
TÁJÉKOZTATÓ  

FEBRUÁR 3-ai ADATFELVÉTEL MENETÉRŐL 
 

A FELMÉRÉSSEL KAPCSOLATOS FONTOS INFORMÁCIÓK: 

A felmérés időpontja:  

2013. február 3. (vasárnap) szállást nyújtó intézményekben. Utcán, 

közterületen február 8-ig lehet kérdezni azokat az emberek, akik 3-án 

valamilyen utcai helyszínen éjszakáztak. 

A felmérés során használt kérdőívet kizárólag a szállást nyújtó intézményekben (átmeneti szállás, 

rehabilitációs szállás, éjjeli menedékhely, hajléktalanok otthona) és a közterületen élő hajléktalan 

emberek körében kell terjeszteni (a nappali melegedőkben technikai okból nem történik kérdezés).  

A program email címe: februar3kutatas@gmail.com  

A FELMÉRÉSSEL KAPCSOLATOS GYAKORLATI TUDNIVALÓK  

A hajléktalan szállásokon most is - mint a korábbi években - a hajléktalan embereket kérjük meg arra, hogy 

önállóan töltsék ki a kérdőíveket. Ugyanakkor a szociális munkás és/vagy a szociális gondozó segíthet 

kitölteni a kérdőíveket. A közterületen történő adatfelvétel esetén a gondozó feladata az adatlap kitöltése 

is, mivel a fényviszonyok és más lehetséges környezeti feltételek sok esetben ezt teszik szükségessé. A 

szociális munkások a segítő közreműködésért szerény mértékű gondozói díjban részesülnek. A gondozási 

díj összege adatszolgáltatónként 100 Ft szálláshelyen, és 300 Ft utcán élő ember esetében. 

A kitöltött kérdőívek összegyűjtése Budapesten: 

A kitöltött kérdőíveket a budapesti szállást nyújtó szervezeteknek február 4-én hétfőn 9:00-

13:00 óra között kell visszahozniuk a BMSZKI Dózsa György úti szállójának nagytermébe.  

A budapesti utcai szolgálatoknak február 8-án 9:00-13:00 között kell visszahozniuk ugyanoda a 

kérdőíveket.  

Kérjük, hogy a kérdőívek kitöltésében a hajléktalan emberek számára segítséget nyújtó szociális munkások 

a kérdőívekkel együtt a mellékelt megállapodás-mintát kitöltve hozzák magukkal. A gondozói díj 

kifizetésére kitöltött megállapodás aláírása esetén van mód.  

Kérjük továbbá, hogy az ajándéksorsoláson kihúzott nyilatkozatokat is hozzátok magatokkal a kitöltött 

kérdőívekkel együtt. 

A kitöltött kérdőívek összegyűjtése a konvergencia-régiókban: 

A vidéki szervezeteket kérjük, juttassák el a kitöltött kérdőíveket a regionális 

diszpécserszolgálatukhoz, ahol kontrollálják, teljesítési igazolással látják el, és rögzítik azokat. 

Amennyiben a kérdőívek összegyűjtésének módjával kapcsolatban kérdésetek van, kérjük keressétek a 

regionális diszpécserszolgálatot! 
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A vidéken élő segítők tiszteletdíját a márciusi regionális műhelytalálkozón fogjuk kifizetni. A 

műhelytalálkozó időpontjáról február végén tájékoztatunk benneteket. Kérjük az adatfelvételhez kapcsolódó 

szociális gondozói munka díjára vonatkozó kitöltött megállapodásokat hozzátok magatokkal a 

műhelytalálkozóra! 

A KITÖLTÉS ÖSZTÖNZÉSE - AJÁNDÉKSORSOLÁS 

Az idei évben a kitöltési kedv ösztönzésére motivációs ajándékot fogunk kisorsolni. Az ajándék Samsung 

E1200 kártya-független mobiltelefon készülék lesz, amelynek a nyertesei egy központi sorsolás során azok 

közül kerül ki, akiket a szállókon kedvezményezettként kisorsoltak.  

A szállókon kérjük, hogy minden egyes kérdőív mellé adjanak kézbe egy tájékoztatót a 

játékról. Aki részt kíván venni a játékban, és kitöltötte a kérdőívet, annak a tájékozató hátoldalán lévő 

nyilatkozatot is ki kell töltenie. A kérdőívek visszaérkezése után a két tanúval ellátott nyilatkozatokat 

hajtsuk négyrét és tegyük egy dobozba, keverjük meg a lapokat és egy kiválasztott személy húzza ki belőle 

minden tizediket, a kerekítés szabályait figyelembe véve (pl. 47 válaszadó esetén 5 darabot, 32 esetén 3-

at). Ne felejtsenek el a sorsolási jegyzőkönyvet használni a sorsolási visszaélések elkerülése érdekében.  

Budapesten a kihúzott nyertesek nyilatkozatait kérjük hozzátok magatokkal a kitöltött kérdőívekkel együtt. 

Vidéken a kihúzottak (a kedvezményezettek) nyilatkozatait el kell juttatni Budapestre a Hajléktalanokért 

Közalapítvány Szobi utcai intézményébe (Hajléktalanokért Közalapítvány 1380 Budapest, Pf. 1155. 

Kemecsei Judit).  

A központi sorsolás a Hajléktalanokért Közalapítvány Szobi utcai nagytermében lesz, ahol február folyamán 

nyilvánosan kisorsoljuk az 50 db telefonkészülék nyerteseit. A központi sorsolás eredményét a 

www.diszpecserprtal.hu oldalon tesszük közzé. 

A „Február Harmadika” kutatás keretében 1999. óta minden év február 3-án kérdőíves adatfelvétel zajlik a 

hajléktalan emberek körében, vagyis 2013. február 3-án a 15-ik felmérésre kerül sor.  A Február harmadika 

kutatás anonim kérdőívén alapadatokra, a hajléktalanná válásra, a hajléktalanként eltöltött időre, a 

jövedelemre, munkavállalásra, és az életmódra vonatkozó kérdések szerepelnek.  A kérdések egy része 

minden évben azonos, míg bizonyos specifikus kérdéscsoportok évről évre változnak. Idén a megszokott 

kérdések mellett a kérdőív tartalmaz a hajléktalan emberek jövőképére vonatkozó, valamint a 

hajléktalansággal, a hajléktalan embereket érintő intézkedésekkel kapcsolatos kérdéseket. A kapott 

válaszok fontos információkkal fognak szolgálni arra nézve, hogy hogyan néz ki a hajléktalanság az 

érintettek szemszögéből. 

A kutatás lebonyolításához és szervezéséhez kapcsolódó költségeket a TÁMOP 5.3.2.-12 kiemelt projekt 

biztosítja.  

A felmérésben való részvétellel kapcsolatban információ kérhető a februar3kutatas@gmail.com címen, 

valamint az alábbi elérhetőségeken: 

Gurály Zoltán: 06-20-934-58-21, zoltan.guraly@gmail.com  

Szabó Andrea: 06-30-630-66-68, szabo.andrea@hajlektalanokert.hu 

Együttműködéseteket előre is köszönve, a „Február Harmadika” munkacsoport nevében: 

 

Gurály Zoltán, Szabó Andrea 
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