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Tisztelt Válaszadónk!
Újabb levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében keresem fel Önt.
Legutóbb a nyár folyamán fordultam Önhöz, mint olyan válaszadónkhoz, aki 2001-ben, majd
ezt követően még három alkalommal, legutóbb 2008-ban részt vett az „Életünk fordulópontjai” című kérdőíves felmérésünkben. Júniusi levelemmel együtt egy kis tájékoztatót is
küldtem Önnek a legutóbbi, 2008. évi felmérés néhány érdekes eredményéről, amelynek további részleteiről a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapunkon is tájékozódhat.
Előző levelemben tájékoztattam arról, hogy 2012. novemberében és az azt követő hónapokban az eddigiekhez hasonló témákkal újabb felmérést indítunk, hogy folyamatosan
képet kapjunk válaszadóink életének az elmúlt 4 esztendőben bekövetkezett változásairól,
fordulópontjairól. Megköszönöm mindazok együttműködését, akik újabb felkeresésük érdekében válasz-levelezőlapon vagy honlapunkon tájékoztattak bennünket esetleges név-,
vagy címváltozásukról.
Ezúton szeretném felkérni Önt, hogy a 2012. novemberében induló – az eddigiekhez hasonló témákat vizsgáló – felmérésünkben ismét vegyen részt.
Az eddig megszokott kérdőívkitöltéshez képest változást jelent, hogy az újabb kérdőívet
kétféleképpen lehet kitölteni.
a) A kérdőív jelentős része ezúttal interneten is megválaszolható. A – mintegy 20–25 percet igénybe vevő – kitöltést követően a KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosa személyesen is felkeresi Önt még néhány kiegészítő kérdéssel, amelyekre a beszélgetés során szeretnénk 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 – a korábbiakban megszokott módon – személyes találkozás és
beszélgetés során kérdezi végig Öntől.
A kérdőív megválaszolása összességében kb. 1 órát vesz igénybe (ez az idő az internetes kitöltőknél természetesen sokkal rövidebb). Az eredményekről tájékoztatni fogjuk Önt, mint
ahogyan az elmúlt 10 év során ezt folyamatosan megtettük.
Mint minden alkalommal, így most is hangsúlyozni szeretném, hogy az adatok összesítése név nélkül, statisztikai célból történik. A Statisztikai törvény és az Adatvédelmi törvény
arra kötelez bennünket, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeljük, ezért – a KSH
Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget vállalok.
Budapest, 2012. október

Köszönöm türelmét és együttműködését.
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