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A lakossági filmek célja, hogy tematikusan elrendezve, röviden tájékoztassák a leendő
válaszadókat a népszámlálás céljáról, az összeírás körülményeiről, a válaszadás
lehetséges módjairól, a kérdőívek tartalmáról, a számlálóbiztosok szerepéről, az
adatvédelmi szempontokról és az adatok hasznosításáról.
A számlálóbiztosoknak szóló filmetűdök (1., 2., 5., valamint 8-14.) részletesen szólnak a
terepmunka feladatairól, a kérdőívek kitöltésével kapcsolatos tudnivalókról, az adatgyűjtés
esetleges nehézségeiről is. A filmanyagot a számlálóbiztosok augusztusban, az előzetes
felkészülésükhöz összeállított csomagban kapják meg, és így a többi tananyaggal együtt
már a tantermi oktatás előtt meg tudják ismerni.

II. OKTATÓFILMEK
SZÁMLÁLÓBIZTOSOKNAK:

I. LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
FILMEK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mit jelent a népszámlálás?
A népszámlálások története
Kiről kell kérdőívet kitölteni?
Mi vár rám a kitöltés kapcsán?
Hogyan védik az adatainkat?
Milyen kérdésekre kell válaszolnom?
Hogyan tudom a kérdőívet interneten
kitölteni?

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hogyan lehetek számlálóbiztos?
A terepmunka első lépései
Kapcsolat a válaszadóval
Rendhagyó esetek a terepmunka során
A Lakáskérdőív kitöltése
A Személyi kérdőív kitöltése
Kérdezés utáni teendők, összefoglalás

A filmek alkalmasak arra is, hogy a médiában önálló műsorként vagy egy-egy témához
kapcsolódva vágóképként megjelenjenek. A különböző felhasználásokhoz a filmek többféle
formában állnak rendelkezésre:
•
•
•

a népszámlálás internetes honlapján (www.nepszamlalas.hu) a filmetűdök
tematikusan, egy-egy menüpont alatt megtekinthetők;
internetes hivatkozásként megadva linkelhetők, illetve az egyes hivatkozási
útvonalakra (lásd alább) kattintva közvetlenül elérhetők;
műsorba beágyazható formában a youtube.com/nepszamlalas oldalon találhatók
meg a filmetűdök.
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A 14 filmetűd direkt internetes elérési útvonala:
1. http://www.nepszamlalas.hu/files/sharedUploads/Video/2011/07_ho/Mit_jelent.flv
2. http://www.nepszamlalas.hu/files/sharedUploads/Video/2011/08_ho/Hogyan_tolthejuk.flv
3. http://www.nepszamlalas.hu/files/sharedUploads/Video/2011/08_ho/Milyen_kerdesek.flv
4. http://www.nepszamlalas.hu/files/sharedUploads/Video/2011/08_ho/Mi_var_rank.flv
5. http://www.nepszamlalas.hu/files/sharedUploads/Video/2011/08_ho/Kirol.flv
6. http://www.nepszamlalas.hu/files/sharedUploads/Video/2011/07_ho/Hogyan_vedik.flv
7. http://www.nepszamlalas.hu/files/sharedUploads/Video/2011/07_ho/A_NSz_tortenete.flv
8. http://www.nepszamlalas.hu/files/sharedUploads/Video/2011/07_ho/Hogyan_lehetek.flv
9. http://www.nepszamlalas.hu/files/sharedUploads/Video/2011/07_ho/Terepmunka.flv
10. http://www.nepszamlalas.hu/files/sharedUploads/Video/2011/07_ho/Kapcsolat.flv
11. http://www.nepszamlalas.hu/files/sharedUploads/Video/2011/07_ho/Rendhagyo.flv
12. http://www.nepszamlalas.hu/files/sharedUploads/Video/2011/07_ho/Lakaskerdoiv.flv
13. http://www.nepszamlalas.hu/files/sharedUploads/Video/2011/07_ho/Szemelyi_kerdoiv.flv
14. http://www.nepszamlalas.hu/files/sharedUploads/Video/2011/07_ho/Kerdezes_utan.flv
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