FIATALOK - CÍMKÁRTYA

NKI

Életünk fordulópontjai 2008/9

KÉRDEZŐ, AKKOR TÖLTS KI ILYEN CÍMKÁRTYÁT, HA AZ 1984-88 ÉVEK VALAMELYIKÉN
SZÜLETETT FIATAL A SZÜLŐI HÁZTARTÁSBAN, VAGY ’ELÉRHETŐ KÖZELSÉGBEN’ LAKIK
Kódszám:

/

Név:
CÍM:
Megye

Szül.év:

IRSZ

Település

Közterület

Házszám

A FENTI CÍM MEGEGYEZIK A VÁLASZADÓ SZÜLŐ CÍMÉVEL, VAGY ’ELÉRHETŐ KÖZELSÉGBEN’ VAN?
X-szel jelöld!
Pontosan megegyezik a válaszadó szülő címével:

□

Elérhető közelségben van:

□

FELKERESÉSEK IDŐPONTJA, TÖRTÉNTEK RÖGZÍTÉSE:
hónap

nap

óra

perc

Mi történt?

1
2
3
4
A sikeres interjú kezdetének időpontja

HA VÉGLEG NEM SIKERÜLT AZ INTERJÚ, MIÉRT? JELÖLD!
1 – Válaszmegtagadó
2 – Ideiglenesen távol, jelenleg nem elérhető, de a cím jó
3 – Tartósan válaszképtelen
4 – Egyéb, azaz: ____________________________________________________________________________

Az összeíró neve:……………………………………. és

Azonosító kódja:………………………

AZ ADATFELDOLGOZÓ STATISZTIKUS TÖLTI KI A KSH-BAN:
A munka átvevőjének neve vagy azonosítója……………..…
Ellenőrző neve:…………………

Központi ellenőrzés időpontja:…………………

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A ’FIATALOK CÍMKÁRTYÁJÁHOZ’:
Mikor kell ilyen címkártyát kitölteni?
Ha az 1984-88 évek valamelyikén született ’fiatal válaszadó’ vagy a kérdezett szülővel egy
háztartásban él, vagy a szülői háztartás elérhető közelségében (a kérdező körzetében) lakik. A
címkártya kitöltése nem helyettesíti azt, hogy a válaszadó szülő címkártyájának harmadik oldalát is ki
kell tölteni.
Ha a fiatal nem lakik elérhető közelségben, adatait elég feltüntetni a szülő címkártyájának 3. oldalán.
Ekkor a fiatalról nem címkártyát kell kiállítani, hanem a megszerzett adatokat a lehető leghamarább el
kell juttatni a megyei szervezőnek.

Mit kell a kódszámhoz beírni?
A fiatal válaszadók azonosító kódszáma megegyezik a válaszoló szülő azonosító kódszámával, azzal az
eltéréssel, hogy a szülő számát /1 (több gyermek esetén /2; /3) jellel ki kell egészíteni. Ez az
azonosító a szülő címkártyájába előre van nyomtatva, ide, illetve a fiataloknak szóló kérdőív címlapjára a
kérdezőnek kell átmásolnia.

Mit kell tenni a kitöltött címkártyával?
Az adatfeldolgozó statisztikusnak kell eljuttatni az első adandó alkalommal. Sikeres lekérdezés esetén a
kitöltött kérdőívbe kell helyezni a címkártyát, sikertelen lekérdezés esetén egyszerűen a sikeres
kérdőívek mellé a borítékba.

Más kérdés: Fordulj a megyei szervezőhöz, vagy az adatfeldolgozó statisztikushoz, ők a segítségedre
lesznek.

