
 

             
 

 
 

Népszámlálást előkészítő véleményvizsgálat 

2018 

Kérdőív 

Tisztelt Válaszadó! 

 

A kérdőív kitöltése során három kérdéscsoporttal fog találkozni: 

 az első részben az adatbiztonsággal, a statisztikai adatgyűjtéssel és a 2021. évi 
népszámlálás előkészítésével kapcsolatos véleményét, 

 a második részben az Ön és háztartása jellemzőit kérdezzük, 

 a harmadik részben pedig lehetősége lesz regisztrálni nyereményjátékunkra. 

 

Köszönjük, hogy vállalja kérdőívünk kitöltését és ezzel segíti munkánkat! 
 

A válaszadás önkéntes. A kérdőív kitöltése körülbelül 25–30 percet vesz igénybe. 

 

Az adatfelvétellel kapcsolatos bővebb információk itt érhetők el. 

A kérdőív kitöltéséhez Útmutatónkat itt találja. 

Ha kérdése van, vagy technikai problémája adódik a kitöltés során, jelezze számunkra a 

következő elérhetőségen: nepszamlalas@ksh.hu. 

 

 

  

http://www.ksh.hu/nepszamlalas2021_elokeszites
https://www.ksh.hu/docs/hun/elakos/nsz_elok2018_kitoltesi_utmutato.pdf
mailto:nepszamlalas@ksh.hu
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Technikai információk a kérdőív kitöltéséhez: 

 

 Kitöltés sorrendje: célszerű a kérdéseket egymást követően megválaszolni, de van 

lehetőség mozogni a kérdések között 

 

 Mozgás a kérdések között: a képernyő alsó sarkaiban található nyilak segítségével 

(Ha a nyilak nem láthatóak, a jobb oldali görgető sávval lehet a nyilakhoz eljutni.) 

 

 Mozgás kérdéscsoportok között: a felső menüsorban a megfelelő „fülre” történő 

kattintással 

 

 Információs gomb: összetettebb kérdés esetén bővebb információt kaphat a kérdés 

mellett található „i” gombra állva 

 

 Kérdőív 
 felfüggesztése: a jobb felső sarokban található „Kijelentkezés”, majd „Kérdőív 

folytatása később” kiválasztásával. A kitöltés később ugyanezzel a jelszóval 
folytatható, a megadott válaszok nem vesznek el 

 befejezése: a jobb felső sarokban található „Kijelentkezés”, majd „Kérdőív 

végleges lezárása” kiválasztásával 

 

 Hibajelzés: Amennyiben a „Kérdőív végleges lezárása”-kor hibát jelez a rendszer, 

kérjük, javítsa azokat! 

 Javításhoz az „Ugrás” gombra kattintva a program visszalép a hibaüzenetben 

szereplő kérdésre. 

 Lehetősége van a hibát később javítani a „Kérdőív folytatása később” gombra 

kattintva. 

 Amennyiben a hibát nem kívánja javítani, a „Kérdőív végleges lezárása” gombra 

kattintva tud kilépni. 

 

 Amennyiben a kitöltés során a weblap nem reagál a felhasználói beavatkozásokra (pl.: 

kattintgatás, homokórázik a weblap stb.), akkor ebben az esetben kérjük, hogy csukja 

be a böngészőjét, és 30 perc múlva próbáljon ismét bejelentkezni az e-mailben kapott 

azonosító és jelszó párossal az alkalmazásba. 
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Vélemény kérdések 
 

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

lakosság véleménye az internethasználatról, az interneten keresztül küldött információk 

biztonságáról, valamint a személyazonosító adatok (pl. név, TAJ szám, adóazonosító jel) 

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

A személyes adatok biztonságával kapcsolatos véleményéről is 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 

 

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 
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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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Továbbiakban a következő, 2021-ben esedékes népszámlálás előkészítésével kapcsolatban 

kérjük 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. Fontos információ, hogy az Európai Unió 28 országa közül 26-ban szintén 

azonosított módon zajlik a népszámlálás, a két kivétel 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 adatait 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 azokat 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 az Ön alábbi személyes adatai a következő 

népszámláláskor 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 
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A Válaszadó személyes adatai 
 
A következő kérdések többek között az Ön lakhelyére, családi állapotára, foglalkozására 

vonatkoznak. Ezeket a kérdéseket azért tesszük fel, hogy az előzőekben megfogalmazott 

válaszok elemzése során lássuk, a különböző élethelyzetű emberek véleménye milyen 

különbségeket mutat. 

 
S1. Kérjük, adja meg azt a címet, ahol Ön életvitelszerűen él! (Ahol éjszakai pihenését 
általában tölti, függetlenül attól, hogy bejelentett lakhelye-e.) 

... 
 
S2. Ahol Ön életvitelszerűen él, az Ön: 

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

 
S3. Milyen jogcímen lakik azon a címen? 

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

 
S4. Mi annak az épületnek a típusa, melyben Ön életvitelszerűen lakik? 

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

 
S5. Mekkora az alapterülete annak a lakásnak, melyben Ön életvitelszerűen lakik? 

… m2 

 
S6. Kérjük, adja meg születési dátumát! 

... év ... hónap ... nap 
 
S7. Az Ön neme: 

(1) férfi 
(2) nő 

 
S8. 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 esetén) 

 
S9. Kérjük, jelölje meg, milyen szerepet tölt be Ön a családban (háztartásban)! 
(A válaszlehetőségek sorrendjében haladva adja meg annak az egy válasznak a sorszámát, 
amit magára 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 
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S10. Az Ön élve született gyermekeinek száma: 

… 
 
S11. Az Ön 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 
(4) középfokú végzettség érettségivel 
(5) főiskolai (BA/BSc), egyetemi (MA/MSc) oklevél, tudományos (PhD- vagy DLA-) fokozat 

 
S12. Kérjük, adja meg, hogy Ön 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 

 
S13.1. Végzett Ön az előző 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 

 
S13.2. Mi az Ön munkája, foglalkozása? 
(Több munka esetén azt írja be, ahol magasabb óraszámban dolgozik.) 

… 
 
S13.3. 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) 

 
S13.4. Munkáltatójának, vállalkozásának mi a jellemző tevékenysége? 

… 
 
A következő kérdések az Önnel egy háztartásban élő személyekre vonatkoznak. 

Ezeket a kérdéseket azért tesszük fel, hogy az eredmények elemzése során lássuk, hogyan 
különbözik a véleménye az eltérő típusú háztartásoknak. 
 
S14. Hányan élnek életvitelszerűen a háztartásban? 

… fő 
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Kérjük, adja meg az Önnel egy háztartásban élő többi személyről is az alábbi adatokat! (A „+” gombra kattintva tud újabb személyeket 
felvenni. Maximum 8 személy felvitele lehetséges.) 

Az Önnel egy háztartásban élő többi személy adata 
                                             
H1. Születésének éve                                             

                                             
H1.1. hónapja                                             

                                             
H1.2. napja                                             

                                             
H2. Neme (1) férfi – (2) nő                                             

                                             
H3. 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 

                                             
H4. 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 

                                             
H5. 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 


