Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram!
A Társadalomkutatási Intézet Rt. (TÁRKI Rt.), a Magyar Tudományos Akadémia Politikai
Tudományok Intézete (MTA PTI) és Szociológia Intézete (MTA SZI) kérdőíves szociológiai
vizsgálatot végez a magyar lakosság körében. Ebben kérjük az Ön közreműködését!
A 24 országra kiterjedő felmérés számos olyan társadalmi kérdésben kéri ki a lakosság
véleményét, amelyek manapság mind Magyarország, mind Európa számára fontosak. A
kérdések megválaszolása nem igényel különleges ismereteket: a véleményét kérdezzük
különböző dolgokról. A magyarországi kérdezéssel párhuzamosan főleg európai
országokban gyűjtik össze ugyanezekről a kérdésekről az emberek véleményét.
Munkatársunk először kérdőív segítségével fog kérdéseket feltenni Önnek, majd megkéri
Önt, hogy egyedül töltsön ki egy másik kérdőívet.
A magyarországi vizsgálatba bevont személyeket - köztük Önt is - a Központi Nyilvántartó
és Választási Hivatal az Adatvédelmi Törvény rendelkezéseinek betartásával
véletlenszerűen választotta ki adatbázisából. A neveket és címeket titkosan, a kérdőívektől
elkülönítve kezeljük. A válaszadás önkéntes.
A kiválasztott személyek Magyarország különböző településein élő, különböző nemű,
korú és iskolázottságú népességet képviselik, emiatt nem lehet a kiválasztott személyeket
másokkal kicserélni anélkül, hogy az ne rontaná ezt a képviseleti arányt. Ezért reméljük,
hogy részt vesz vizsgálatunkban.
A válaszokat statisztikai módszerekkel dolgozzuk fel, azok kizárólag tudományos célokat
szolgálnak.
Kérjük, hogy fogadja bizalommal fényképes igazolvánnyal rendelkező
munkatársunkat, aki három héten belül felkeresi Önt, és válaszoljon kérdéseire!
Részvételét előre is köszönjük!
Budapest, 2002. október 21.
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Tisztelt Szülő!

Bizonyára megkapták levelünket, melyben gyermekét arra kérjük, hogy válaszolja
meg kérdőívünket. Úgy tudjuk, hogy gyermeke nem érte még el a 18 éves kort,
ezért arra kérjük Önt, járuljon ehhez hozzá.
A magyarországi adatfelvétellel egyidőben 23 európai országban teszik fel
ugyanezeket a kérdéseket nem csak felnőtteknek, hanem a 15-18 év közötti
korosztálynak is. Ezzel lehetőség nyílik annak vizsgálatára is, hogy a fiatalabb és
idősebb korosztály tényleg másképpen gondolkodik-e, másképp látja-e ezt a
világot, amiben élünk.
A magyarországi vizsgálatba bevont 2600 személyt, melynek kisebb része 18 év
alatti fiatal, nagyobb része felnőtt, a Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal az
Adatvédelmi Törvény rendelkezéseinek betartásával véletlenszerűen választotta ki
adatbázisából. A neveket és címeket titkosan, a kérdőívektől elkülönítve kezeljük.
A válaszokat névtelenül, összesítve dolgozzuk fel, a válaszadás önkéntes!
Az eredményeket kizárólag tudományos célra használjuk, a magyarországi adatok
feldolgozására a Magyar Tudományos Akadémia intézeteiben kerül sor.
Kérjük, fogadják bizalommal fényképes igazolvánnyal rendelkező kollégánkat, és
járuljon hozzá ahhoz, hogy gyermeke kérdéseinket megválaszolja!
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