
FELKÉRÉS 

 

A 2019. ÉVI „FEBRUÁR HARMADIKA” ADATFELVÉTELBEN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉSRE.  

KÉRJÜK A KÖZREMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKOT ELŐZETESEN 2019. JANUÁR 5-IG JELEZNI! 

TISZTELT INTÉZMÉNYVEZETŐK! KEDVES KOLLÉGÁK! 

A „Február Harmadika” adatfelvételt 1999 óta Budapesten, 2006-tól vidéken is megszervezzük minden 

év február 3-án a szálláshelyeken és a közterületen élő hajléktalan emberek körében. 

A kérdőíves adatfelvételben hajléktalan embereket, és 2017. óta a segítőiket is megkérdezzük. Néhány 

éve célunk a hajléktalan emberek csoportját jellemző alapvető információ (kor, nemi összetétel, 

jövedelem, fizikai-, mentális állapos stb.) megismerésén túl ezen emberek szolgáltatási szükségleteinek 

feltárása, a megfelelő segítségnyújtási eszközök feltérképezése is.   

A 2019-es adatfelvételünk egyik újdonsága, hogy lehetőség nyílik a kísérleti jelleggel a KÉRDŐÍVEK 

OKOSTELEFONON TÖRTÉNŐ KITÖLTÉSÉRE1 is, amely különösen nagy segítséget jelent az 

adatfelvételben az utcai szolgálatok számára (hosszú távon lehetőség lehet a papír alapú kérdőív 

elhagyására). 

Még nagyobb hangsúlyt szeretnénk arra fordítani, hogy minden egyes közterületen élő ember 

megjelenjen a felvételben, ezért lehetőséget biztosítunk arra, hogy közterületen élőként regisztrálható 

legyen valaki akkor is, ha időlegesen nem tartózkodik a megszokott helyén, vagy az idő szűke miatt 

nem tud a kérdésekre válaszolni. Az elmúlt időszak eseményei miatt különösen fontos számunkra a 

közterületen élők biztonsága, ezért az adattárolást végző szervezettel megállapodást kötöttünk, 

valamint a kockázatos esetekben lehetőségetek lesz a „rejtett közterület” területi megjelölésre. 

A szükségletfelmérés miatt az idén is a segítő munkatársak aktív közreműködésére számítunk. A 

szociális szakembereknek 2019-ben a más szociális szolgáltatásoknál már elfogadott módszer szerint 

egy szükségletekre épülő szolgáltatási csomagot kell majd összeállítani.  

A 2019 évi adatlap is a hatékonyság és az egyszerűség jegyében született; rövid és gyorsan kitölthető 

– bár lesznek olyan új kérdések, amelyek az elmúlt félévben bekövetkezett változásokra fognak 

kérdezni. Az adatfelvételben való közreműködésért a segítőknek a korábbi évekhez hasonlóan segítői 

díjat fizetünk: válaszadónként szálláshelyeken 100 Ft-ot, közterületen 300 Ft-ot (közterületi 

regisztráció esetén 100 Ft). A megszokott módon a hajléktalan emberek válaszait is ösztönözni 

szeretnék, erre ismét sorsolás útján megszerezhető ajándékot fogunk adni. 

A papír alapon felvett kérdőíveket elsősorban annak a segítőnek kell rögzítenie, aki a kérdőívet 

felvette. A kérdőív felvételére idén először közvetlenül akár okostelefon használatával is lehetőség lesz. 

Az online rögzített adatok esetében, a tavalyi évhez hasonlóan, most is kérdőívenként 50 Ft-al emelt 

közreműködői díjjal számolhattok (tehát szálláshelyek esetében 150 Ft, közterületi felvételnél 350 Ft 

lesz a teljes közreműködői díj).  Az online adatfelvételhez vagy rögzítéshez minden egyes intézmény 

kap egy Grabow & Kiss Software Kft által képzett kódot. Ezt a jelentkezési ill. regisztrációs lap 

visszaküldése után küldjük meg annak a személynek, akinek a megállapodás alapján a közreműködői 

díjat fizetjük majd ki. Az intézményben minden egyes közreműködő segítő ezt a kódot használhatja 

                                                           
1 A Grabow & Kiss Software Kft. felajánlott közreműködésének köszönhetően van lehetőségünk az online 
felületet biztosítani. 



belépésre. A Grabow & Kiss Software Kft online kérdőíve lehetőséget fog biztosítani arra, hogy 

közterületen internetes kapcsolat hiányában is felvehetők legyenek az adatok (amelyeket 

internethez való kapcsolódás után a rendszer a központi szerverre automatikusan megküldi). 

Lehetőség lesz továbbá arra is, hogy a be nem fejezett adatlapokat időlegesen el lehessen menteni 

mindaddig, amíg elküldhető állapotban lesznek.  

2019-ben sem kell kötelezően online rögzíteni a kérdőíveket. Viszont a tavalyi évtől eltérő nem 

fogadunk el vegyes rendszert (amikor a kérdőíveknek egyrésze van csak rögzítve), mivel emiatt az 

elmúlt évben követhetetlenné vált az adatfelvétel. Ha az intézmény úgy dönt, hogy nem rögzíti online 

az adatokat, akkor LEHETŐSÉGE VAN A KÉRDŐÍVEKET VISSZAKÜLDENI nekünk beszkennelve 

vagy papír alapon postán. Kizárólag az alábbi címre (nem ajánlottan ill. nem tértivevényesen) feladott 

kérdőíveket tudunk fogadni: Menhely Alapítvány „F3” 1082 Budapest, Baross utca 41. 

   

KÉRJÜK A KÖZREMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKOT MINÉL ELŐBB, LEGKÉSŐBB 2019. JANUÁR 5-

IG JELEZNI! 

Az adatfelvétel menetére vonatkozó további információt (kérdőívek kiosztása, begyűjtése, kifizetés 

módja stb.) 2019 januárjában az érintett szervezeteknek illetve segítőknek megküldjük. 

 

Amit már most szükséges tudnunk: 

település neve:  

intézmény neve:  

intézmény típusa (szálláshely típusa vagy 

közterület): 
 

adatfelvételben résztvevő hajléktalan 
emberek becsült száma: 

 

kért kérdőívek száma (azon utcás és más 

kolléga számára, aki rögtön okostelefonon tölti 
ki, csak kódot és egy linket küldünk): 

 

adatfelvétel vezetőjének neve:  

adatfelvétel vezetőjének email címe: 
 

Tel: 

adatfelvétel vezetőjének adószáma:  

adatfelvétel vezetőjének bankszámlaszáma (csak vidékiek 

esetében): 
 

  

A FELMÉRÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTELLEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ: 

• elsősorban a februar3kutatas@gmail.com címen, vagy: 

• Gurály Zoltán: 06 20 934 5821, Popovics Judit: 06 20 270 7813 telefonszámokon. 

Együttműködésüket előre is köszönjük! 

A „Február Harmadika” munkacsoport nevében, 

   Gurály Zoltán 


