl. felh 
gy60            byte   %8.0g       gy60       az elmúlt 30 napban (1 hónapban) hány dohányzás-ellenes média-üzenetet (pl. felh 
gy61            byte   %8.0g       gy61       az elmúlt 30 napban (1 hónapban) hány dohányzás-ellenes média-üzenetet (pl. felh 
gy62            byte   %8.0g       gy62       milyen gyakran látsz dohányzás-ellenes felhívásokat, üzeneteket interneten, vagy 
gy63            byte   %8.0g       gy63       amikor tévét, videót, dvd-t nézel, moziban vagy, vagy interneten filmet/sorozato 
gy64_1          byte   %8.0g       LABD       nem, nincs. van-e olyan tárgyad (pólód, tollad, hátizsákod, stb.), amin valamily 
gy64_2          byte   %8.0g       LABD       igen, van, marlboro logóval. van-e olyan tárgyad (pólód, tollad, hátizsákod, stb 
gy64_3          byte   %8.0g       LABD       igen, van, camel logóval. van-e olyan tárgyad (pólód, tollad, hátizsákod, stb.), 
gy64_4          byte   %8.0g       LABD       igen, van, egyéb logóval, éspedig. van-e olyan tárgyad (pólód, tollad, hátizsáko 
gy64e           str20  %20s                   egyéb logó, éspedig: 
gy65            byte   %8.0g       gy65       az elmúlt 30 napban (1 hónapban), amikor sporteseményekre, vásárokra, koncertekr 
gy66            byte   %8.0g       gy66       előfordult már, hogy egy cigarettamárka képviselője ingyen kínált neked cigarett 
gy67            byte   %8.0g       gy67       beszélgetett már veled valaki a családodból a dohányzásról? 
gy68            byte   %8.0g       gy68       mikor beszéltek nektek utoljára a dohányzásról az iskolában? 
gy69_1          byte   %8.0g       LABE       sohasem beszéltek a dohányzásról nekem az iskolában. amikor beszéltek nektek a d 
gy69_2          byte   %8.0g       LABE       miért dohányoznak a veletek egyidős fiatalok. amikor beszéltek nektek a dohányzá 
gy69_3          byte   %8.0g       LABE       mi van a cigarettában. amikor beszéltek nektek a dohányzásról az iskolában, szób 
gy69_4          byte   %8.0g       LABE       dohányzás okozta betegségek. amikor beszéltek nektek a dohányzásról az iskolában 
gy69_5          byte   %8.0g       LABE       dohányzás okozta függőség. amikor beszéltek nektek a dohányzásról az iskolában, 
gy69_6          byte   %8.0g       LABE       nemdohányzó életforma előnyei. amikor beszéltek nektek a dohányzásról az iskoláb 
gy69_7          byte   %8.0g       LABE       másról, éspedig. amikor beszéltek nektek a dohányzásról az iskolában, szóba kerü 
gy69e           str20  %20s                   másról, éspedig: 
gy70            byte   %8.0g       gy70       emlékeid szerint beszéltek nektek a dohányzásról az óvodában? 
gy71            byte   %8.0g       gy71       amennyiben részt vettél ilyen programban, az alábbi ábrák közül emlékszel-e mely 
gy72a           byte   %8.0g       LABF       orvosi rendelő, kórház. egyetértesz a dohányzás tiltásával a következő helyeken? 
gy72b           byte   %8.0g       LABF       iskola. egyetértesz a dohányzás tiltásával a következő helyeken? 
gy72c           byte   %8.0g       LABF       hivatal, művelődési központ, sportpálya, konditerem. egyetértesz a dohányzás til 
gy72d           byte   %8.0g       LABF       Éttermek. egyetértesz a dohányzás tiltásával a következő helyeken? 
gy72e           byte   %8.0g       LABF       bárok, diszkók. egyetértesz a dohányzás tiltásával a következő helyeken? 
gy72f           byte   %8.0g       LABF       kocsmák. egyetértesz a dohányzás tiltásával a következő helyeken? 
gy72g           byte   %8.0g       LABF       vasúti kocsi (vonat). egyetértesz a dohányzás tiltásával a következő helyeken? 
gy72h           byte   %8.0g       LABF       váróterem (vasút, busz). egyetértesz a dohányzás tiltásával a következő helyeken 
gy72i           byte   %8.0g       LABF       munkahelyén (szüleid, nevelőszüleid munkahelyén). egyetértesz a dohányzás tiltás 
gy72j           byte   %8.0g       LABF       busz és villamos megálló. egyetértesz a dohányzás tiltásával a következő helyeke 
gy72k           byte   %8.0g       LABF       aluljáró, átjáró. egyetértesz a dohányzás tiltásával a következő helyeken? 
gy72l           byte   %8.0g       LABF       játszótér. egyetértesz a dohányzás tiltásával a következő helyeken? 
gy73_1          byte   %8.0g       LABG       nem dohányzom. hol szoktál dohányozni? 
gy73_2          byte   %8.0g       LABG       otthon. hol szoktál dohányozni? 
gy73_3          byte   %8.0g       LABG       társaságban, összejövetelen. hol szoktál dohányozni? 
gy73_4          byte   %8.0g       LABG       más otthonában. hol szoktál dohányozni? 
gy73_5          byte   %8.0g       LABG       orvosi rendelő, kórház. hol szoktál dohányozni? 
gy73_6          byte   %8.0g       LABG       iskola. hol szoktál dohányozni? 
gy73_7          byte   %8.0g       LABG       hivatal, művelődési központ, sportpálya, konditerem. hol szoktál dohányozni? 
gy73_8          byte   %8.0g       LABG       bár, diszkó. hol szoktál dohányozni? 
gy73_9          byte   %8.0g       LABG       Étterem. hol szoktál dohányozni? 



gy73_10         byte   %8.0g       LABG       kocsma. hol szoktál dohányozni? 
gy73_11         byte   %8.0g       LABG       vasúti kocsi. hol szoktál dohányozni? 
gy73_12         byte   %8.0g       LABG       váróterem (vasút, busz). hol szoktál dohányozni? 
gy73_13         byte   %8.0g       LABG       munkahelyen (szüleid, nevelőszüleid munkahelyén). hol szoktál dohányozni? 
gy73_14         byte   %8.0g       LABG       busz és villamos megálló. hol szoktál dohányozni? 
gy73_15         byte   %8.0g       LABG       aluljáró, átjáró. hol szoktál dohányozni? 
gy73_16         byte   %8.0g       LABG       játszótér. hol szoktál dohányozni? 
gy73_17         byte   %8.0g       LABG       gépkocsi. hol szoktál dohányozni? 
gy74            byte   %8.0g       gy74       milyen gyakran látsz tanárokat iskolaidő alatt dohányozni az iskola épületében? 
gy75            byte   %8.0g       gy75       milyen gyakran látsz tanárokat iskolaidő alatt dohányozni az iskola épületén kív 
gy76            byte   %8.0g       gy76       milyen gyakran látsz diákokat iskolaidő alatt dohányozni az iskola épületében? 
gy77            byte   %8.0g       gy77       milyen gyakran látsz diákokat iskolaidő alatt dohányozni az iskola épületén kívü 
gy78            byte   %8.0g       gy78       milyen gyakran látsz más embereket iskolaidő alatt dohányozni az iskola területé 
gy79            byte   %8.0g       gy79       milyen gyakran látsz tanárokat, szülőket és diákokat dohányozni az iskola bejára 
szulev          int    %8.0g                  születési év 
szulho          byte   %8.0g                  születés hónapja 
szulnap         byte   %8.0g                  születés napja 
gy81            byte   %8.0g       gy81       fiú vagy, vagy lány? 
gy82            byte   %8.0g       gy82       dolgozik az édesapád (nevelőapád, édesanyád barátja, partnere, ha vele élsz)? 
gy82e           str20  %20s                   egyéb, éspedig. dolgozik az édesapád (nevelőapád, édesanyád barátja, partnere, h 
gy83            byte   %8.0g       gy83       dolgozik az édesanyád (nevelőanyád, édesapád barátnője, partnere, ha vele élsz)? 
gy83e           str20  %20s                   egyéb, éspedig. dolgozik az édesanyád (nevelőanyád, édesapád barátnője, partnere 
gy84            byte   %8.0g       gy84       milyennek találod a családod anyagi helyzetét? 
gy85            byte   %8.0g       gy85       mi édesapád (nevelőapád, édesanyád barátjának, partnerének, ha vele élsz) legmag 
gy86            byte   %8.0g       gy86       mi édesanyád (nevelőanyád, édesapád barátnőjének, partnerének, ha vele élsz) leg 
gy87            byte   %8.0g       gy87       mit gondolsz, mit fogsz csinálni az iskola befejezése után? 
gy87e           str20  %20s                   egyéb, éspedig. mit gondolsz, mit fogsz csinálni az iskola befejezése után? 
weight          float  %9.0g       


