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Kérdőív és kérdezési szempontok
Kifejezetten csak azoknak, akik a megállóban, de attól távolabb (mintegy a jogszabályt betartva) dohányoznak!
Magyarázat az utolsó sorhoz
Az utolsó sor adatait az interjú végén kell kitölteni a kérdező benyomásai alapján:
Mód: alapvetően öltözéke alapján annak megítélése, az illető mennyire volt jómódú: 1 – kifejezetten jómódú, 2 – átlagos, 3 – inkább szegényes, 4 – kifejezetten szegény, pl hajléktalan
Kult: annak megbecsülése elsősorban a beszédmód és a kérdések értése alapján, hogy a válaszadó mennyire iskolázott: 1 – kifejezetten kulturált, magas iskolázottságra utaló, 2 – normál, érti a kérdéseket és meg tudja azokat válaszolni, 3 – kevéssé iskolázott; a kérdések megértése és megválaszolása kifejezetten nehézséget okoz
Készs: Mennyire kész válaszolni? 1 – Kifejezetten segítőkész, 2 – Semleges, 3 – Inkább ellenséges, nem szívesen válaszol.
Kezdő szöveg:
Ez és ez vagyok, néhány rövid kérdést szeretnék feltenni a buszmegállóban történő dohányzással kapcsolatban. Ez összesen 1-2 percig tartana, mielőtt a busz/villamos megérkezik. Megengedi? [Ha kell esetleg tedd hozzá:] Nem kérdezem sem a nevét, sem más elérhetőségét. 


 A kérdőív a következő oldalon található.


	Megkérdezhetem, miért itt dohányzik?
	Említi a jogszabályt / a tiltást 

Mást említ.

	Tud a jogszabályról, amely szerint csak a megállótól öt méterre lehet dohányozni? 
	Igen, tud róla

Nem….és más ok miatt dohányzik itt; pl nem buszra vár [Itt vége a kérdezésnek, Ugorj a végére!] 

	Egyetért Ön ezzel a jogszabállyal?
	Igen, teljes mértékben

Részben, mert………………………………………………………………………………………………..
Egyáltalán nem

	Hallott Ön arról, hogy a szabályt megszegőket megbírságolhatják
	Igen

Nem

	Tudja, hogy mekkora a bírság összege?
	Nem

Igen, éspedig [Írd le a mondott összeget: …………………….Ft] [Kb., tól-ig választ így jegyezd]]

	Hallott már valakitől arról, hogy őt, vagy egy ismerősét megbírságolták.
	Igen. [Kérdezd meg kije volt az illető, és írd ide →]………………………………………………………..

Nem 

	Most öt rövid állítást mondok. Kérem értékelje ezekez az iskolai osztályzatokhoz hasonlóan, aszerint, hogy mennyire helyállóak Önnel kapcsolatban. Így az 1-es osztályzat azt jelenti, hogy egyáltalán nem, az ötös, hogy teljes mértékben igaz, stb. [Ha úgy látod, hogy nem teljesen világos mond tovább: a 3-as azt jelenti, hogy részben igaz, részben nem, a 2-es, hogy inkább nem igaz, stb.] 
	Azért dohányzom, itt, a megállótól távolabb, mert nem akarok büntetést fizetni 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Azért dohányzom itt, mert megszégyenítőnek tartanám, ha mások előtt bírságolnának meg 1–2–3–4–5
Azért dohányzom itt, mert egyetértek ezzel a szabállyal és ezért tartom be 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Azért dohányzom itt, mert a jogszabályokat általában be kell tartani, ezért tartom be ezt is 1–2–3–4–5
Nem akarom, hogy esetleg valaki megjegyzést tegyen rám a megállóban, mert ott dohányzom. 1–2–3–4–5

	Ha egészen biztosan tudhatná, hogy nem bírságolják meg akkor is betartaná a szabályt?
	Igen

Nem [Ugorj a végére]

	Miért? [Jegyezd fel] ……………………………………………………………………………………………………........................………………………………………………………………………………………………


Köszönöm!

A válaszadó neme: a) Férfi; b) Nő; Kora: 25 alatt; 25-40; 40-60; 60+; Mód: 1 2 3 4; Kult.: 1 2 3, Készs.: 1 2 3

