
1

TÁJÉKOZTATÓ

Az „Életünk fordulópontjai” című felmérésről 
és a Népességtudományi Kutatóintézet tevékenységéről

„Életünk fordulópontjai”

Ezt a címet viseli a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Ku-
tatóintézetének 2001-ben megkezdett kérdőíves vizsgálat-sorozata. Abban az 
esztendőben 16 ezer férfi t és nőt kerestünk fel kérdőívünkkel. Kiválasztásuk 
véletlenszerűen történt, biztosítva azt, hogy arányosan képviseljék az ország 
népességét, a megyéket, városokat és falvakat, a családalapítás előtt állókat, 
a gyermekes családokat és a nyugdíjasokat. Válaszadóinkat 3–4 évenként újra 
felkerestük, így folyamatosan vizsgálni tudtuk, hogy az élet jelentős forduló-
pontjai, a családalapítás, a gyermekvállalás, a család felbomlása, a munkavál-
lalás, a nyugdíjba lépés és számos más esemény milyen változásokat jelent a 
mindennapokban. Az eredményeket sokféleképpen hasznosítják azok a szak-
emberek, akiknek hivatása, feladata, hogy a lakosság helyzetével, a fi atalok és 
idősek gondjaival foglalkozzanak. Adataink alkalmasak nemzetközi összeha-
sonlításokra is, mivel a miénkkel egy időben egy sor más európai országban is 
végeznek hasonló vizsgálatokat

Az elmúlt évtizedben válaszadóink idősödtek. Hogy továbbra is kellő rész-
letességgel tudjunk foglalkozni a családalapítás, munkavállalás kérdéseivel is, 
a 2012. novemberében kezdődő, újabb felmérésünk további 5000 olyan 
– 18–49 év közötti – személyre is kiterjed, akik eddig még nem vettek részt a 
kutatásban. Címüket és nevüket – hasonlóan az Önéhez – ugyancsak véletlen-
szerűen választották ki az országos lakónyilvántartásból.
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A felmérés fő témakörei:

• Milyen összetételű, mekkora családokban élnek az emberek, hogyan 
alakul iskolázottságuk, munkavállalásuk?

• Hogyan alakulnak az emberek párkapcsolatai, családtervei? 
• Hogyan zajlik a fi atalok önállósulása, elszakadásuk a szülői háztól?
• Hány gyermekre vállalkoznak a fi atal párok? Hogyan oldják meg a 

kisgyermekek napközbeni felügyeletét? Hogyan tudják összeegyezteti 
a családi és a munkahelyi feladatokat? 

• Mennyire vannak az emberek megelégedve az egészségi állapotukkal?
• Milyen az emberek általános közérzete? 
  

A felmérés lebonyolításával kapcsolatos információk

• A kérdőív egy részét interneten is ki lehet tölteni. Az ennek lehetőségével 
élő válaszadók a felkérő levél kézhezvételét követően megkezdhetik a 
kérdőív kitöltését.

• A kérdezőbiztos érkezése 2012. november 19. – 2013. január 31. között 
várható. 

• A felméréssel kapcsolatban további információkért a következőkhöz 
fordulhat: Dr. Spéder Zsolt igazgató, Kapitány Balázs tudományos titkár, 
Földházi Erzsébet, Makay Zsuzsa, Murinkó Lívia, Rohr Adél munkatársak. 
Címünket és telefonszámunkat a Tájékoztató fejlécében találja.
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Röviden a Népességtudományi Kutatóintézet (NKI) 
tevékenységéről

Mint leendő válaszadónkat, bizonyára érdekli Önt néhány információ arról, 
hogy mi mindennel foglalkozik az NKI, amely felkéri Önt a felmérésben való 
részvételre.

Intézetünk 1963-ban a Központi Statisztikai Hivatal Demográfi ai Kutató-
csoportjaként, majd 1968-tól a KSH Népességtudományi Kutatóintézet néven 
– mint az ország egyetlen demográfi ai kutatóintézménye – önálló intézetként 
működik. Szakmai felügyeletét a KSH elnöke látja el. Emellett a tudományos-
szakmai munka színvonalát a Magyar Tudományos Akadémia Demográfi ai 
Bizottsága is folyamatosan fi gyelemmel kíséri.

Az NKI kutatói tevékenysége a demográfi a szinte minden meghatározó te-
rületére kiterjed (úm. termékenység, házassági mozgalom, halandóság, hazai- 
és nemzetközi vándorlás), és történelmi-demográfi ai, valamint bio-demográfi ai 
kutatásokat is folytat. Az adatforrásokat a folyamatos (anyakönyvi) statisztika 
és a népszámlálás mellett a mintavételes kérdőíves vizsgálatok jelentik. Ez 
utóbbiak körébe tartozik az „Életünk fordulópontjai” c. vizsgálat-sorozat is. 
A kérdőíves vizsgálatok teszik lehetővé az ún. demográfi ai magatartást befolyá-
soló tényezők alakulásának, a véleményeknek, értékeknek, attitűdöknek a vizs-
gálatát is.

Intézetünk számos nemzetközi szakmai szervezet tagja, és szoros együtt-
működést tart fenn európai kutatóintézetekkel, amelyek a hazai és nemzetközi 
demográfi ai viszonyok összehasonlítását teszik lehetővé.

A kutatói gárda számos társtudomány képviselőiből tevődik össze; közöttük 
van demográfus, szociológus, matematikus, közgazdász, pszichológus, bioló-
gus, történész, geográfus és antropológus is. Publikációik az intézeti kiadvá-
nyok mellett más hazai és külföldi folyóiratokban, tanulmánykötetekben vagy 
önálló könyv formájában jelennek meg.

Intézetünk több magyar és angol nyelvű kiadványt jelentet meg. A ma-
gyar nyelvűek között negyedéves folyóirat a Demográfi a, időszaki kiadvány a 
Demográfi ai Portré és a KorFa, egy-egy konkrét kutatás eredményeinek rész-
letes elemzése pedig a Kutatási Jelentések, illetve a Műhelytanulmányok 
sorozatban jelenik meg. Mindezekről intézetünk honlapján lehet tájékozódni.

Az intézet igazgatója dr. Spéder Zsolt, igazgatóhelyettese Pongrácz Tiborné, 
intézeti titkára Őri Péter, tudományos titkára Kapitány Balázs.
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