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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november
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1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

NÉMETH TAMÁS
SZENTGOTTHÁRD
ZSIDAI UTCA 44
Irányítószám
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E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november
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www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

LACZKÓ SÁNDORBALÁZS
SALGÓTARJÁN
NYÍRFÁCSKA UTCA 3 6 32
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

TORGYIKNÉ BOZÓ MELINDA
KISKŐRÖS
BÉKE UTCA 8
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

BÉGÁNY KATALIN
FEHÉRGYARMAT
KOSSUTH TÉR 19
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

PÁSZTOR ZSANETT
CSERKESZŐLŐ
JÓZSEF ATTILA UTCA 34
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

SZEKERES FERENC
BUDAPEST
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SZENT ISTVÁN ÚT 1 D 9 57
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november
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Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

DR. MOKÁNSZKI ATTILA
RAKAMAZ
ADY ENDRE ÚT 79/A
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

LACZKÓ IMRE
TISZAKÉCSKE
TISZASOR UTCA 92
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

CZIDÓ JÁNOS
MÁNY
MÁTYÁS TELEP 28
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

CSERDINÉ SÁNDOR MÓNIKA
JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY
HUNYADI ÚT 6
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

HORVÁTH ZSANETTMÁRIA
BICSKE
KINIZSI UTCA 60
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

KARSAI KRISZTINA
SZEGED
RETEK UTCA 5 B 3 11
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

DR. KRICSKOVICS ANTAL
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www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november
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E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

RAGÁNY PÉTERKÁROLY
NYÍREGYHÁZA
BUJTOS UTCA 41 3 10
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

KECSKÉS MÓNIKA
KECSKEMÉT
LÁNCHID UTCA 9/A 4 26
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

JÓNÁS NORBERT
EGER
ATTILA UTCA 49
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

SZKURÁK DÁNIEL
BÉKÉSSÁMSON
MUNKÁCSY UTCA 33
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

BARTUCZ-MOLDOVÁN ZITA
CSABDI
BÉKE UTCA 93
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

BÓNA KATALIN
MOSDÓS
RÁKÓCZI FERENC UTCA 66
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

MÉSZÁROS MELINDA
DUNAPATAJ
ÁRPÁD UTCA 8
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

VARGA ZSUZSA
DEBRECEN
KOMLÓSSY ÚT 34 3 3
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

KOVÁCS GÁBOR
KECSKEMÉT
SÉTATÉR UTCA 11 3 1
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

SUSÁNY MELINDA
SZÉKESFEHÉRVÁR
KATONA JÓZSEF UTCA 13/C 4 1
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

REGÉCZY VIKTÓRIA
PÉCS
NÉMETH LÁSZLÓ UTCA 30 4 15
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

CSORDÁS IMRELÁSZLÓ
SZANDA
MADÁCH ÚT 14
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

SZÁDAI TAMÁS
DEBRECEN
LAKTANYA UTCA 40 4 13
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

TÓTH-FARKAS ANDREA
PÉCS
FAGYÖNGY UTCA 46 FS 2
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

DEÁK DÓRA
DUNAÚJVÁROS
LISZT FERENC KERT 17 1 3
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

SÁRKÖZI BALÁZS
SÁRVÁR
HUNYADI JÁNOS UTCA 54 3 64
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

MOKÁN TAMÁS
BUDAPEST
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SZENT KORONA UTCA 199
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

HERCZ ANDRÁSBÉLA
BUDAPEST
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NÁDASTÓ UTCA 89
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

SZEGEDINÉ HORVÁTH MÓNIKA
NYÍREGYHÁZA
STADION UTCA 16 4 15
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

MOLNÁR EMESE
PRÜGY
MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 30
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

SOÓS ERIKA
KUNSZENTMÁRTON
FRÁTER GYÖRGY UTCA 6
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

NAGY-PALÓCZ ATTILA
ALAP
DÓZSA GYÖRGY UTCA 191
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

TIPSZICS ROLAND
NÁGOCS
JÓZSEF ATTILA UTCA 36
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

CSALÁNÉ FEKETE GYÖRGYI
BÉKÉSSÁMSON
BARTÓK BÉLA UTCA 13
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

DARÓCZI IBOLYA
JÁSZBERÉNY
PESTI UTCA 15 4 17
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

CSÁKÓNÉ OROSZ ENIKŐ
SÁTORALJAÚJHELY
ESZE TAMÁS UTCA 30
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

KLUPTA TIBORGYÖRGY
FÉNYESLITKE
ARANY JÁNOS UTCA 22
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

KOVÁCS JÁNOS
ABÁDSZALÓK
SZIGLIGETI ÚT 5
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

NÉMETHNÉ KUCSANDA ESZTER
PÉCS
JÁCINT UTCA 13
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

SZEKÉRNÉ UNYI RITA
SOLTVADKERT
SZARVASKÚTDŰLŐ TANYA 42
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

SZABÓ SZILÁRD
CSARODA
JÓZSEF ATTILA UTCA 34/B
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

VERES JÁNOS
ÓZD
BOLYKI FŐÚT 105 4 3
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

CZIBERE-MOLNÁR TÍMEA
PORCSALMA
LEHEL ÚT 11
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

ANDÓNÉ BUVÁR SZILVIA
BÉKÉSCSABA
KÁPOLNA UTCA 10
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

NAGY ATTILATIBOR
DEBRECEN
AJTÓ UTCA 18
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

SIPOS TAMÁS
DÖMSÖD
SZŐLŐK ÚTJA 4
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

MAGYAR BORBÁLA
OROSZLÁNY
ASZTALOS JÁNOS UTCA 3
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

GYÖRKÖSNÉ NAGY ANITA
MAGYARGENCS
PETŐFI UTCA 97
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

NYESŐ ILDIKÓ
KENGYEL
BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 113
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

JÓZSÁNÉ PURUCZKI ZSUZSANNA
BALASSAGYARMAT
MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 13 1 4 1
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

BALOGH ANITA
SOPRON
MAKÓ UTCA 12 FS 3
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

MOLNÁR BEATRIX
RÉPCELAK
RÁKÓCZI FERENC UTCA 9
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

VOJTELA TIBORPÉTER
BUDAPEST

17

GYÖKÉR UTCA 27 3 20
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

DR. KOVÁCS JÁNOS
ALBERTIRSA
KOLTÓI ANNA UTCA 43
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

NAGY ÁKOS
BUDAPEST

07

HUSZÁR UTCA 5 FS 4
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

KOROM JÓZSEF
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
VIDACS UTCA 16
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

PINTÉR ROLAND
DÁNY
TEMPLOM UTCA 18
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

BODNÁR JUDIT
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

VARGA ANNAMÁRIA
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

SEFCSIK KÁLMÁN
CSABDI
SZABADSÁG UTCA 55
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

BÍRÓNÉ DOBÓ KAROLINA
BÁCSBOKOD
SZABADSÁG UTCA 4
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

MELICH-KOVÁCS NOÉMI
ALBERTIRSA
MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA 2/B 1 4
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

VALEK ANETT
TOKOD
RADNÓTI MIKLÓS UTCA 8
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

BODORNÉ HAJDU ESZTER
DOROGHÁZA
ÁRPÁD ÚT 22
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

MOLNÁR ANDRÁS
TARCAL
SZONDI LAKÓTELEP 5
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
www.demografia.hu

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

SZABÓ MIKLÓS
DEBRECEN
BIRSALMA UTCA 14/A
Irányítószám

1024 Budapest, Buday László utca 1–3.

Telefon: (061) 345 6573 · Fax: (061) 345 1115
E-mail: nki@demografia.hu · Postacím: 1525 Bp., Pf. 51
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november
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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Válaszadónk!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének nevében
keresem fel Önt.
Bízom abban, hogy emlékszik korábbi látogatásainkra! Válaszadóink közül néhányukat egyszer
(2012/2013 fordulóján), míg másokat már négyszer (először 2001/2002-ben, majd ezt követően 2004/2005-ben, 2008/2009 és 2012/2013 fordulóján) kereste fel kérdezőbiztosunk az „Életünk
fordulópontjai” címet viselő felmérés kérdőívével, amely jórészt a gyermekvállalás, családalapítás, az
egészségi állapot, az idősödés kérdéseivel foglalkozik. Köszönjük, hogy értékes válaszaival már eddig is
hozzájárult a felmérés sikeréhez! Az előző három felmérést követően levélben tájékoztattam Önt arról,
hogy milyen tanulságai, eredményei voltak annak a vizsgálatnak, amelyben Ön is véleményt nyilvánított.
Kérem, engedje meg, hogy a negyedik, 2012/2013 fordulóján végzett felmérés eredményeiből egy újabb
ízelítőt nyújtsunk át a borítékban található kis kiadvánnyal. Az elmúlt másfél évtized alatt a kutatás tapasztalataiból, eredményeiből számos, nagy érdeklődést kiváltó tanulmány is megjelent, ezekről az interneten is talál információkat a www.eletunkfordulopontjai.hu honlapon.
Mindegyik találkozásunk alkalmával említettük, hogy 3-4 évenként megismételjük a felmérést, hogy a
változásokról is képet kapjunk. Kérdőívünkkel 2016 decemberében, vagy 2017 első hónapjaiban ismét
felkeresi Önt egy KSH igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosunk, hogy újra rátekinthessünk az életükben
bekövetkezett változásokra. A válaszadás természetesen önkéntes, de a felmérés sikere azon múlik, hogy
minden felkeresett személy vállalkozzék az együttműködésre. A Statisztikai Törvény és az Adatvédelmi
Törvény előírásainak megfelelve az adatok összesítése név nélkül történik, nevét és címét egy külön e
célra kialakított, mások számára nem hozzáférhető dokumentációban őrizzük meg. A törvényi előírások betartásáért a KSH Népességtudományi Kutatóintézet igazgatójaként – személyesen is felelősséget
vállalok.
Ha szeretné megosztani véleményét a kutatásról, azt a honlapon is megteheti, de természetesen postai levélben, vagy telefonon is megkereshet engem, illetve Monostori Juditot vagy Fábián Tamásné kollégámat. Címünk, telefonszámunk a levél fejlécében megtalálható.
Annak reményében, hogy megtisztel bennünket válaszaival, tisztelettel köszöntöm Önt:

Dr. Spéder Zsolt
igazgató
2016. november

KRAJCSOVICZNÉ FARKAS KATALIN
TÓTKOMLÓS
HUNYADI MÁTYÁS UTCA 14
Irányítószám

