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Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében 
keresem fel Önt. 
A KSH-tól joggal várja el mindenki, hogy rendelkezzék olyan adatokkal, amelyek a csalá-
dok mindennapi életéről, körülményeiről tájékoztatnak. Ezen belül a Népességtudományi 
Kutatóintézet (NKI) egyik kiemelt feladata, hogy folyamatosan vizsgálja a lakosság, a családok életkö-
rülményeit, továbbá azt, hogy mi minden befolyásolja a családalapítást, a nyugdíjas korra való felké-
szülést, a fi atalabb és az idősebb generációk életét.  
E feladat jegyében több európai országgal együttműködve több mint 10 évvel ezelőtt, 
2001–2002 fordulóján kezdtük meg az „Életünk fordulópontjai” című, nemzetközi össze-
hasonlításokra is alkalmas vizsgálat-sorozatot. Ennek során mintegy 16 ezer férfi t és nőt kerestünk 
fel kérdőívünkkel, akik arra is vállalkoztak, hogy 3–4 évenként folyamatosan beszámolnak életük 
további eseményeiről, fordulatairól. Az eredményekből elemzések, tanulmányok készültek, ezekről 
az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon. Eredményeink fon-
tos társadalmi igényt elégítenek ki, amely csak akkor teljesíthető, ha a szükséges adatok összegyűj-
tésében minden felkeresett személy közreműködik.
Ezúton szeretném felkérni Önt, hogy vegyen részt ebben az önkéntes kérdőíves vizsgálatban. 
A 2012. novemberben induló újabb felmérés ugyanis – remélhetően Önnel együtt – olyan szemé-
lyekkel is kiegészül, akik a korábbi vizsgálatokban eddig még nem vettek részt. Az Ön nevét és címét 
az országos lakónyilvántartásból véletlenszerűen választották ki. 
Kérdőívünket kétféleképpen lehet kitölteni.  
   a) A kérdőív jelentős része interneten is megválaszolható. A – mintegy 20–25 percet 
igénybe vevő – kitöltést követően a KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosa még né-
hány kiegészítő kérdéssel személyesen is felkeresi Önt, amelyekre a beszélgetés során sze-
retnénk választ kapni. Az internetes kitöltéshez az útmutatót és a belépéshez szükséges 
felhasználónevet és jelszót szintén megtalálja a borítékban. Az abban megadott határidőt betartó 
válaszadóink között 40 db pendrive-ot sorsolunk ki.
         b) Amennyiben az internetes kitöltés lehetőségével nem kíván élni, kérdezőbiztos munkatársunk 
a teljes kérdőívet személyes találkozás és beszélgetés során kérdezi végig Öntől.
A kérdőív megválaszolása összességében kb. 1 órát vesz igénybe (ez sokkal rövidebb azoknál, akik 
a kérdőív egy részét már kitöltötték interneten). Az eredményekről tájékoztatjuk Önt, mint ahogyan 
az elmúlt 10 év során ezt folyamatosan megtettük mindazok számára, akik már 2001 óta ún. „régi” 
válaszadóink. Ezúttal levelemmel együtt egy kis kiadványt küldök Önnek a felmérés fő céljairól és 
intézetünk tevékenységéről. 
Az adatok összesítése név nélkül, statisztikai célból történik. Mivel szeretnénk továbbra is kapcsolatot 
tartani Önnel – az Adatvédelmi Törvény előírásait követve – nevét és címét egy külön e célra kialakított, 
mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A Statisztikai Törvény és az Adatvé-
delmi Törvény arra kötelez bennünket, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeljük, ezért – a KSH 
Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget vállalok.
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