
 

             

 

 

 

Népszámlálást előkészítő véleményvizsgálat 
2018 

Kérdőív 

Tisztelt Válaszadó! 

 

A Központi Statisztikai Hivatal 2018. június 20. – július 22. között a 2021. évi népszámlálással 

kapcsolatban véleményfelmérést végez. 

Ezúton értesítjük, hogy a címen található lakás bekerült a felmérés mintájába. 

A népszámlálás Magyarország teljes lakosságát érintő, 10 évente ismétlődő kötelező adatfelvétel, 

amely fontos ismérvek (pl.: népesedés, iskolázottság, foglalkoztatottság) mentén tükrözi az ország 

aktuális társadalmi helyzetét. 

A következő, 2021-ben sorra kerülő népszámlálás kiemelt célkitűzése, hogy minél nagyobb 

mértékben tehermentesítse a lakosságot. Az adatszolgáltatók terheinek csökkentése nemcsak a 

KSH, de az Európai Statisztikai Rendszer tagjai által közösen megfogalmazott célkitűzés is. Ezáltal 

a kérdőívek rövidebbé válnának, az adatfeldolgozás a jelenleginél gyorsabb lehetne, a módszer 

pedig a keletkezett adatok jó minőségét is biztosítaná. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy személyazonosító 

adatot (pl. név, TAJ szám, adóazonosító jel) is megkérdezünk, és a kérdőívet hivatalos állami 

nyilvántartásokból átvett adatokkal egészítjük ki. A KSH a népszámlálás során felvett adatokat a 

feldolgozást követően a személyazonosító adattól megfosztva tárolja, az így kapott eredmények 

közlésére pedig kizárólag összesített formában, a személyek beazonosíthatatlanságát garantálva 

kerül sor. 

Egy személyazonosító adatok megkérdezésével történő népszámlálás kizárólag a lakosság 

együttműködésével hajtható végre sikeresen, ezért előzetesen szeretnénk felmérni a válaszadók 

véleményét egy ilyen módszert alkalmazó népszámlálásról. Ez a célja a mostani kutatásunknak. 

A jelen véleményfelmérés során gyűjtött adatokat a KSH a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi 

CLV. törvénynek és az Európai Unió 2016/679 sz. Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 

megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére semmilyen formában nem 

szolgáltatja, szolgáltathatja ki. A felmérés végén, az eredmények összesítését követően a KSH a 

kérdőíveket megsemmisíti. 

A KSH adatkezelési tájékoztatója a hivatal weboldalán található Adatvédelmi tájékoztató menüből 

érhető el (www.ksh.hu/docs/bemutatkozas/hun/altalanos_adatkezelesi_tajekoztato.pdf). 

Jelen felmérésre a válaszadás önkéntes. A kérdőív kitöltése kb. 25–30 percet vesz igénybe. 

A kérdőívet kitöltők és nyereményjátékunkra jelentkezők között hetente összesen 2 db Lenovo Tab 4 

10 inches tablet és 2 db 32 GB-os pendrive kerül kisorsolásra! 

Amennyiben kérdése merülne fel az adatfelvétellel kapcsolatban, kérjük, keresse fel weboldalunkat 

(www.ksh.hu/nepszamlalas2021_elokeszites) vagy hívja ingyenes zöld számunkat: +36 (80) 200 766. 

 

http://www.ksh.hu/adatvedelmi_tajekoztato
http://www.ksh.hu/docs/bemutatkozas/hun/altalanos_adatkezelesi_tajekoztato.pdf
http://www.ksh.hu/nepszamlalas2021_elokeszites
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A lakás adatai 

 
A következő kérdések a lakásra, valamint a háztartásban élő valamennyi személyre 

vonatkoznak. 

Ezeket a kérdéseket azért tesszük fel, hogy az eredmények elemzése során lássuk, hogyan 

különbözik a véleménye az eltérő típusú háztartásoknak. 

 
L1.1. A lakás címe: 

…. 

 
L1.2. Pontos-e a megadott cím? 

(1) igen 
(0) nem 

 
L2. Mi az épület típusa? 

(1) családi ház, 1–3 lakásos lakóépület 
(2) négy- vagy többlakásos lakóépület 
(3) üdülőépület 
(4) nem lakóépület (pl. közintézmény, irodaház, gyárépület) 

 
L3. Mekkora a lakás alapterülete? 

… m2 

 
L4. Hányan élnek életvitelszerűen a háztartásban? (Vagyis, akik éjszakai pihenésüket 
általában, a hét nagyobb részében ezen a lakcímen töltik.) 

… fő 

 



  

3 

 

                  
A háztartásban élő személy(ek) adatai 

A személy sorszáma a háztartásban 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9. 

H1. Beceneve, monogramja                  

                                             
H2. Születésének éve                                             

                                             
H2.1. hónapja                                             

                                             
H2.2. napja                                             

                                             
H3. Neme (1) férfi – (2) nő                                             

                                             
H4. Milyen szerepet tölt be a családban 
(háztartásban)? (A válaszlehetőségek sorrend-
jében haladva adja meg annak az egy válasznak 
a sorszámát, amit az adott személyre nézve 
megfelelőnek ítél!) 

                                            

 

(1) férj, feleség 
(2) élettárs 
(3) gyermek(ek)kel egyedül élő szülő 
(4) gyermek (nevelt, örökbe fogadott gyermek is) 
(5) felmenő rokon, más rokon személy 
(6) nem rokon személy 
(7) egyedülálló  

                                             
H5. Mi a legmagasabb befejezett iskolai 
végzettsége?  

                                            

(0) nincs iskolai végzettsége 
(1) általános iskola 1-7. osztály, évfolyam 
(2) általános iskola 8. osztály, évfolyam 
(3) középfokú végzettség érettségi nélkül (szakmunkásképző, szakiskolai oklevél, bizonyítvány) 
(4) középfokú végzettség érettségivel (érettségi bizonyítvány, érettségire épülő szakképesítő bizonyítvány, felsőfokú szakképesítő bizonyítvány) 
(5) főiskolai (BA/BSc), egyetemi (MA/MSc) oklevél, tudományos (PhD- vagy DLA-) fokozat 

                                             
H6. Kérjük, adja meg, hogy az adott személy  
a következő csoportok közül melyikbe tartozik! 
(Több lehetséges válasz esetén a sorban előrébb 
állót adja meg!) 

                                            

 

(1) dolgozik 
(2) munkanélküli, álláskereső 
(3) nyugdíjas 
(4) gyermekgondozási ellátást kap 
(5) szociális ellátásban részesül 
(6) tanul vagy bölcsődébe, óvodába jár 
(7) bölcsődébe, óvodába, iskolába nem járó 0–14 éves gyermek 
(8) háztartásbeli 
(9) egyéb 
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A Válaszadó véleménye a 2021. évi népszámlálással kapcsolatban 
 
A továbbiakban a háztartás 18 éves vagy annál idősebb tagjai közül egy személy  

– a „Válaszadó” – folytathatja a véleményvizsgálat kérdéseinek megválaszolását. 

 
Válaszadó (18 éves vagy annál idősebb) személy a háztartásban: 

…. 

 
A következő kérdéseket azért tesszük fel, mert szeretnénk többet tudni arról, hogy mi a 

lakosság véleménye a személyazonosító adat (pl. név, TAJ szám, adóazonosító jel) 

megadásával kapcsolatban a mindennapi életük és a hivatalos ügyeik intézése során. 

Először a személyes adatok biztonságával kapcsolatos véleményéről kérdezzük és arról, hogy 

milyen ismeretei vannak a Központi Statisztikai Hivatalban végzett munkáról. 

 
V1. Milyen gyakran használ Ön internetet? 

(1) Naponta több mint egy órát 
(2) Naponta kevesebb, mint egy órát 
(3) Hetente többször 
(4) Ritkábban 
(5) Soha 
(8) Nem tudja 
(9) Nem kíván válaszolni 

 
V2.1. Előfordult az utóbbi egy évben, hogy az interneten megadta bármely személyes 

adatát (például nevét, születési dátumát, címét, telefonszámát)? 
(1) Igen 

(8) Nem tudja, nem emlékszik 

(0) Nem 

(9) Nem kíván válaszolni 

 
V2.2. Előfordult az utóbbi egy évben, hogy személyesen vagy telefonon megadta 

bármely személyes adatát (például nevét, születési dátumát, címét, telefonszámát)? 
(1) Igen 

(8) Nem tudja, nem emlékszik 

(0) Nem 

(9) Nem kíván válaszolni 

 
V3. Kérjük, jelölje meg, milyen ügy kapcsán adta meg azokat! 

(1) Hivatalos ügy 

(2) Nem hivatalos ügy 

(3) Mindkettő 

(9) Nem kíván válaszolni 

 
Mit gondol a következő állításokról? 

V4.1. „Egyre jobban kell aggódni a személyes adatok biztonságáért.” 
(1) Teljesen egyetért 

(2) Inkább egyetért 

(3) Inkább nem ért egyet 

(4) Egyáltalán nem ért egyet 

(8) Nem tudja 

(9) Nem kíván válaszolni 
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V4.2. „Az emberek gyakran megadják személyes adataikat az interneten.” 

(1) Teljesen egyetért 

(2) Inkább egyetért 

(3) Inkább nem ért egyet 

(4) Egyáltalán nem ért egyet 

(8) Nem tudja 

(9) Nem kíván válaszolni 

 
V4.3. „Az internetes felületek gazdái jogszerűen kezelik az ügyfelek személyes adatait.” 

(1) Teljesen egyetért 

(2) Inkább egyetért 

(3) Inkább nem ért egyet 

(4) Egyáltalán nem ért egyet 

(8) Nem tudja 

(9) Nem kíván válaszolni 

 
V4.4. „A hivatalos állami nyilvántartásokban szereplő személyes adatok kezelése 

mindig a jogszabályoknak megfelelően történik.” 
(1) Teljesen egyetért 

(2) Inkább egyetért 

(3) Inkább nem ért egyet 

(4) Egyáltalán nem ért egyet 

(8) Nem tudja 

(9) Nem kíván válaszolni 

 
V4.5. „A KSH megbízható a személyes adatok védelme tekintetében.” 

(1) Teljesen egyetért 

(2) Inkább egyetért 

(3) Inkább nem ért egyet 

(4) Egyáltalán nem ért egyet 

(8) Nem tudja 

(9) Nem kíván válaszolni 

 
V5. Használt már KSH által készített statisztikát bármilyen célból? (Akár mostanában, 

akár a múltban.) 
(1) Igen, rendszeresen 

(2) Igen, alkalmanként 

(0) Nem 

(8) Nem tudja 

(9) Nem kíván válaszolni 

 
V6.1. Töltött már ki népszámlálási kérdőívet? 

(1) Igen 

(8) Nem tudja, nem emlékszik 

(0) Nem 

(9) Nem kíván válaszolni 

 
V6.2. Vett már részt más, a KSH által végzett felmérésben? 

(1) Igen 
(8) Nem tudja, nem emlékszik 

(0) Nem 

(9) Nem kíván válaszolni 
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A továbbiakban a következő, 2021-ben esedékes népszámlálás előkészítéséhez kérjük a 

véleményét. Szeretnénk feltérképezni, hogyan fogadná a lakosság, ha személyazonosító 

adatra (pl. névre) vonatkozó kérdés is szerepelne a kérdőíven. 

A személyazonosított módon történő népszámlálás nem idegen a magyar és európai 

gyakorlattól. Magyarországon az utolsó két népszámlálás kivételével névvel történtek az 

összeírások. Az Európai Unió 28 országa közül 26-ban szintén azonosított módon zajlik a 

népszámlálás, a kivételek jelenleg Magyarország és Szlovákia. 

 
V7. Milyen módon teljesítené szívesebben válaszadói kötelezettségét a következő 

népszámlálás során? 
(1) Internetes felületen, önkitöltéssel 

(2) Összeíró személyes segítségével 

(3) A kettő közül bármelyik módon 

(8) Nem tudja 

 
V8. Az összeírónak hol válaszolna legszívesebben a feltett kérdésekre? (Legfeljebb két 

válasz adható!) 
(1) Otthonában 

(2) Közösen egyeztetett külső helyszínen 

(3) Erre a célra kijelölt közintézményben 

(4) Telefonos kapcsolaton keresztül 

(5) Bárhol 

(8) Nem tudja 

 
V9.1. Ha a következő népszámlálás során a KSH az alábbi személyes adatokat kérné 

Öntől, megadná azokat? 

 
(1) Biztos, hogy 

megadná 
(2) Valószínűleg 

megadná 
(3) Valószínűleg 

nem adná meg 
(4) Biztos, hogy 

nem adná meg 
(8) Nem tudja (9) Nem kíván 

válaszolni 

- nevét 

- a lakcímkártyán szereplő személyi azonosítóját (személyi számát) 

- TAJ számát 

- adóazonosító jelét 

- anyja nevét 

 
V9.2. Mi az oka annak, hogy bizonyos adatait nem adná meg? (Kérjük, legfeljebb két 

választ jelöljön meg!) 
(1) Nem tudja pontosan, mire használják az adatokat. 

(2) Nem tudja pontosan, kik fogják látni az adatokat. 

(3) Olyan helyre kerülhetnek az adatai, ahol visszaélhetnek vele. 

(4) Az összeíró visszaélhet az adataival. 

(5) Egyéb, éspedig: … 

(9) Nem kíván válaszolni 

 
Kérjük, képzelje el azt a szituációt, hogy Ön tölti ki a háztartásban lakó összes személyre 

vonatkozóan is a népszámlálási kérdőívet! 

V10.1. Melyik állítást tartja magára nézve igaznak? 
(1) Az Önnel együtt élők minden személyes adatát ismeri, és azokat jogszerűen kezeli. 

(2) Csak részben ismeri az Önnel együtt élők személyes adatait, jogszerűen nem mindegyik 

adatot kezeli. 

(3) Nem ismeri a személyes adataikat, jogszerűen nem kezeli azokat. 

(9) Nem kíván válaszolni 
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V10.2. Hajlandó lenne megadni ezeket az adatokat? (Kérjük, egy választ jelöljön meg!) 

(1) Megadná mindegyiket 

(2) Ugyanazokat adná meg, melyeket saját magáról is 

(3) Csak azokat adná meg, melyekhez az érintettek a hozzájárulásukat adják 

(4) Nem mindegyiket adná meg 

(5) Egyiket sem adná meg 

(8) Nem tudja 

(9) Nem kíván válaszolni 

 
V10.3. Kérjük, indokolja meg, miért nem adná meg! (Legfeljebb két válasz adható!) 

(1) Nem tudja pontosan, mire használják az adatokat. 

(2) Nem tudja pontosan, kik fogják látni az adatokat. 

(3) Olyan helyre kerülhetnek az adatai, ahol visszaélhetnek vele. 

(4) Az összeíró visszaélhet az adataival. 

(5) Egyéb, éspedig: … 

(9) Nem kíván válaszolni 

 
V11. Ha a KSH a népszámlálás során a hivatalos állami nyilvántartásokból venné át az 

adatok egy részét, mennyire lennének fontosak Ön számára az alábbi érvek? 

 
(1) Nagyon 

fontos  
(2) Inkább 

fontos 
(3) Inkább nem 

fontos 
(4) Egyáltalán nem 

fontos 
(8) Nem tudja (9) Nem kíván 

válaszolni 

- Kevesebb kérdést kellene megválaszolni, így rövidebb ideig tartana a kérdőív kitöltése. 

- Gyorsabban lehetne előállítani a népszámlálási adatokat. 

- Pontosabb statisztikákat lehetne előállítani. 

- A kérdőív rövidítése olcsóbbá tenné az adatgyűjtést és az adatok feldolgozását. 

 
V12. Hogyan vélekedne arról, ha a következő népszámláláskor az Ön alábbi személyes 

adatai a hivatalos állami nyilvántartásokból kerülnének átvételre? 

 
(1) Teljes mértékben 

elfogadná 
(2) Inkább 

elfogadná 
(3) Inkább nem 

fogadná el 
(4) Egyáltalán nem 

fogadná el 
(8) Nem 

tudja 
(9) Nem kíván 

válaszolni 

- neve 

- anyja neve 

- születési helye, ideje 

- állampolgársága 

- bejelentett lakcíme 

- a lakcímkártyán szereplő személyi azonosítója (személyi száma) 

- legmagasabb befejezett iskolai végzettsége 

- tanulói jogviszonya 

- családi állapota 

- gyermeke(i) születési ideje 

- TAJ száma 

- adóazonosító jele 

- gazdasági aktivitása (nyugdíjas, foglalkoztatott, munkanélküli) 

- munkahelyének neve 

- foglalkozásának megnevezése 

 
Köszönjük, hogy megosztotta velünk véleményét! 

  



  

8 

 

A Válaszadó további adatai 

 
A következő kérdések a Válaszadó lakhelyére, családi állapotára, foglalkozására vonatkoznak. 

Ezeket a kérdéseket azért tesszük fel, hogy az előzőekben megfogalmazott válaszok elemzése 

során lássuk, a különböző korú, foglalkozású emberek véleménye milyen különbségeket mutat. 

 
S1. A lakásadatoknál szereplő cím az Ön: 

(1) bejelentett állandó lakcíme (lakcímkártyán „lakóhely”) 
(2) bejelentett ideiglenes lakcíme (lakcímkártyán „tartózkodási hely”) 
(3) nem bejelentett lakcíme 

 
S2. Milyen jogcímen lakik itt? 

(1) tulajdonos (haszonélvező) vagy annak házastársa, élettársa, rokona 
(2) bérlő vagy a bérlő házastársa, élettársa, rokona 
(3) más jogcímen 

 
S3. Mi az Ön törvényes családi állapota? 

(1) nőtlen, hajadon 
(2) házas 
(3) özvegy 
(4) elvált 
(5) bejegyzett élettárs (azonos neműek esetén) 
(6) özvegy bejegyzett élettárs (azonos neműek esetén) 
(7) elvált bejegyzett élettárs (azonos neműek estén) 

 
S4. Élve született gyermekeinek száma: 

… 
 
S5.1. Végzett Ön az adatfelvételt megelőző héten legalább egy óra, jövedelmet 

biztosító munkát? 
(1) igen 
(2) nem, de van munkája, amelytől ideiglenesen távol volt 
(3) nem, mert nincs munkája, nyugdíjas, tanul, gyesen, gyeden van, más okból 

 
S5.2. Mi az Ön munkája, foglalkozása? 
Több munka esetén azt írja be, ahol magasabb óraszámban dolgozik. 

… 

 
S5.3. Foglalkozásában milyen formában dolgozik? 

(1) alkalmazott (alkalmi munkavállaló, közfoglalkoztatott is) 
(2) egyéni vállalkozó, önálló 
(3) társas vállalkozás dolgozó tagja 
(4) egyéb (szövetkezet dolgozó tagja, segítő családtag) 

 
S5.4. Munkáltatójának, vállalkozásának mi a jellemző tevékenysége? 

… 

 
A véleményvizsgálat kérdései befejeződtek. 

 
Köszönjük, hogy segítette munkánkat válaszaival! 


