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A KSH már több mint 150 éve
végez fontos felméréseket,
mint például a népszámlálás.

FELKÉRÉS

Kedves Válaszadónk!
Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal végzi a háztartások életkörülményeit vizsgáló európai Háztartási
költségvetési és életkörülmény adatfelvételt (HKÉF). A HKÉF adatai nélkülözhetetlenek a családokat, munkavállalókat,
nyugdíjasokat és az egész lakosságot érintő fontos gazdasági döntések előkészítésében.
Az Ön háztartása nagyban hozzájárult ezekhez a célokhoz azzal, hogy vezette a HKÉF háztartási naplóját. Az évközi
naplót egy éves visszatekintő kérdőív egészíti ki, amelyet a mintegy 9 000 naplóvezető háztartás válaszolhat meg.
Kérjük, hogy részvételével segítse a HKÉF éves visszatekintő adatfelvételét is!

A kérdőív

az interneten
is kitölthető,
számítógépen
vagy laptopon.

Köszönetünk jeleként
internetes válaszadóink között

Február 3. és március 16. között
egy fényképes igazolvánnyal
rendelkező összeíró keresi fel Önt,
hogy a belépéshez szükséges
adatokat átadja.

50 000 forintos
ajándékutalványt
sorsolunk ki.

Ha a kérdőívre és az energiafelhasználást érintő kérdésekre
is válaszol, az összeíró

február 3. és március 16. között
Vagy ha inkább

személyesen
válaszolna,

egy fényképes igazolvánnyal
rendelkező összeíró keresi fel Önt.
Az interjúra alkalmas időpontot
személyesen egyeztethetik.

1 500 forintos
vásárlási utalvánnyal

fejezi ki köszönetünket.

Az adatfelvétel a háztartásban élő valamennyi személyre vonatkozik. A kérdéseket bármelyik 16 éves vagy idősebb
háztartástag megválaszolhatja, ha Ön valamiért nem tudná megoldani. Ezért kérjük, ossza meg velük ezt a levelet!
Minden válaszadónk rendkívül fontos, mert válaszaival sok hasonló embert képvisel. Az adatokból megismerhetjük
a lakosság fogyasztási szokásait, kiadásait, lakáshelyzetét és általános életkörülményeit.
Kérdéseit az alábbi elérhetőségeken szívesen megválaszoljuk:

e-mail: lakinfo@ksh.hu

06 80 200 766 (3-as almenü)
Ingyenesen hívható zöld szám

Minden adatot a hazai és európai uniós adatvédelmi és statisztikai jogszabályok rendelkezéseivel összhangban,
bizalmasan kezelünk, és a válaszadók személyes adatait azoknak megfelelően védjük. A résztvevők válaszaiból
kizárólag névtelen, összesített statisztikák készülnek, amelyekből Ön nem azonosítható.

Adatkezelési tájékoztatónk elérhető a felmérés weboldalán:

www.ksh.hu/eletmod

A részvétel önkéntes, idejét és válaszait nagyra becsüljük. Bízunk a segítőkészségében!
2020. február 3.
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