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Tájékoztató levél 
 
Vezetõ európai társadalomkutatók javaslatára és az Európai Bizottság támogatásával indult útjára 

2001-ben az Európai Társadalmi Felmérés (European Social Survey � ESS) elnevezésû kutatás.  
 
A kutatás célja kétévente felmérést készíteni az európai országok társadalmi, demográfiai, 

politikai és morális állapotáról és ennek segítségével támpontot nyújtani az európai 

társadalmakban zajló hosszú távú folyamatok elemzéséhez. A kutatás jelenlegi hullámában 26 
ország vesz részt, köztük Magyarország is. Olyan kérdéseket járunk körül, mint például a 
szociális biztonság, személyes és társadalmi jólét, segítségnyújtás másoknak, múlt heti hangulat, 

elégedettség az élettel, elégedettség a munkával, emberi értékrend és gyermeknevelési elvek stb. 
 
Az ESS felmérés (az európai szintû) összehasonlíthatóság mellett a magyar kutatók számára 

azért is fontos, mert az eredményeken keresztül bemutathatták a rendszerváltást követõ 

évtizedes társadalmi-gazdasági átalakulás következményeit is.  
A kutatást Magyarországon a Magyar Tudományos Akadémia két intézete, a Politikai 

Tudományok Intézete és a Szociológiai Kutatóintézet együttesen végzi. A terepmunkát a 

Magyar Gallup Intézet irányítja.  
 
Az Ön háztartásának címét véletlenszerûen választottuk ki az országos cím-adatbázisból, amely 
tartalmazza az összes választókorú népesség bejelentett lakcímét. A kutatás bizalmas, az Ön 

neve, címe és egyéb személyes adatai még a kutatók számára sem lesznek hozzáférhetõek, 
ezeket az adatokat a kérdõívtõl elkülönítve tárolják. A válaszait kizárólag kutatási célokra és a 

kutatási jelentés készítéséhez használják majd fel a kutatók. A teljes kérdõív kitöltése valamivel 

több mint egy óra idõtartamú, de ez hosszabb-rövidebb ideig tart adott személyek esetében.  
 
Számunkra nagyon fontosak az Ön válaszai, hiszen ez teszi lehetõvé a magyar és más országok 

állampolgárainak válaszainak összehasonlitását. Kérjük, hogy közremûködésével segítse 
munkánkat, és elõre is  köszönjük hogy idõt szakít erre.  
 
Kapcsolatfelvételi kísérlet ideje: 2006.  ������.(hó) / ������(nap). 
Következõ megkeresés ideje:  200_. (év) �����.(hó) / �����.(nap). 
 
Ha bármilyen kérdése van a kutatással kapcsolatban, kérjük, hívja a Magyar Gallup Intézetbõl 

Fábián Ildikót, a kutatás koordinációs vezetõjét a 06-1-437 9438 telefonszámon.  
 
 
 
KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÉT. 

 

Szabó Laura, Ph.D. 

         

        Kutatás vezetõ 

        Magyar Gallup Intézet  
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Tisztelt Hölgyem/Uram! 
 

 

2006. ���. hó �� napján �� órakor ismételten felkeresem, hogy 

felkérjem Önt az Európai Társadalmi Felmérésben való részvételre. 

Amennyiben a megadott idõpont nem megfelelõ Önnek, az alábbi 

telefonszámon új idõpontot egyeztethetünk: ����������.. 

 

 
Együttmûködését elõre is megköszönve,  
 
 
 
Üdvözlettel: 
 
 
 
....................................................................... 
Magyar Gallup Intézet kérdezõbiztosa 
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