ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra jelentkezőknek
(A KÉRDÉSEK „AZ ÖSSZEÍRÓ/KÉRDEZŐ MUNKÁJÁRÓL DIÓHÉJBAN” CÍMŰ FILM ALAPJÁN KÉSZÜLTEK)

Kérjük, mielőtt az adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő
programra jelentkezik, nézze meg az összeírói/kérdezői munkáról szóló FILMET, majd
válaszolja meg az alábbi kérdéseket.
A filmet az OKTATÓFILM felirat rákattintásával tudja megnézni.
Kérjük, gondosan töltse ki ezt a kérdőívet kézzel, majd szkennerje be és PDF formátumban
küldje a romaclub1@yahoo.hu email címre a Jelentkezési lappal együtt.
AZ ÖN NEVE:…………………………………………………………………………………………………………………
AZ ÖN SZÜLETÉSI DÁTUMA (ÉV, HÓNAP, NAP):……………………………………………………………
AZ ÖN LAKÓHELYE: TELEPÜLÉS:………………………………………...........................................
MEGYE:………………………………………………………………………………………
1. Mi a fő feladata az összeírónak a statisztikai adatfelvételekben? (1 jó válasz)
a. az adatgyűjtés, a terepmunka megszervezése
b. a kérdőív lekérdezése
c. az adatok feldolgozása
2. Melyik állítás igaz az összeírói, kérdezői munkával kapcsolatosan? (1 jó válasz)
a. Az adatszolgáltatók szabadidejéhez alkalmazkodva, esténként és hétvégén is kell
dolgozni, akár esőben, hóban vagy tűző napon is.
b. Az adatszolgáltatókat csak munkanapokon, 8.00-17.00 óráig szabad fölkeresni, tilos
zavarni őket esti vagy hétvégi szabadidejük során.
c. Az összeíró kötelezheti az adatszolgáltatásra kijelölt személyt, hogy engedje be, és
válaszoljon a kérdéseire, ellenkező esetben szabálysértést követ el.
3. Melyik NEM jellemzi a jó összeírót, melyik a kakukktojás? (1 jó válasz)
a.
b.
c.
d.
e.

türelmes, megértő az adatszolgáltatókkal
nehezen kezeli a konfliktusokat, érzékenyen reagál a visszautasításokra
lelkiismeretes, pontosan, gondosan tölti ki a kérdőíveket
kellő fizikai erőnléttel bír a folyamatos munkavégzéshez
jól tájékozódik, jó a helyismerete

4. Melyik NEM tartozik az adatgyűjtést végrehajtó összeíró feladatai közé? (1 jó válasz)
a. a címlistában szereplő adatszolgáltató felkeresése, és ha nincs otthon, akkor a szomszéd
lekérdezése
b. a kérdőív lekérdezése, az adatok lejegyzése (papíron, laptopon vagy PDA-val)
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c. elektronikus eszköz (laptop, PDA) akkumulátorának feltöltése, töltöttség ellenőrzése
d. lekérdezés után otthon a papír kérdőív kitöltöttségének, az összes adat meglétének
ellenőrzése
e. a válaszadó tájékoztatása az adatfelvétel céljáról, az adatok hasznosításáról
5. Hogyan kell kaputelefonon beszélni, tájékoztatást adni a kérdezettnek? (1 jó válasz)
a. Lassan, tagoltan, minél bővebben tájékoztatva a felmérés és jövetelünk céljáról
b. Gyorsan, hadarva, azonnal csak arra kérve, hogy válaszoljon a kérdésekre
c. Tömören, röviden, a leglényegesebb információkat összefoglalva
6. Miről NEM kell tájékoztatni a válaszadót? Arról, hogy….(1 jó válasz)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

mi a célja az adatgyűjtésnek
miként fogják használni, hasznosítani az adatokat
hogyan nézik át és javítják a kérdőíveket a statisztikusok
önkéntes vagy kötelező az adatszolgáltatás
hogyan biztosítják a személyes adatai védelmét
mennyi ideig tart a válaszadás
miért pont őneki kell válaszolnia, hogyan választották ki éppen őt

7. Mit tegyen az összeíró, ha a felkeresett címen kutya van a kertben? (1 jó válasz)
a. Dugjon be a kutyának a kerítésen egy kis jutalomfalatot, hogy lekenyerezze.
b. Várja meg, míg kijön a gazda, addig nem menjen be.
c. Ijessze el a kutyát, pl. hadonásszon feléje.
8. Mi tartozik a kérdezés alapvető szabályai közé? (1 jó válasz)
a. A kérdéseket szó szerint kell felolvasni, azon változtatni nem szabad.
b. A kérdések szövegét a válaszadó személyére szabva, az adott körülményekhez igazítva
kell megfogalmazni.
c. A kérdések közül kihagyhatók azok, amelyekről a kérdező úgy gondolja, hogy a válaszadó
nem tud vagy nem akar megválaszolni.
9. Hányszor kell felkeresni egy címet, ha látjuk, hogy élnek ott, de nem találunk senkit otthon? (1
jó válasz)
a. 3-szor kell próbálkozni, csak utána vehetjük meghiúsulásnak
b. az első alkalom után már nincs szükség új felkeresésre
c. még egyszer meg kell próbálni, aztán jelezni a megyei szervezőnek
10. Hogyan, mivel kell igazolnia magát az összeírónak az adatszolgáltatók előtt?
a. személyi igazolvánnyal vagy más fényképes személyazonosító igazolvánnyal
b. összeírói igazolvánnyal és fényképes személyazonosító igazolvánnyal
c. összeírói igazolvánnyal vagy fényképes személyazonosító igazolvánnyal
11. KÉRDÉS: Ki a KSH jelenlegi elnöke? (1 jó válasz)
a. Keleti Károly
b. Mellár Tamás
c. Vukovich Gabriella

Készítette: KSH
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