
CÍMKÁRTYA AZ “ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI” C. 

ADATFELVÉTELHEZ 

A címkártyát valamennyi felkeresett címről ki kell tölteni, akár sikerült az 

interjú, akár nem! 

1. A felkeresett személy neve és címe:

01 – pontosan megegyezik a címjegyzékben szereplő névvel, címmel

02 – a név módosult (pl. Kiss Erzsébet = Kovácsné Kiss Erzsébet)

03 – a cím csak pontosításra szorul (pl. utcát átkeresztelték Szamár u.-ról Ló u-ra, v. emelet, ajtó pontosítás)

04 – a személy ideiglenesen máshol érhető el: a településen belül (Bp. a kerületen belül), és megvan az új címe

05 – a személy ideiglenesen máshol érhető el: más településen a megyében (Bp. más kerületben), és megvan az

új címe

06 – a személy ideiglenesen máshol érhető el: más megyében, és megvan az új címe

07 – a személy elköltözött a településen belül (Bp. a kerületen belül), és megvan az új címe

08 – a személy elköltözött más településre a megyén belül (Bp. más kerületbe), és megvan az új címe

09 – a személy elköltözött: más megyébe, és megvan az új címe

10 – a személy nem található meg, és utánajárással sem deríthető ki új tartózkodási helye, címe

2. A kérdőív azonosító-számai:
Az eredeti címjegyzék szerint: Címváltozás esetén: 

A Megye A Megye 

B Településkód (kerület) B Településkód (kerület) 

C Címsorszám  C Címsorszám  

D Az összeíró kódja D Az összeíró kódja 

3. A felkeresések adatai:

Az adat Az eredeti címjegyzék szerint Változások esetén 

Név: 

Cím: 
irsz.  település: 

utca:……………………………….hsz.:………em:….aj:….. 

HA INTÉZMÉNY, NEVE: 

irsz.  település: 

utca:……………………………….hsz.:………em:….aj:….. 

1. felkeresés:

hó:  nap:  Mi történt? hó:  nap:  Mi történt? 

2. felkeresés:

hó:  nap:  Mi történt? hó:  nap:  Mi történt? 

3. felkeresés:

hó:  nap:  Mi történt? hó:  nap:  Mi történt? 

Sikerült-e az 

interjú? 

01 – sikerült  Nem sikerült, mert 01 – sikerült  Nem sikerült, mert 

megtagadta: 

02 – időhiány miatt 

03 – érdektelenség miatt 

04 – bizalmatlanság  

     miatt 

05  – 3 év múlva nem 

     vállalja 

06 – egyéb ok miatt nem 

 válaszol 

a felkeresés meghiúsult: 

07 – nem lakik az adott címen, 

 és az új címet nem 

     lehetett kideríteni 

08 – az új cím más körzetben/ 

 településen (messze) van 

09 – 3-szor nem találta otthon 

10 – egyéb ok miatt hiúsult  

 meg 

megtagadta: 

02 – időhiány miatt 

03 – érdektelenség miatt 

04 – bizalmatlanság  

     miatt 

05  – 3 év múlva nem 

     vállalja 

06 – egyéb ok miatt nem 

 válaszol 

a felkeresés meghiúsult: 

07 – nem lakik az adott címen, 

 és az új címet nem 

     lehetett kideríteni 

08 – az új cím más körzetben/ 

 településen (messze) van 

09 – 3-szor nem találta otthon 

10 – egyéb ok miatt hiúsult  

 meg 

Telefonszám: 


