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FELKÉRÉS
Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!
Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutató
Intézetének nevében keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra. Első alkalommal 2001-ben,
majd ezt követően négy évvel ezelőtt, 2004-ben kereste fel Önt munkatársunk az „Életünk
fordulópontjai” című kérdőívvel. A felmérés azzal a céllal indult, hogy megismerjük az
emberek, a családok mindennapi életét, körülményeit, véleményét, továbbá azt, hogy mi
minden befolyásolja a családalapítást, a munkavállalást, a nyugdíjas korra való felkészülést, a
fiatalabb és idősebb generációk életét. Az első alkalommal Ön – a mintegy 14 ezer
válaszadónkkal együtt – beleegyezett abba, hogy időről-időre újra felkeressük. Így Ön is
hozzájárult ahhoz, hogy 2004-ben már azt vizsgálhattuk: néhány év elteltével hogyan alakult
az életük, milyen változások történtek munkájukban, családi életükben, sikerült-e terveiket
megvalósítani. Válaszadóinkat mind az első, mind pedig a második felmérés eredményeiről
tájékoztattuk rövid összefoglalókban, legutóbb idén májusban.
Májusi levelemben azt is jeleztem, hogy felmérésünk tovább folytatódik: továbbra is
szeretnénk nyomon követni, hogy az elmúlt néhány évben milyen változások történtek
válaszadóink életében, mindennapjaikban.
Ezúton szeretném tehát felkérni Önt, hogy ismételten, immár harmadik alkalommal
vegyen részt felmérésünkben, amelynek során több mint 14 ezer személyt keresünk föl. A
válaszadás természetesen ezúttal is önkéntes, de a felmérés sikere (különösen az ilyen ún.
követéses, „panel” vizsgálatoknál) azon múlik, hogy minden felkeresett személy vállalkozzék
az együttműködésre.
Kérdőívünkkel 2008. november 1. és 2009. január 31. között felkeresi Önt a KSH –
a felmérés elvégzésére jogosító okmányokkal ellátott – munkatársa, akinek nevét és
elérhetőségét a következő oldalon találhatja meg. A kérdezés kb. 1 órát vesz igénybe.
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, amiért – a KSH Népességtudományi Kutató Intézet
igazgatójaként – személyesen is felelősséget vállalok.
Budapest, 2008. október 1.

Köszönöm türelmét és együttműködését!
Tisztelettel köszönti Önt:
dr. Spéder Zsolt
igazgató

Az Önt felkereső munkatársunk neve és elérhetősége a következő oldalon található.
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