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FELKÉRÉS
Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!
Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutató
Intézetének nevében keresem fel Önt.
A KSH, illetve a Népességtudományi Kutató Intézet folyamatosan vizsgálja a
lakosság, ezen belül a családok életkörülményeit. Novemberben újabb felmérést
indítunk el. Ennek az a célja, hogy megismerjük az emberek, a családok mindennapi életét,
körülményeit, véleményét, továbbá azt, hogy mi minden befolyásolja a családalapítást, a
nyugdíjas korra való felkészülést, a fiatalabb és idősebb generációk életét. A KSH-tól joggal
várja el mindenki, hogy rendelkezzék ilyen adatokkal. Ez az igény azonban csak akkor
elégíthető ki, ha a szükséges adatok összegyűjtésében minden felkeresett személy
közreműködik.
Ezúton szeretném felkérni Önt, hogy vegyen részt abban a felmérésben, amelynek
során novembertől kezdődően az őszi hónapokban Önnel együtt 15 000 személyt keresnek
fel a KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztos munkatársai. A válaszadás természetesen
önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy minden felkeresett személy vállalkozzék az
együttműködésre. Kérdőívünkkel 2001. november 1. és 2002. január 31. között felkeresi
– vagy talán éppen ezzel a levéllel keresi fel – Önt munkatársunk. A kérdőív kitöltése kb. 1
órát vesz igénybe.
A felmérés érdekessége, hogy három év múlva szeretnénk Önt – és természetesen
valamennyi leendő válaszadónkat – újra felkeresni, hogy megtudjuk: e néhány év elteltével
hogyan alakult az életük, milyen változások történtek munkájukban, családi életükben,
sikerült-e terveiket megvalósítani. Szeretnénk, ha e célok megvalósítását Ön is elősegítené
azzal, hogy idén ősszel és 3 év múlva is részt vesz a felmérésben. Azt tervezzük, hogy az
eredményekről folyamatosan tájékoztatjuk Önt, hiszen bizonyára érdekelni fogja, hogy
mások milyen választ adtak a kérdőív egy-egy kérdésére.
Az Ön nevét és címét az országos lakónyilvántartásból véletlenszerűen választották ki.
Az adatok összesítése név nélkül történik. Mivel szeretnénk továbbra is kapcsolatot
tartani Önnel, ezért – 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 Adatvédelmi Törvény arra kötelez bennünket, hogy a
személyes adatokat bizalmasan kezeljük, így ezért – a KSH Népességtudományi Kutató
Intézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget vállalok.
Budapest, 2001. november
Köszönöm türelmét és együttműködését!
Tisztelettel köszönti Önt:
Spéder Zsolt igazgató

