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HŐS UTCA HANGJAI 
EZ TÖRTÉNT A HŐS UTCAI 

MAGÁNTULAJDONOSOKKAL: 

2,1 milliárd forintot adott a kormány a kőbányai önkormányzatnak a 
Hős utcai telep felszámolására.

De az önkormányzat elfogadhatatlan ajánlatokkal húzza az időt. 
A Kormányhivatal pedig asszisztál a tulajdonosok 

kisemmizéséhez: 2017-es összehasonlító ingatlanárak alapján 
készült értékbecslésre hivatkozva 4,5–5,5 millió forintban állapítja 

meg a „teljes kártalanítást”. 

NEM EGYEDI ESET, EZ TÖRTÉNIK AZ ORSZÁGBAN: 

Érden akkora összeget állapított meg a Kormányhivatal „teljes 
kártalanításként” értékes telken álló családi házakért, 

9 éve épült társasházi lakásokért, 
amennyinél a panellakások árai kezdődnek. 

EZ TÖRTÉNIK A NEM MAGÁNTULAJDONOS HŐS 
UTCAIAKKAL

A lakótömbök felszámolása kapcsán jelentősen nőni fog és 
láthatóvá fog válni a környezetet eddig is érintő lakhatási szociális 

nehézségek megoldatlansága.

Jelenleg a kerület többi részéhez képest halmozottan fordulnak elő 
rendezetlen státuszú lakók, szívességi lakáshasználók, illetve oly 

mértékben olcsó albérletek, hogy pótlásuk, a jelenlegi 
albérletárakat ismerve, lehetetlen.

Katasztrófahelyzet van kibontakozóban, ami egy pillanat alatt 
fog bekövetkezni, hanem előzzük meg. 

E lakók jelentős része még reménykedik, jelentős része az 
önkormányzat segítségében bízik, többen pedig vidéki 

megoldásokban gondolkoznak. 

A közös bennük, hogy az intézményi elhelyezést, az önálló 
lakhatásról való lemondást, a legvégső lehetőségnek 

gondolják, így ameddig lehet, halogatják.

Az albérletben élők helyzete egyre bizonytalanabbá fog válni a 
közeli jövőben, hisz főbérlőik tulajdonát roham tempóban sajátítják 

ki. Amikor a kisajátítási eljárások végére pont kerül, és az 
önkormányzat nekiáll a lebontásnak, 

egyszerre fog hajlék nélkül állni rengeteg albérlő, szívességi 
lakáshasználó és rendezetlen státuszú lakó.

Fel kell készülni arra, amikor ezek az emberek, köztük számos 
gyerek, idős és beteg ember, tömegével fognak megjelenni a 

szociális ellátórendszer különböző pontjain.

A katasztrófa megelőzése érdekében a Kontúr Egyesület 
szakmai egyeztető fórumot kezdeményezett a X. kerület 
szociális szolgáltatójával, a Bárkával, amely az egyeztető 
fórumon nem kíván részt venni.



Hős utcai vagyok
Egy lakó írása

Hős utcai vagyok.

15 éve költöztem Kőbányára a lányommal. Úgy gondoltam, megpróbálok 
hitelből egy lakást vásárolni magunknak. A törlesztőrészletek akkoriban még 
megegyeztek a lakbérárakkal. Így a gyerekemre is tudok hagyni valamit, 
gondoltam. Egy keresetre nem sok pénzt kap az ember lánya, a sok pince- és 
raktárhelyiség után találtam egy szoba, konyha, fürdőszobás lakást a Hős utca 
15/A-ban. 

Igen, láttam milyen környék, szegények laknak itt, én is az vagyok. Ipari 
szakmunkás, nulla családi háttérrel. Amit akkor láttam belőle, sok gyerek az 
utcán, futkároznak, játszanak, és bizony hangosak. A lakók kisebb 
csoportokban beszélgetnek, néha hangosabban a kelleténél, és igazából 
ennyi. Hogy beszólogattak-e? A 4-es 6-os villamoson többször fordult elő, mint 
itt.

Nem vagyunk rossz emberek, a bűnünk, hogy itt lakunk, és az 
átlagnál szegényebbek vagyunk. 

A gimiben azzal kezdődött az év, hogy mindenki elmondta, hol nyaralt. Az én 
lányom hallgatott, szégyellte, hogy diákmunkával töltötte a nyarat. Mindig 
gyűjtött valamire, általában ruhákra költötte, hogy ne lógjon ki annyira az 
osztályból. Nekem is jó volt, mert azt már nem kellett megvennem.

Az egyetemi évek is így teltek. Mindezek ellenére kiváló mesterdiplomát 
szerzett. 

A diplomaosztón nem volt családi összejövetel, többfogásos ebéd, nem 
készültek mosolygós fotók. Persze azért tőlem kapott egy szerény emléket, 
amit azóta is a nyakában hord. Veszprémbe költözött, de Pesten dolgozik. 
Imádja a munkáját, boldog, hogy ezt csinálhatja. Sokszor jön a Hős utcába, 
több napot itt is tölt.

Ilyenek vagyunk mi Hős utcaiak, sokan, idősek, fiatalok, dadák, eladók, gyári 
melósok stb. 

Látnak minket nap mint nap, az utcán, a boltban, a villamoson. Csak 
épp nincs a homlokunkra írva, hogy Hős utcai, így ha mosolygunk, 
visszamosolyognak. 

Nem vagyunk ellenség, drogosok, alkoholisták, dolgozunk és itt élünk. Igaz, 
tavaly rengeteg ilyen ember telepedett ide, borzasztó helyzetbe kerültünk.

A rendőrségnek köszönhetően ma már nem tanyáznak az ajtóink előtt, amiért 
nagyon hálásak vagyunk. Örülünk, hogy itt vannak. Természetesen züllött 
emberek is laknak itt, mint ahogy a városban máshol is, csak itt egy kicsit több.

Amit még szeretnék elmondani, lehet hogy sokak szemében ez egy omladozó, 
értéktelen putri, amit el kellene pusztítani, persze velünk együtt. Ez kérem 
nekünk az otthonunk. 

Nincs másunk, csak ez. Megdolgoztunk érte. Hajlék a fejünk felett. 
Nem fogunk mosolyogva, csendben lemondani róla. 

Mert nincs hová mennünk. A mi tulajdonunk, akármilyen rozoga, vizes, dohos 
– akkor is a miénk.

Forrás: hosutcahangjai.blog.hu (rövidített változat) 

 HA TÉGED IS FELHÁBORÍT, AMI A HŐS UTCÁBAN 
TÖRTÉNIK, 

 HA TE IS OLYAN MAGYARORSZÁGON SZERETNÉL ÉLNI, 
AHOL A SZEGÉNYEKET NEM BÜNTETIK, HANEM SEGÍTIK,

 AHOL A MAGÁNTULAJDONRA AZ ÁLLAM NEM A 
LEGNAGYOBB VESZÉLYT, HANEM A LEGNAGYOBB 
VÉDELMET JELENTI, 

 HA VAN HETI PÁR ÓRA SZABADIDŐD, AMIT ARRA AKARSZ 
FORDÍTANI, HOGY AZ ORSZÁGUNK IGAZSÁGOSABB 
HELLYÉ VÁLJON, 

CSATLAKOZZ LAKHATÁSI MUNKACSOPORTUNKHOZ: 

konturegyesulet@gmail.com

OLVASD A HŐS UTCAI BLOGOT:

hosutcahangjai.blog.hu

KÖVESD A 
FACEBOOK-OLDALUNKAT:

hosutcahangjai.blog.hu
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