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ÚJ, FIATAL VÁLASZADÓNK FELKÉRÉSE
Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!
Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutató
Intézete nevében keresem fel Önt.
Az Ön nevét és címét attól a szülőjétől (édesanyjától, illetve édesapjától) kaptuk meg,
aki már harmadik alkalommal (először 2001-ben, ezt követően 2004-ben, legutóbb pedig
most, 2008-ban) vett részt felmérésünkben, az „Életünk fordulópontjai” című kérdőív
kitöltésében. 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 induláskor a mintegy 14 ezer válaszadó hozzájárult ahhoz, hogy
időről-időre – három-négyévenként – kérdőívünkkel ismételten felkeressük őket. Ez teszi
lehetővé, hogy folyamatában is vizsgálni tudjuk: hogyan alakul életük, milyen változások
történnek munkájukban, családi életükben, sikerül-e terveiket megvalósítani.
Felmérésünket ezúttal szeretnénk kiterjeszteni a fiatal korosztályra, azokra, akik
2001 óta töltötték be a 20–25. évüket, vagyis akik életüknek ebben a szakaszában lépnek be
abba a korba, amelyben legtöbbjük tartós párkapcsolatot alakít ki, családot alapít, illetve
tanulmányait befejezve munkát vállal, vagyis önálló felnőtté válik. Korábbi válaszadóink
között mintegy 1500 olyan szülőt találtunk, akiknek gyermeke éppen 2008-ban került ebbe az
életszakaszba, a 20–25 év közötti életkorba. Így kutatásunk természetes folytatása, hogy a
családi élet további fordulópontjainak vizsgálatára éppen azokat a fiatalokat kérjük fel,
akiknek szüleivel az elmúlt hét esztendő óta folyamatos kapcsolatban állunk.
Ezúton szeretném tehát felkérni Önt, hogy vegyen részt felmérésünkben, amelynek
során az Ön szülőjét már harmadik alkalommal kerestük fel. A kérdőív a szülőknek szóló
kérdőívhez hasonló. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik,
hogy minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. Az eredményekről – mint
eddig is megtettük – minden válaszadónkat, így Önt is tájékoztatni fogjuk.
Kérdőívünkkel 2008. november 1. és 2009. január 31. között felkeresi Önt a KSH
igazolványával ellátott munkatársunk, akinek neve, elérhetősége a következő oldalon található
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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