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0. ’Címkártya adatok’

0.I. Előre betöltött adatok
Az rögzítő-program elején a válaszadóról megjelenő adatok nem módosíthatóak, a kérdező
informálását szolgálják, amenyiben a laptopos keretprogramban megjelenített információk nem
elégségesek.
A következő adatok kerültnek feltüntetésre:
Alminta:
Statusz:
Dijtetel:
Nev:
Reginev:
Szulev
Cím
Masodtelep
Masodcim
Harmadtelep
Harmadcim

A válaszadó régi mintatag-e vagy most került be a mintába.
(1-es kód régi, 2-es új mintatag.)
A kiosztott cím eredeti / költözött / újra kiosztott-e.
(1: eredeti, 2: költözött, 3: újra kiosztott)
A sikeres lekérdezésért járó díjtétel normál vagy emelt ’magányos cím’ díjtétel-e.
(’1: ’normális’ díjtétel’ 2: magányos díjtétel)
A válaszadó neve
A válaszadó esetleges korábbi neve
A válaszadó születési éve
A válaszadó elsődleges címe (ez kerül feltüntetésre a laptopos keretrendszeren)
A válaszadó esetleges másodlagos/korábbi címének települése
A válaszadó esetleges másodlagos/korábbi címe (utca, házszám)
A válaszadó esetleges további címének települése
A válaszadó esetleges további címe (utca, házszám)

Innentől a következő sorok csak régi mintatagok esetén lehetnek feltöltve adatokkal, új mintatagok
1
esetén üresek :
Telefon_1
Első telefonszám (ez kerül feltüntetésre a laptopos keretrendszeren)
Telefon_2
Esetleges második telefonszám
Telefon_3
Esetleges harmadik telefonszám
Kapcs_1_nev I. kapcsolattartó neve
Kapcs_1_kapc I. kapcsolattartó milyen kapcsolatban áll a kérdezettel
Kapcs_1_cim I. kapcsolattartó címe
Kapcs_1_tfon I. kapcsolattartó telefonszáma
Kapcs_2_nev II. kapcsolattartó neve
Kapcs_2_kapc II. kapcsolattartó milyen kapcsolatban áll a kérdezettel
Kapcs_2_cim II. kapcsolattartó címe
Kapcs_2_tfon II. kapcsolattartó telefonszáma
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Amennyiben egy új válaszadó kiosztott címének státusza „költözött”, abban az esetben előfordulhat, hogy néhány feltöltött
adat itt is szerepel.

0.II. Felkeresések adatai
Első felkeresés sikeressége
1 -- sikeres interjú  A blokkra (vagyis a kérdőívre) ugrik
2 -- Magyarországon lakik, de nem elérhető közelségben (költözés)
időpontadatok megadás után O.IV. CÍMKÖVETÉS blokkra ugrik
3 -- végképp sikertelen  időpontadatok megadás után O.III. blokkra ugrik
4 -- egyéb
Első felkeresés időpontja:
hónap __ __
nap
__ __
óra
__ __
perc
__ __

Mi történt? (pl. időpontot egyeztettem) ________________
Második felkeresés sikeressége
1 -- sikeres interjú  A blokkra (vagyis a kérdőívre) ugrik
2 -- Magyarországon lakik, de nem elérhető közelségben (költözés)
időpontadatok megadás után a O.IV. CÍMKÖVETÉS blokkra ugrik
3 -- Végképp sikertelen  időpontadatok megadás után O.III. blokkra ugrik
4 -- egyéb
Második felkeresés időpontja:
hónap __ __
óra
__ __
perc
__ __

Mi történt? _________________________
Harmadik felkeresés sikeressége
1 -- sikeres interjú  A blokkra (vagyis a kérdőívre) ugrik
2 -- Magyarországon lakik, de nem elérhető közelségben (költözés)
időpontadatok megadás után a O.IV. CÍMKÖVETÉS blokkra ugrik
3 -- végképp sikertelen  időpontadatok megadás után O.III. blokkra ugrik
Harmadik felkeresés időpontja:
hónap __ __
nap
__ __
óra
__ __
perc
__ __

0.III. Végleges sikertelenség esetén
Mi volt a végleges sikertelenség oka?
1 – válaszmegtagadó
2 – ismeretlen helyre költözött, és semmit nem lehet kideríteni a keresett személyről
3 – a cím nem létezik, semmit nem lehet kideríteni a keresett személyről
4 – tartósan külföldön tartózkodik  orszag-RA
5 – intézménybe került (idősek otthona stb.)  int_nev-RE
6 – tartósan válaszképtelen
7 – a cím jó, életvitelszerűen itt él, de kérdezés időszaka alatt nem volt elérhető
8 – meghalt
9 – egyéb  reszlet-RE
HA TARTÓSAN KÜLFÖLDÖN TARTÓZKODIK
Melyik országban? ______________________
Mi célból? (pl. férjhez ment vagy kint dolgozik) ______________________
HA TARTÓSAN INTÉZMÉNYBE KERÜLT
Mit tudtál kideríteni az intézményről?
Intézmény neve: __________________
Intézmény települése: ___________________
Intézmény címe: ___________________
HA A SIKERTELENSÉG OKA ’EGYÉB’
Részletezd: _____________________________________________________
A kérdőív véget ért, az adatokat el kell menteni és fel kell küldeni.

0.IV. Címkövetés esetén
EZEKET AZ ADATOKAT AKKOR KELL KITÖLTENI, HA MAGYARORSZÁGON LAKIK, DE NEM
ELÉRHETŐ KÖZELSÉGBEN!
Mit sikerült róla kideríteni? Minden adat számít!
Település: _____________________
Cím: _______________________
Telefonszám: ____________________
Egyéb elérhetőségek (e-mail, skype, stb.): _____________________________
Egyéb, az elérését segítő információk. (pl. albérlet, a postaládán Kovács név
szerepel)___________________________________________

A kérdőív véget ért, az adatokat el kell menteni és fel kell küldeni.

