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1. Bevezetés 
 

A Kontúr Közhasznú Egyesület 2014 szeptemberében kereste meg az ELTE 

Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégiumot, hogy együttműködést 

javasoljon a két szervezet között. A közös munka célja a Kőbányán található Hős 

utca 15/A és 15/B épülettömbök szociodemográfiai felmérése volt, külön 

hangsúlyt helyezve a lakók családi viszonyaira és térhasználatára. A kutatás 

apropójául az is szolgált, hogy a Kontúr Közhasznú Egyesület a Norvég Civil Alap 

támogatásával 2015 áprilisában elindította a „Nyitottabb Hős utcát - 

Közösségfejlesztéssel a szegregátumban élők hátrányainak mérsékléséért” című 

projektjét, melyhez nem állt rendelkezésre megfelelő mennyiségű, naprakész 

információ, ami segíthetné a hatékony intervenciót. A kutatás kvantitatív 

adatgyűjtési szakaszában egy hét alatt összesen 73 háztartásban sikerült 

kérdőíves adatfelvételt végeznie a Szakkollégium és az Egyesület tagjaiból és 

önkénteseiből álló 20 fős kutatócsoportnak. A 73 kérdőív alapján közel 250 Hős 

utcai lakosról vannak ismereteink. A kvalitatív adatgyűjtés során pedig közel 20 

félig strukturált interjú készült, nagyrészt a kérdőívben is érintett témákról, így a 

problémák mélyebb és részletesebb megértését segítik.  

 

Jelen dokumentum a kutatás kvantitatív és kvalitatív adatgyűjtésének elsődleges 

eredményeit mutatja be. A kutatás terepmunkája 2015 nyarán zajlott. 

 

1.1. A Hős utca 15/A és 15/B társadalomtörténeti vonatkozásai 

A Hős utcai telep tulajdonképpen „kistestvére” az etnográfiai és szociológiai 

szakirodalom által oly sokszor leírt Dzsumbujnak (Juhász 1976, Anóka 1976, 

Ambrus 1988, Kecskés 2005). A két világháború között épült, szűk gangos, 

négyemeletes épülettömbök szükséglakásoknak épültek Budapest 

peremvidékein a súlyos lakhatási válság enyhítésére. (Gyáni 1992, Udvarhelyi 

2014) A főváros 1936-ban szükséglakás-építési programba kezdett, melynek 

keretében négyemeletes, függőfolyosós épületeket terveztek és húztak fel három 

Forrás: http://www.doksi.hu
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 területen, ennek eredménye az Illatos út 5/A, 5/B és 5/C, a Bihari út 8/A, 8/B és 

8/C, valamint a Hős utca 15/A és 15/B. „Két-két lakáshoz egy szélfogó előtér 

tartozott, közös WC-vel és kiöntővel. A főzőfülkével ellátott szoba nagysága 26 

négyzetméter lett. A lakásokhoz külön pincerész és padlásrész tartozott. A közös 

szárítópadlás mellett 14-18 lakásonként egy mosókonyha is készült, s 

emeletenként egy fürdő egység is káddal vagy zuhanyzóval. Az építési költség 

négyzetméterenként 20 pengőt, lakásonként 3000 pengőt tett ki” (Umbrai 2008: 

253). Az újonnan épített szükséglakásokba elsősorban a lakhatási válság 

következtében a város körül kialakuló nyomornegyedek (pl. Mária Valéria telep, 

Auguszta telep, Zita telep stb.) szerencsés lakói költözhettek (Gyáni 1992). Habár 

az egykori nyomortelepi lakóknak nagy előrelépést jelentettek a városias, 

közművesített lakások, a környezettel és a kis lakásmérettel járó nyomor az itt 

lakók térbeli-társadalmi kirekesztettségén mit sem változtatott. A Hős utcai telep 

életében feltehetőleg az 1960-as és 1970-es években következett be nagyobb 

változás. Az extenzív iparosítás és a vidéki cigánytelep-felszámolások, illetve a 

fővárosi lakótelep-építés hatására az eredeti lakók nagy része elköltözött, s az 

1980-as években megindult a tömeges beköltözés a telepre. (Szelényi 1990, 

Csanádi et al 2010) Az új lakók jórészt az ország elmaradottabb, vidéki 

térségeiből érkező cigány családok voltak. Így az egykori tehetősebb, felfelé 

mobil lakók a város több pontján újonnan felépült lakótelepekre költöztek, és 

vidéki szegények foglalták el a Hős utcában megüresedett lakásokat. A 

beköltözők ezáltal etnikailag egyre inkább homogén lakónegyeddé formálták a 

területet. (Ladányi 2004) A rendszerváltás utáni strukturális átalakulások, a 

fővárosi nagyüzemek bezárása, illetve a nyomában kialakuló foglalkoztatási 

válság súlyosbította a terület depriváltságát.  

A korábbi kutatások szerint a rendszerváltást követő strukturális 

átalakulásokban a Hős utcai telep felértékelődött, funkciója módosult: a 

Budapestről kiszoruló szegények és a Budapestre törekvő vidéki szegények 

közötti térként kezdett működni. (Ladányi 2004) A Hős utcai kislakásos telep 

lakhatási szempontból tehát egyfajta átmenetként szolgál a vidékről Budapestre 

irányuló migráció és a lakhatási válság folytán Budapestről kiszoruló szegények 

számára. (Ladányi 2004) Mindeközben a terület a főváros egyik 

legstigmatizáltabb lakónegyedévé vált, amely a média tudósításain keresztül 

Forrás: http://www.doksi.hu
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 bűneseteivel és botrányaival hívja fel magára a közvélemény figyelmét, és 

negatív színben tünteti fel az ott élő embereket. (Wacquant 2013) 

A Hős utcai szükséglakástömbök bontása évek óta napirenden van, de egyelőre 

konkrét intézkedésekre és a lakók pontos tájékoztatására nem került sor. Az 

állami intézmények magára hagyták a meglehetősen rossz fizikai és szociális 

állapotú telepet, viszont az utóbbi években számos civil és egyházi szervezet 

végez itt segítő és érdekvédelmi tevékenységet.1  

1.2. A kutatás módszertani alapja 

A kutatás során összesen 73 háztartásban sikerült kérdőíves adatfelvételt 

végeznie az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium és a 

Kontúr Közhasznú Egyesület tagjaiból és önkénteseiből (21 fő) álló 

kutatócsoportnak 7 nap alatt. 

A mintavételi terv kialakításához a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2011. évi 

népszámlálási adatait vettük alapul. A népszámlálás alapján nem és korcsoport 

szerint specifikáltuk a telepen élő népességet, melyet az 1. táblázat szemléltet. 

1. táblázat: A Hős utca lakossága a 2011. évi népszámlálás alapján (fő) 

Nem 
Korcsoport 

Összesen 
0-17 18-39 40-59 60+ 

Férfi 98 108 81 30 317 
Nő 85 115 81 37 318 
Összesen 183 223 162 67 635 

Forrás: Központi Staisztikai Hivatal, 2011. 
 

A KSH adatai alapján a Hős utca 15/A épületében 143, míg a 15/B épületében 

137 háztartás volt 2011-ben, így összesen 280 háztartás került bele a mintavételi 

keretünkbe. Tekintve azt, hogy a népszámlálási adatok egy szegregált területen 

kevésbé megbízható forrásnak számítanak, valamint figyelembe véve azt a tényt, 

hogy a 2011 óta eltelt négy év alatt fontos változások mehettek végbe a telepen a 

háztartás- és lakásszerkezetet illetően, az 1. táblázatban ismertetett arányokat 

                                                        
1  A telepen segítő tevékenységet végez többek között a Baptista Szeretetszolgálat, a 
Magyarországi Református Egyház cigánymissziója, közösségfejlesztő tevékenységet végez 
Kontúr Közhasznú Egyesület, valamint lakhatási érdekvédelmi segítséget nyújt A Város 
Mindenkié csoport. A Kontúr Közhasznú Egyesület munkájáról és együttműködésünkről a 
tanulmány 3. fejezetében írunk részletesen. 

Forrás: http://www.doksi.hu
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 irányadó információnak tekintettük, tehát az adatfelvétel legelső lépésében azt 

mértük fel, hogy hány lakásban élnek életvitelszerűen.  

 

Az adatfelvétel során elsődleges célunk az volt, hogy a lehető legtöbb 

háztartásról gyűjtsünk adatokat, így az elérhető háztartásokon belül nem 

alkalmaztunk véletlen mintavételt, minden válaszadásra hajlandó háztartáson 

belül lekérdeztünk egy-egy kérdőívet. Az ebből adódó esetleges torzítást a 

következő technikákkal igyekeztünk ellensúlyozni: 

 a telep két tömbjében azonos időszakokban voltunk jelen, minden 

emeleten folyamatosan dolgoztak a két szervezet önkéntesei; 

 minden háztartást legalább három alkalommal kerestünk fel (kivétel, 

ha válaszmegtagadó), a három megkeresés közül egynek hétköznap 

este, egynek hétköznap délelőtt, egynek pedig hétvégén kellett lennie; 

 igyekeztünk a háztartás tagjaival időpontot egyeztetni, és azt követően 

visszatérni a kérdőív kitöltése céljából; 

 mivel a kérdőív attitűdkérdéseket is tartalmaz, a háztartás tagjai közül 

a válaszadó személyt kvótás mintavétellel választottuk ki, melyet a 

2011. évi népszámlálás adatai alapján határoztunk meg. A kvóták 

telítődését minden adatfelvételi nap végén monitoroztuk; 

 az adatokat a népszámlálási adatok alapján nem és korcsoport szerint 

súlyoztuk. 

 

Jelen kutatási jelentés az adatfelvétel súlyozott adatait tartalmazza, melyeket 

minden esetben ebben a formában közlünk. 

A 73 kérdőív alapján összesen 243 Hős utcai lakosról tudunk információkkal 

szolgálni. 

1.3. A kérdőív és a lekérdezés menete 

A kérdőív a következő tagolással készült: 

 alapvető demográfiai adatok felvétele a háztartás egészéről (kik élnek a 

háztartásban, nem, életkor, iskolai végzettség és foglalkozás szerint, 

különös tekintettel arra, hogy ki a háztartásfő és a többi háztartástagot 

Forrás: http://www.doksi.hu
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 milyen viszony fűzi hozzá), amely magába foglalja a jövedelmi helyzettel 

és a lakóhely állapotával kapcsolatos kérdéseket is; 

 külön kérdésblokk foglalkozik a család és rokonság intézményével 

(különös tekintettel a kiskorúak helyzetére); 

 külön kérdésblokk foglalkozik a térbeliséggel, amely magába foglalja a 

Hős utcához fűződő viszonyt is; 

 a Kontúr Közhasznú Egyesület közösségfejlesztő munkájával kapcsolatos 

kérdések (közösségi programokon való részvétel, igények, bizalmi 

viszonyok). 

A kérdezés során – az alapvető demográfiai adatokat, az anyagi helyzettel 

kapcsolatos kérdéseket, illetve a gyermekek helyzetével foglalkozó kérdéseket 

kivéve – minden esetben a válaszadó személy saját és önálló véleményére 

voltunk kíváncsiak. Ezáltal az eredmények nagyobb része az attitűdkérdésekre 

adott válaszokat, míg egy kisebbik része az egész háztartásra vonatkozó 

eredményeket összesíti. 

A kérdőív szerkesztése a Kontúr Közhasznú Egyesület és az ELTE ARTSZ közös 

munkája. A kérdőívet a fő terepmunkát megelőzően próbakérdezéssel teszteltük 

a Bihari úti telepen. A próbakérdezés elsődleges célja az volt, hogy megtudjuk, 

vannak-e a kérdőívben nehezen érthető vagy félreértelmezhető kérdések, 

mennyi ideig tart a kérdezés, és mennyire fárasztó ez a válaszadóknak. A próba 

tapasztalatai alapján véglegesítettük a kérdőívünket. 

A lekérdezést 2015. július 13. és 19. között végeztük. A kérdezőket előzetes 

oktatásban részesítettük egy workshop keretében, ahol a kutatócsoport tagjai 

megismerkedhettek a területtel, annak különböző feszültségi pontjaival, 

valamint a lekérdezendő személy kiválasztásának pontos menetével, illetve a 

kérdőívet érintő információkkal. A kérdőívek rögzítését és a végső adatbázis 

elkészítését a szakkollégium tagjai végezték el. Az adatokat alapvető logikai 

tisztítások után a következő szempontok alapján ellenőriztük: 

 egymásnak ellentmondó válaszok vizsgálata egy kérdőíven belül 

 a háztartás tagjaihoz tartozó demográfiai adatok pontos 

ellenőrzése 

 kiugróan magas/alacsony értékek ellenőrzése 

Forrás: http://www.doksi.hu
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 A kutatás második szakaszában kvalitatív adatgyűjtést végeztünk, melynek során 

19 interjút készítettünk az épülettömbök lakóival. Az interjús kutatás több 

tekintetben is a kérdőívben szereplő témákat érintette, így ezek elemzésével 

finomabb, árnyaltabb magyarázatokat adhatunk a kérdőív által feltárt 

összefüggésekre.  

 

A kutatás módszertanának kialakítása során a kutatócsoport kiemelten 

fontosnak tartotta, hogy a kérdőívek és az interjúk felvételén túl egyéb 

adatgenerálási módszereket is alkalmazzon. (Kovács A. et al 2016) Bár a kutatás 

gerincét a kérdőívek lekérdezése és az interjúzás jelentette, törekedtünk rá, hogy 

az egyhetes lekérdezés és az interjúfelvétel folyamata során a 

közösségtanulmány módszertanát használva mélyebb és puhább tudást is 

gyűjtsünk a Hős utcai lakosokról. (Sárkány 2005, Kovács 2007) 

 

A kérdőívezés célja az adatgyűjtésen túl a lakók megszólítása volt, elősegítve a 

Hős utcai lakosok és a Kontúr Közhasznú Egyesület képviselőinek 

kapcsolatfelvételét, amely közösségfejlesztő tevékenységüket is elősegítette. A 

kérdőívek kitöltése során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a lakók 

azokat a gondolataikat is megfogalmazhassák, melyeket adott esetben a kérdőív 

nem tudott kellően mélyen feltárni. Emellett célunk volt, hogy elősegítsük 

részvételüket a kutatás későbbi fázisában, illetve a Kontúr Közhasznú Egyesület 

közösségfejlesztő munkájában. Ezért a hét napig tartó kérdőívezés során 

esténként megbeszéléseket tartottunk, ahol a kérdőívek összesítésén túl közösen 

terepnaplót írtunk azokról a benyomásokról és tapasztalatokról, melyeket a 

kérdőívvel nem tudtunk rögzíteni. Az egyhetes kollektív terepnapló-írás 

lehetőséget biztosított arra, hogy a kérdőívező önkéntesek beleláthassanak 

egymás munkájába és megosszák élményüket, tapasztalatukat egymással. 

Továbbá olyan kollektív adatgyűjtési formának is bizonyult, ahol a kutatók 

személyes élményei puha adatokként hozzájárulnak a kérdőíves eredmények 

pontosításához, árnyalásához. A kérdőív felvételén túl sokszor olyan kényesebb 

témákat is érintettek a válaszadók (pl. drog- és lakáshelyzet), melyeket a 

kérdőívben a kérdések különös súlya miatt szándékosan nem kérdeztünk.  

 

Forrás: http://www.doksi.hu
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 Azokkal a válaszadókkal, akik a kérdőív kitöltése után is nyitottak voltak a 

kutatásban való részvételre, interjúk készültek.  A terepnapló-írás gyakorlatát az 

interjús kutatás alatt megtartottuk, és elemzését beépítettük a kutatás 

folyamatába. 

Forrás: http://www.doksi.hu
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2. Az eredmények ismertetése 
 

A következőkben a kérdőíves, illetve az interjús adatgyűjtés eredményeit 

mutatjuk be. A kvantitatív eredményeket minden alkalommal súlyozott 

formában közöljük. Eredményeink tájékoztató jellegűek, ami az alacsony 

elemszámnak, illetve a vizsgált közeg speciális jellemzőinek tudható be. 

2.1. A Hős utcai lakosok demográfiai összetétele 

Adataink szerint a Hős utca általunk vizsgált két háztömbjében a nők és a férfiak 

közel fele-fele arányban (rendre 54 százalék, illetve 46 százalék) vannak jelen. A 

koreloszlás alapján (1. ábra) elmondható, hogy a Hős utca egy többségében 

fiatalok és középkorúak által lakott terület, ahol az idősebbek aránya jelenleg 

kimondottan alacsony. Az 1. ábrán korcsoportok szerinti nemek közti megoszlás 

látható. 50 éves korig női többség konstatálható, onnantól viszont a férfiak súlya 

nagyobb, míg az idősebbek felé haladva ismét enyhe női többlet, majd a nemek 

közti kiegyenlítődés tapasztalható.  

1. ábra: Nemi arányok korcsoportonként a két háztömbben (2015, %)  

 

Forrás: http://www.doksi.hu
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Egy háztartásban átlagosan 3,4 fő él, ami magasabb a X. kerületre 

vonatkozó 2011-es adathoz, a 2,03 főhöz2 képest. Ez elsősorban a magasabb 

gyermekszámmal magyarázható. A részletes adatokat a 2. ábra mutatja, amelyen 

jól kivehető, hogy ugyan a két- és háromfős háztartás a leggyakoribb, mégis 

magas a négy- és az ötfős háztartások száma is, valamint látható, hogy egy 

esetben tíz személy osztozik a 25-26 négyzetméteres lakáson. 

2. ábra: A háztartásokban élő személyek száma (2015, db) 

 

 

A gyermekek száma a sokaság 38 százalékát teszi ki, ami több mint kétszerese a 

X. kerületre vonatkozó 2011-es népszámlálási adatnak, ami 14-15 százalék3.  

                                                        
2 Magyarország közigazgatási helynévkönyve, 2015. január 1. 
http://www.ksh.hu/docs/hun/hnk/hnk_2015.pdf Utolsó megtekintés: 2015. december 7.  
3 Központi Statisztikai Hivatal: 2011. évi népszámlálás, területi adatok, Budapest 
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_01_2011.pdf Utolsó 
megtekintés: 2016. január 09. 

Forrás: http://www.doksi.hu
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 A 3. ábrán látható, hogy abban a háztartásban, ahol gyerek él, ott leggyakrabban 

két gyermek van, s van egy család nyolc kiskorú gyermekkel. 

3.ábra: A háztartásokban élő gyerekek száma (2015, db) 

 

 
4. ábra Kiskorú nélküli háztartások összetétele nem és korcsoport szerint 

(2015, db) 

 

Forrás: http://www.doksi.hu
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 A 28 háztartásból, amelyben jelenleg nincs kiskorú, három esetben igaz csupán, 

hogy eddig még nem született a kérdezettnek gyermeke, tehát ebből is sejthető, 

hogy a 28 eset között felülreprezentáltak az idősebbek, akikkel már nem él 

együtt kiskorú. (4. ábra) 

Azt is megkérdeztük a lakóktól, hogy vállalnának-e további gyermekeket, és ha 

igen, hányat. A következő, 5. ábra ezt mutatja meg, a már meglévő gyermekek 

számának és a kérdezett életkorának függvényében. Várakozásainknak 

megfelelően a 18-30 évesek inkább szeretnének további gyermeket vállalni, mint 

a náluk idősebbek (31-49 évesek). Azok között, akik vállalnának még gyermeket, 

többen vannak, akik még kettőt vagy annál többet szeretnének, mint akik eggyel 

növelnék gyermekeik számát, ami természetesen függ a már meglévő gyermekek 

számától is. Olyan válaszadó nem volt, aki négy gyermek mellé továbbiakat 

vállalna.  

5. ábra: Gyermekvállalási hajlandóság az eddigi gyermekszám és kor szerint, 

a két háztömbben (2015, %) 

 

 

Forrás: http://www.doksi.hu
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 A kérdezettek fele családi állapota szerint nőtlen/hajadon. Házas és elvált 

státuszú hasonló nagyságrendben fordul elő (a válaszadók mintegy 20-20 

százaléka), míg az özvegyek a megkérdezetteknek mindössze 8 százalékát teszik 

ki. Ugyanakkor azt is fontos látni, hogy – amint azt a 6. ábra mutatja – a 

hajadon/nőtlen és a nyilvánvalóan a házas kategórián belül többségben vannak 

azok, akik házas- vagy élettárssal élnek. Viszont az elváltak és özvegyek között 

nagyobb azoknak a száma, akik élettárs nélkül élnek.  

6. ábra: Családi állapot eloszlása a két háztömbben (2015, %) 

 

   

Forrás: http://www.doksi.hu
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 7. ábra: Az élettárssal/házastárssal vagy ezek nélkül élők aránya 

korcsoportok szerint, a két háztömbben (2015, %) 

 

Ha korcsoportonként vizsgáljuk az élettárssal/házastárssal vagy a nélkül élők 

arányát, arra lehetünk figyelmesek, hogy a 65 év felettieken kívül és az 50-64 

évesek között, ahol egyenlőek az arányok, a többi korosztályban valamivel 

többen vannak azok, akiknek van élettársa vagy házastársa. (7. ábra)  

Forrás: http://www.doksi.hu
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 8. ábra: Iskolai végzettség eloszlása korcsoportok szerint a két háztömbben 

(2015, %) 

 

A felnőtt korúak iskolai végzettségét bemutató 8. ábráról leolvasható, hogy a 

legtöbb (összesen 61%) Hős utcai lakó legfeljebb nyolc általános iskolai osztályt 

végzett, ők minden korcsoportban a legnagyobb arányban szerepelnek. Őket a 

szakmunkásképzőt kijárt, érettségi nélküli szakképzésben részesültek (összesen 

26%) követik, majd az érettségizettek (9%) és a főiskolai/egyetemi 

végzettségűek (összesen 2%). Tehát feltevéseinknek megfelelően többségében 

alacsony iskolai végzettségűek koncentrálódnak a Hős utcában.  

 

Forrás: http://www.doksi.hu
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2.2. Rokonsági és családi kapcsolatok a Hős utcában 

A következőkben a kérdőív családdal és tágabb rokonsággal kapcsolatos 

kérdéseinek vázlatos eredményeit mutatjuk be, kiegészítve az interjúk 

elemzéséből levonható következtetésekkel. Először a kérdőíves adatok alapján 

mutatjuk be az általánosabb adatokat, a rokonság létszámát és jellemzőit, majd 

pedig az interjús adatokkal kiegészítve szó lesz a rokoni kapcsolatok szerepéről a 

telep életében. 

 

Kutatásunkban a rokonság és a család témakörét kiemelten fontosnak tartottuk. 

Azt feltételeztük, hogy a Hős utcai telep életében e kapcsolatoknak döntő 

jelentősége van. Amennyiben elfogadjuk Ladányi János hipotézisét, mely szerint 

a telep egyfajta „hídfőállásként” működik (Ladányi:2004) a vidékről Budapestre 

tartó mobilitási folyamatokban, úgy feltételezhetjük, hogy a migrációban nagy 

jelentősége van a rokoni és családi hálózatoknak, mint kapcsolati tőkének. 

Másfelől a lakások fizikai közelsége okán a mindennapokban elengedhetetlennek 

tűnik a lakók közötti együttműködés, mely feltételezésünk szerint a rokoni és 

családi szálakon keresztül valósul meg. Ezek szerint a családi és a rokoni 

kapcsolatok fenntartása és megőrzése pedig kitüntetetten fontos. (Ambrus 1988) 

 

A kérdőíves adatfelvétel során 73 adatközlőtől összesen 417 rokonról 

szereztünk információt. A 9. ábrán az látható, hogy az egyes kérdezettek hány 

rokont említettek meg a kérdőív kitöltése során. Az említett rokonok számába 

beletartoznak azok is, akik a kérdezettel egy háztartásban élnek.  

Forrás: http://www.doksi.hu
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 9. ábra: Említett rokonok, családtagok száma 

 

Az ábra alapján megállapítható, hogy átlagosan 6 személyt említettek 

rokonságuk tagjaként. 

A 10. ábrán látható a rokonokkal történő kapcsolattartás aszerint, hogy milyen 

gyakran beszélnek az adott rokonnal. A kapcsolattartás alatt nem csupán a 

személyes találkozókat értettük, ugyanúgy beletartoztak a telefonbeszélgetések, 

az interneten váltott üzenetek, videóhívások stb. Az adatok alapján tehát az 

összrokonság 81 százalékával napi szintű a kapcsolattartás (amibe beletartoznak 

azok a rokonok, családtagok is, akikkel a kérdezett egy háztartásban él – de a 

torzitás elkerülése végett a külön megjelenítés mellett döntöttünk), s heti szinten 

a rokonság 96 százalékával érintkeznek a megkérdezetteknek, ami mindenképp 

magas aránynak mondható.  

Forrás: http://www.doksi.hu
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 10. ábra: A Hős utcai lakosság a kapcsolattartás mértéke szerint (n=417) 

 

A 11. ábrán már az előzőekben felvázolt rokonság területi eloszlását láthatjuk 

abból a szemszögből, hogy a Hős utcában lakik, azon kívül Budapesten, vagy 

pedig más településen.  

 

11. ábra: A Hős utcai rokonság területi eloszlás szerint n=417 

 

 

Az adatok alapján a kérdezettek rokonságának közel kétharmada lakik a Hős 

utcai telepen, s csupán 15 százalék azon rokonok aránya, akik földrajzilag nem 

Forrás: http://www.doksi.hu
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 kötődnek Budapesthez. Azonban a Hős utcától való távolodással nem feltétlenül 

csökken a rokonság jelentősége, sőt a későbbiekben még lesz szó a fizikailag 

távol élő rokonság kiemelt szerepéről és jelentőségéről.  

A 12. ábrán azon családtagok összessége szerepel, akik a kérdezettekkel egy 

háztartásban élnek. 

12. ábra: A kérdezettekkel egy háztartásban élő rokonok összesen 

 

 

A gyermekek kimagasló száma két dologgal magyarázható: egyrészt azzal, hogy a 

gyerekek száma a telepen a kerületi átlaghoz képest egyébként is jóval nagyobb 

(lásd 2.1. fejezet), másrészt azzal, hogy abszolút kategóriák helyett jelen esetben 

viszonylagos kategóriákról van szó, amelyeket a kérdezettek szemszögéből 

szemlélünk, így nemcsak a 18 évesnél fiatalabbak tekinthetők gyereknek. Ezek 

alapján a szülők, az unokák és a gyerekek szemszögéből nézve az egyenes ágon 

alapuló háztartási szerveződések tűnnek ki, azonban egy-két esetben a távolabbi 

rokonság és az egyéb rokonság is megjelenik, valamint, olyan személyek is, 

akikkel bár együtt laknak, de nem tekintik rokonoknak őket. 

 

Forrás: http://www.doksi.hu
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 A 13. ábrán a megjelenő családtípusok szerepelnek a háztartásban élő rokoni 

kapcsolatok alapján.  

13. ábra: Családtípusok háztartáson belül 

 

 

A nukleáris család a szülő(k) és gyerek(ek) típusú szerkezetet foglalja magában, 

a kiterjesztett család a nukleáris kategórián túl más rokonokat is tartalmaz (pl. 

nagyszülők, unokatestvérek, más rokonok). A kérdőíves adatok szerint a Hős 

utcai családok többsége nukleáris családformában él (51%), 17 százalékuk él 

egyedül, s mindezek mellett 32 százalékuk pedig kiterjesztett családban. A 

családtípusok elemzése kapcsán azonban érdemes visszautalni a 3. ábrán 

látottakra. E szerint szép számban találhatunk olyan háztartásokat, amelyekben 

több generáció él együtt, s nem a nukleáris családformához igazodnak.  

Az 14. ábra a Hős utcán belüli rokonsággal történő kapcsolattartást mutatja be.   

 

Forrás: http://www.doksi.hu
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 14. ábra: Rokonsági viszonyok és kapcsolattartás – a Hős utcai telepen belül 

n=267 

 

Arányukat tekintve sokkal magasabb számban vannak olyan rokonok a telepen, 

akikkel napi szintű a kapcsolattartás. S bár a kapcsolattartás gyakoriságáról 

számszerű adataink vannak, a jellemzőiről inkább az interjúkból kaptunk 

információkat. Az interjúk alapján ugyanúgy elmondható, hogy széles rokonság 

jellemzi a telepet, azonban a rokonsághoz való viszony már sok tekintetben 

különbözik. Egyrészt érzékelhető, hogy a frissen beköltözők számára a rokoni 

kapcsolatok jelentik az új térbe való integráció egyik lehetőségét, illetve sok 

esetben a rokonsági kapcsolatok teszik lehetővé a felköltözést vidékről illetve 

esetenként egyéb budapesti terekből, ami együtt jár a vidéken maradt 

kapcsolatok gyengülésével. 

„Valahol szerencsésnek érzem magam, mert tényleg rengeteg vidéki lány 

akar feljönni Pestre megpróbálni az életet, akinek nem volt olyan anyagi 

háttere, hogy tanulni tudjon, és úgy felkerüljön egyetemre vagy főiskolára. 

Tehát nekem azért, én úgy vagyok, tudod, hogy én nem teljesen idegen 

helyre jöttem, hát én nekem itt vannak. Akármi bajom, problémám van, csak 

leszaladok itt a lépcsőn, és meg van oldva.” 4 

                                                        
4 HŐS04 sz. interjú  

Forrás: http://www.doksi.hu
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 Az interjúrészlet jól szemlélteti a rokonság sokrétű funkcióját a telep életében. A 

rokonság szerepe egyrészt a beköltöző családok lakás-mobilitásában mutatkozik 

meg: kapcsolati tőkeként a beköltöző családok fővárosi lakhatása megoldásában 

kulcsfontosságú. A rokonság kitüntetett szerepe azonban a beköltözést követően 

is megmarad. A háztartások közötti reciprocitás fontos tényező a családok 

megélhetésében és boldogulásában.  

Azonban a segítségnyújtás mellett a rokonok közelléte sok esetben az önálló 

boldogulást hátráltató tényezőnek bizonyul.   

„Jajj, hát mindenki rokon itt. Mármint a férjem által két család, igen, anyós 

és após is, majdnem mindenki rokon. De én nem tartom senkivel se a 

kapcsolatot, nem járok senkihez, nem foglalkozok senkivel.(…) Amíg 

apósom élt, addig jöttek, az igen sokat adott, de azóta nincs rokonság. 

Mióta nem tudnak adni. Anyósomék mindenkinek adtak, nagyon rendesek 

voltak (…), de nem foglalkozunk senkivel, nem kérünk senkitől és nekik ez 

furcsa. Itt mindenki mindenkitől, na, jó, mi nem kérünk. Mi megvagyunk, 

szűk család, egymáson segítünk, szűk család, ha baj van”5  

 

„Csak család. Pedig nagyon sok, hogy mondjam? Itt a Hős utcába a legtöbb, 

aki itt lakik, úgy mondom az a legtöbb rokon. Mind ilyen ágakról. Több 

ágakról így szétszedve, terjedünk. Mind rokonság, tényleg, mint egy nagy 

család, de már nem. Már ha nekem van 5 forinttal több, már meg tudnának 

ölni.”6 

A fenti idézetek a rokoni kötelékek terhességéről szólnak. A rokonság 

kötöttséget is jelent az itt élők számára. A rokonság kezdetben az ideköltözést 

segítő erőforrás, később azonban sok család számára inkább a továbblépést és 

függetlenedést gátló tényezővé válik.  

A 15. ábrán a vidéki rokonság és a velük történő kapcsolattartás mértéke látható. 

A mindennapi kapcsolattartás mértéke itt közel sem olyan erős, mint a telepen 

belül, azonban a vidéki rokonság jelentősége a kvalitatív vizsgálatok alapján nem 

is a mindennapi interakciókban ragadható meg. A vidéki (illetve térben távoli) 

rokoni kapcsolatok) jelentősége a telepre illetve telepről történő mobilitás során 

                                                        
5 HŐS10 sz. interjú  
6 HŐS06 sz. interjú  
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 értékelődnek fel. A másik pedig a kapcsolatok általi mobilitási pályák 

megnyitása, amelyek az esetek többségében ugyan Budapest és a Hős utca felé 

irányulnak, azonban ez a folyamat ugyanúgy működik visszafelé is. 

 

15. ábra: Rokonsági viszonyok és kapcsolattartás ‒ a Hős utcán kívül, 

vidéken (n=60) 

 

 

2.3. A gyerekek helyzete 

A 18 év alattiak a Hős utca mikrotársadalmának 38 százalékát teszik ki (lásd 2.1. 

fejezet), vagyis több mint egyharmados arányukkal kiemelt figyelmet 

érdemelnek. Ebben a fejezetben először bemutatunk néhány részletesebb, 

gyermekekre vonatkozó alapvető adatot, utána pedig feltérképezzük a szülők 

véleményét gyermekeik oktatási kilátásaival kapcsolatban, továbbá kitérünk az 

iskolaválasztás kérdésére is. 

Forrás: http://www.doksi.hu
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 16. ábra: A 18 év alattiak korcsoportok szerint (2015, fő) 

 

17. ábra: A gyermekes családok aránya gyermekszám szerint (2015; %) 

 

 

Forrás: http://www.doksi.hu
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 Az 16. ábrán látható, hogy az óvodás korúnál fiatalabb és a 14 évesnél idősebb 

gyerekek kisebb számban vannak jelen a két lakótömbben, mint a 3 és 13 év 

közöttiek. A 17. ábra pedig azt mutatja, hogy a gyermekes családok közel 

harmadában egy, csaknem felében két, 14 százalékában pedig három gyermeket 

nevelnek. Ezt a 2011-es országos népszámlálási adatokkal7 összehasonlítva 

megállapítható, hogy amennyiben a Hős utcai szegregátumot 

mikrotársadalomként fogjuk fel, itt az országos helyzethez képest a 

gyermekes családok között nagyobb arányban élnek többgyermekesek 

(két-, három- vagy akár négy gyermekesek).  

 

Már korábban láthattuk, hogy a 65 év felettiek kivételével minden korosztályban 

valamivel többen vannak azok, akiknek van házas- vagy élettársa, mint akiknek 

nincsen (lásd 2.1. fejezet). Így a gyerekek között is kevesebb, aki olyan szülővel 

él, akinek nincs élettársa vagy házastársa. A három vagy négy gyermekes 

háztartásoknál egy kivétellel mindenhol a társával él a kérdezett. Inkább az egy 

vagy két gyermeket nevelők között találhatunk egyedülállót. A 18. ábrán a 

háztartások gyermekszáma látható családi állapot szerint. 

                                                        
7 „A gyermekes családok több mint felében egy, egyharmadában kettő gyermeket neveltek, a 
három gyermeket nevelők részesedése 9 százalék.” KSH 2011. évi népszámlálás 3. Országos 
adatok, 8.o. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_00_2011.pdf  
Utolsó letöltés 2016. június 30. 
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 18. ábra: A háztartások gyerekszáma családi állapot szerint (2015, db) 

 

Fontos kérdés, hogy milyen a helyzete, milyen lehetőségei vannak egy szegregált, 

telepszerű lakókörnyezetben élő gyermeknek a tanulmányaiban való 

előrehaladásban, ami a társadalmi mobilitást, a szegénységből való kitörést 

segítheti elő vagy legalábbis az indulási hátrányokat hivatott mérsékelni. Ennek 

egy aspektusát, vagyis a szülők prioritásait próbáljuk most feltárni. 
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 19. ábra: Mennyire tartja fontosnak, hogy gyermeke... (2015, %)  

 

A 19. ábrán kitűnik, hogy a megkérdezettek többsége számára egy kérdés 

kivételével fontos, hogy a gyerekek birtokába jussanak a későbbi életüket 

előnyösen befolyásoló különböző készségeknek, ismereteknek. Egyöntetűen 

hangsúlyozták, hogy a gyerekek fejezzék be az általános iskolát. A nyelvtanulás, 

az érettségi, a szakma szerzése szintén fontos a döntő többség számára, ahogyan 

az is, hogy a gyermek önellátóvá váljon, kapjon képet a munka világáról, 

megtanuljon főzni, egyetemre/főiskolára menjen, és legyen egy mentora, aki 

segíti. A diákmunka vállalása és a jogosítványszerzés már kissé megosztónak 

bizonyult, de még ezeket is a válaszolók több mint háromnegyede tartja 

fontosnak. Azt viszont, hogy a gyerek tájékozott legyen a politikai életben, a 

kérdezettek több mint fele nem tartja fontosnak.   

 

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a szülők figyelemmel kísérik-e gyermekeik 

iskolai tevékenységét, tartják-e a kapcsolatot az iskolával. Összességében az 

jellemző, hogy valóban folyik arról diskurzus otthon, hogy kik a gyerekek barátai, 

milyen sikerek, kudarcok érték őket, mit tanultak éppen az iskolában. Tehát a 
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 gyerekek jórészt olyan otthoni légkörbe mennek haza délutánonként, ahol 

megoszthatják mindennapi élményeiket, számos családban olyannyira részletes 

a kommunikáció, hogy az aznapi iskolai ebédre ugyancsak kiterjed. A válaszok 

azt is mutatják, hogy a megkérdezettek túlnyomó többsége rendszeresen jár 

szülői értekezletre és tartja a kapcsolatot az osztályfőnökkel. Természetesen a 

válaszok értékelésekor érdemes figyelembe venni a kérdőíves megkérdezés 

okozta szituációs hatást is, hogy egy elképzelt társadalmi elváráshoz való 

igazodás miatt a kérdezett esetleg szépíti a helyzetet, de mivel, ennek mértékéről 

nincs információnk, a kapott adatokra vagyunk utalva. 

Kutatásunk során figyelmet fordítottunk annak felmérésére is, hogy a gyerekek 

rendelkeznek-e a tanuláshoz, a tanulásban való fejlődéshez szükséges 

eszközökkel, részt vesznek-e különböző programokon, hiszen ezek az adottságok 

és lehetőségek fontos szerepet játszhatnak sok dimenzióban a gyermekek 

osztályban elfoglalt helyétől kezdve, társas kapcsolataik alakításán át iskolai 

teljesítményükig.  

20. ábra: Van-e a háztartásban lakó gyermekek számára... (2015, %) 
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 Ahogyan az 20. ábra mutatja, az óvoda, iskola által előírt felszerelést a legtöbb 

család biztosítani tudja gyermeke számára, mint ahogyan nagyrészt azt is, hogy 

legyen otthon megfelelő vagy legalábbis valamilyen hely a tanulásra.  

Nyelvtanuláshoz szükséges szótár már ennél kevesebb háztartásban áll 

rendelkezésre, íróasztal pedig a családok kétharmadánál nincs. Mindennek 

hátterében valószínűsíthetően a jövedelmi helyzet áll, e mellett pedig a lakások 

kedvezőtlen feltételei (például helyszűke) is szerepet játszanak. 

A válaszok alapján a Hős utcai gyerekek többféle programban vesznek részt (lásd 

21. ábra), valamint többségük zsebpénzzel is gazdálkodhat. Nem meglepő módon 

fizetett különórára csak nagyon kevesen járhatnak, ami a jövedelmi státusszal 

hozható összefüggésbe. 

21. ábra: Van-e a háztartásban lakó gyermekek számára... (2015, %) 

 

 

A 22. ábráról leolvasható, hogy a gyerekek szabadidejükben leginkább a 

szobában vagy a gangon játszanak, illetve televíziót néznek, és sokan a 

szüleiknek is rendszeresen segítenek. A többi tevékenységgel összehasonlítva 

ezek inkább kapcsolódnak az otthonhoz. Tehát úgy tűnik, hogy a gyerekek 

gyakrabban vannak a lakásban vagy annak környékén, és ritkábban járnak el 

otthonról, kirándulnak vagy vesznek részt szervezett programon. Ennél fogva 
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 feltehetően nagy szerepet játszanak a Hős utcai háztartások közötti és 

szomszédsági kapcsolatok működtetésében. 

22. ábra: A gyerekek szabadidő-eltöltése (2015, %) 

 

A gyerekek korcsoportok szerinti arányainak nagyrészt megfelelően alakul az, 

hogy milyen közoktatási intézménybe járnak. 7 százalékuk (7 fő) jár bölcsődébe, 

29 százalékuk (27 fő) óvodába, 48 százalék (44 fő) általános iskolás, 16 százalék 

(14 fő) pedig középiskolai keretek között tanul.  

A 23. ábra azt mutatja be, hogy a Hős utcai gyerekek mely budapesti kerületek 

oktatási intézményeibe járnak. Ugyan a legtöbben a lakóhelyükhöz közeli, X. 

kerületi létesítményekben tanulnak, más kerületek is meglepően nagy számban 

szerepelnek a felsorolt általános iskolák között. Az interjús kutatás alapján az 

látszik, hogy bizonyos családok átmenetinek érzik a Hős utcai lakóhelyüket, és 

mindennapjaikat a lakóközösségtől elzárkózva élik. Ismerik a többi lakót, de csak 

néhányukkal ápolnak – többnyire felszínes – kapcsolatot. Ezekre a családokra 

jellemzőbb, hogy törekvőek, s gyermekeik nem a Bem József, illetve a Wesley 

János Általános Iskolába járnak, hanem egy nem X. kerületi intézménybe. Több 
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 esetben ezt a korábbi lakóhelyükön bejelentett hivatalos lakcímük teszi lehetővé 

(Alacsony-Földesi 2016). 

„Akik itt laknak, nagyjából ismerem őket, hát nem úgy, hogy átjárok hozzájuk, 

de azért én is kiállok vagy leviszem a szemetet, köszönő viszonyba’ szinte 

mindenkivel vagyok. (…) Szerintem kinézetre is látod, ki hogy néz ki, milyen 

ruhába’. Én nem akarom, csúnyán beszélnek ezek a gyerekek. Én nem akarom, 

hogy az enyémek csúnyán beszéljenek, az enyémek nem beszélnek csúnyán.”8 

 

23. ábra: Óvodába, általános iskolába, középiskolába járók kerületek szerint 

(2015, %) 

 

 

Óvodába legtöbben a X. kerületi Gyöngyike Óvodába járatják a gyermekeiket, 

általános iskolák közül a Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és 

Gimnáziumba és a Bem József Általános Iskolába hasonló arányban, 

középiskolába pedig nagyrészt a Wesley János Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola és Gimnáziumba járnak a Hős utcában élő megfelelő korú gyerekek. 

 
 
 

                                                        
8 HŐS03 sz. interjú  
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 2.4. Térbeli mobilitás 

Ebben a fejezetben arra keressük a választ, hogy a Hős utca lakói hol laktak a Hős 

utcát megelőzően, mióta élnek a Hős utcában, illetve milyen terveik, gondolataik 

vannak a jövőbeli mobilitás, esetleges elköltözés terén.  

 

A Hős utca 15. „A” és „B” tömbjében összesen 317 lakás található, amelyek 

egyenként 25-26-27 m2-esek, 1-1 lakást pedig a gangról egy kis előszobán 

keresztül lehet a kétoldalon elhelyezkedő ajtókon át megközelíteni, szemben 

pedig a közös WC található.9 

A 317 lakásból 150 magántulajdonban, 167 pedig önkormányzati tulajdonban 

van. (24. ábra) Az önkormányzattól bérelt lakások aránya – a kilakoltatások és a 

szerződéshosszabbítások hiánya miatt - folyamatosan csökken. A lakott 

ingatlanok tekintetében jelentős a különbség az „A” és a „B” tömb között: a „B” 

tömbben rossz fizikai állapota miatt több önkormányzati lakást falaznak be, és 

értesüléseink szerint hamarabb is tervezik lebontani.  

 

24. ábra: A lakások tulajdonviszonyai 1 

 

 

 

                                                        
9 Az ettől eltérő lakásméret meglehetősen ritka: eltérések csak két lakás összenyitásának az 
esetén fordulnak elő. Ezzel a példával a kutatásunk során meglehetősen ritkán találkoztunk.  
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 A lakások tulajdonviszonyait illetően a kérdőív során két kérdést tettünk fel:  

1) Tudomása szerint milyen tulajdonban áll ez a lakás?  

2) Önök tulajdonosként laknak ebben a lakásban/házban?  

Az ezekre adott válaszok alapján létrehoztunk egy háromértékű tipológiát: 

1) önkormányzati lakás 

2) magánlakás, melyet tulajdonosként laknak 

3) magánlakás, melyet nem tulajdonosként laknak 

A válaszadók megoszlását a kategóriák mentén a 25. ábrán láthatjuk.  

 

25. ábra: A lakások tulajdonjogi viszonyai 2 

 

 

A legszembetűnőbb adat talán az, hogy a magánkézen lévő lakások több mint 

felében (az összes lakás 30 százaléka) nem a tulajdonos lakik. Az albérlők által 

lakott lakások tulajdonosai általában évtizedekkel ezelőtt költöztek el a telepről. 

Bizonyos esetekben a lakásokat eladták, amelyeket az új tulajdonosok befektetés 

céljából vásároltak és rászoruló családoknak adtak ki. Arra is van azonban példa, 

hogy a magánlakásokat az albérlőknek nem a lakás valódi tulajdonosa, hanem 

harmadik személy adja ki, így a kiadás haszna is a köztes személyt illeti. A 
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 lakáskiadók a lakásokat – visszaélve a beköltözők kiszolgáltatott helyzetével és a 

szociális bérlakások hiányával – sokszor a lakbér többszöröséért adják ki az 

odaköltözőknek. Az egyik interjúalanyunk azzal kapcsolatban, hogy az évek 

során hogyan romlott a Hős utca állapota, többek között a lakáshelyzet 

vonatkozásában, így fogalmazott:  

„Hát, a sok beköltöző, tudod, akik így nem ide tartoznak, föltörték a 

lakásokat, beköltöztek… meg ilyenek, hát végül is már semmin nem 

lepődünk meg itt, ami itt van.” 10 

A telep jövője bizonytalan: ugyan az önkormányzat középtávú terve a két 

háztömb szanálása, azonban a vegyes tulajdoni szerkezet megnehezíti a 

beavatkozást. A háztömbök és a lakások jövőjét illetően hiányos a lakók 

tájékoztatása. Az önkormányzat a saját tulajdonában lévő lakásállomány 

felszámolásával (kilakoltatások, lakások lefalazása) illetve a bérlakásokra kötött 

szerződések meghosszabbításának késleltetésével, vagy meg nem 

hosszabbításával kívánja elérni a lakók mihamarabbi elköltözését.  

„Hát, de itt úgyse fog lépni senki. (…) Sőt, mindenkitől veszik el a lakást. 

Éntőlem is elvették, nullás papírokat vittem. És indok nincs rá, hogy miért 

vették el a lakást. (…)Hát már öt családot kiraktak, úgy, hogy fizetve van, 

nullás papírral, lakásbérleti szerződés. És nem hosszabbítanak meg.”11  

A 26. ábra azt mutatja, hogy az adatfelvétel időpontjában a telepen élők mióta 

élnek a Hős utcában. 

                                                        
10 HŐS11 sz. interjú  
11

 HŐS11 sz. interjú  
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 26. ábra: Hány éve lakik itt? 

 

A 26. ábra alapján a kérdezettek között azok vannak a legtöbben (37%), akik 1-5 

éve laknak a Hős utcában. Érdekes még, hogy akik idén költöztek, az összes 

érvényes választ adó 13 százalékát teszik ki, illetve a kérdezettek több mint 50 

százaléka legalább hat (legfeljebb hetvenöt) éve lakik a Hős utcában. A magas 

fluktuáció, vagyis a lakók gyakori váltakozása az önkormányzati lakások 

esetében kilakoltatásokkal, míg a magánlakások esetében az informálisan 

működtetett albérletpiacot jellemző gyakori bérlőváltozással függ össze. 

 

Azt vizsgálva, hogy a Hős utcában eltöltött idő és a kérdezettek életkora milyen 

kapcsolatban áll egymással, további érdekes összefüggésekre bukkanhatunk. A 

kérdezettek életkora és a bentlakás időtartama között lehet természetszerű 

összefüggés is. A kategóriák gondos megalkotásával igyekeztünk kiküszöbölni az 

ebből adódó esetleges torzításokat. A két tényező összevetésénél (az életkor 

esetén elméleti megfontolások mentén, illetve terjedelmi korlátok miatt csak a 

kérdezett életkorát – a háztartás többi tagjáét nem – vettük figyelembe) igaznak 

bizonyult az előzetesen feltételezett összefüggés, miszerint a fiatalabbak 

átlagosan kevesebb, míg az idősebbek átlagosan több ideje laknak itt. (25. ábra) 

Az idén beköltözött nyolc főből ketten 19 és 24 év közöttiek, a többség (5 fő) 37-
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 45 éves, ami feltételezhetően részben betudható ezen korosztály nehéz 

újrakezdési lehetőségeinek a mai Magyarországon, illetve Budapesten. A többi 

idén (2015-ben) beköltöző között egy személy tartozik a 25-36 éves 

korosztályba. 

 

27. ábra: Hány éve lakik a Hős utcában? Életkori csoportok alapján (2015, 

%) 
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 28. ábra: Hány éve lakik a Hős utcában? Életkori csoportok alapján 

(2015)

 

A következőkben azt vizsgáljuk, hogy akik a kérdezés időpontjában a Hős utca 

lakói, előzőleg hol laktak (a kérdést azoknak tettük fel, akik nem a Hős utcában 

születtek). A kérdezettek 80 százaléka korábban is budapesti lakos volt, míg 13 

százalékuk más városban, 7 százalékuk pedig községben élt.  

 

29. ábra: Mi volt az előző lakhelye? 
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 Azoktól, akik azt válaszolták, hogy előző lakhelyük Budapest volt, megkérdeztük, 

hogy a város melyik részén éltek. A budapesti kerületekből kategóriákat 

készítettünk, felhasználva többek között egy ingatlanügynökség internetes 

oldalának osztályozását a kerületek ingatlanárai alapján.12 Önálló, hangsúlyos 

kategóriát alkot a Hős utca, mely önmagában utalhat arra is, hogy nehéz innen 

„kijutni”, ugyanakkor arra is, hogy sok szál, talán leginkább a családiak kötik ide 

a lakókat.  

 

A ma Hős utcában élők közül a nem a Hős utcában születettek 36 százaléka 

korábban is a Hős utcában lakott, csak esetleg a másik épületben (16%) vagy egy 

másik lakásban, ugyanebben az épületben (20%). Sok mozgás van Hős utcai 

lakásból Hős utcai lakásba, azonban fontos megjegyezni, hogy mivel csak a 

közvetlenül megelőző lakhelyre kérdeztünk rá, feltételezhetően a Hős utcai 

lakásból Hős utcai lakásba költözők között viszonylag jelentős számban vannak 

azok, akik egykor vidékről költöztek Budapestre, akár egyből a Hős utca 

valamely lakásába (vö. Kovács B. 2016). Arra is akad példa, hogy valaki 

kiköltözik egy időre, majd visszatér valamilyen oknál fogva. Az egyik 

interjúalanyunk például abban bízott, hogy olyan lesz, mint régen, mikor még ott 

lakott: 

„Előtte is itt laktunk, itt születtek a gyerekeim, abban a lakásban, aztán 

elköltöztünk Újpestre, ott laktunk majd 20 évet és úgy jöttünk vissza. Azt 

hittük, hogy olyan jó, mint régen volt, mert régen ez nagyon szép volt, meg 

nagyon jó volt, de most már nem az.”13 

                                                        
12 A kerületek sorszámainak hozzávetőleges sorrendjében a kategóriák az általuk tömörített 
kerületekkel: Centrál-Buda (E: I., II., XI., XII. H: XI.); Perem-Buda (E: III., IV., XV., XVI. H: III., IV., 
XV.); ’Klasszikus belváros’ (E: V., VI., VII., XIII., XIV. H: VII., XIII., XIV.); VIII-IX-X (E; H: ezen 
kerületek); Külváros (E: XVII., XVIII., XIX., XX. H: XVII., XIX., XX.); Déli előváros (E: XXI., XXII., XXIII. 
H: XXI.).  
13

 HŐS 10 sz. interjú  
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 30. ábra: Mi volt az előző lakhelye? 

 

Azt is megkérdeztük, hogy a kérdezett tudomása szerint mióta lakik itt a családja 

(a család magja).  

31. ábra: Tudomása szerint mióta lakik itt a család? 

 

Az említések alapján a legrégebbi Hős utcai családmagok azóta élnek itt, amióta a 

két épület felépült, azaz 1936-1937 óta.  
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 Különbségek a két épület között 

 

A térbeli mobilitás kapcsán fontosnak tartjuk a két háztömb – azaz a 15/A és a 

15/B - közötti eltérések vizsgálatát, ez ugyanis magyarázatot adhat a telepen 

belüli térbeli mobilitás mintázataira is. Az „A” és „B” épület közötti gazdasági és 

társadalmi eltérések vizsgálatát több szempontból is indokoltnak tartjuk. 

Egyfelől jelentősen különbözik az épületek fizikai állapota. A „B” épületben pár 

évvel ezelőtt bekövetkezett gázrobbanás jelentős károkat okozott, az épület 

számos része életveszélyessé vált.14 Másrészt tereptapasztalatink is azt mutatták, 

hogy az ott élők sokkal kedvezőtlenebbül látják a tömb fizikai és társadalmi 

helyzetét, mint az „A” tömbben lakók.   

 

A következőkben a Hős utcai telep jövedelmi viszonyait és a lakások 

rezsiköltségeit, illetve ezeknek a telepen belüli eltéréseit tárgyaljuk. Az egyes 

háztartások havi jövedelmét két értékkel jellemezzük: egyrészt a lakásban élők 

összes jövedelmével (a továbbiakban „jövedelem”), másrészt az összes 

jövedelem és a lakásban lakók számának hányadosával (a továbbiakban „egy főre 

jutó jövedelem”). A havi rezsiköltség az alábbi költségeket tartalmazza: villany, 

víz és csatorna, gáz, közös költség, lakbér, albérleti díj, szemétszállítás, egyéb 

rezsiköltség. A rezsi nem tartalmazza a közüzemi díjhátralékok és a hitelek 

törlesztő részleteit, valamint az egyéb tartozások törlesztését. A vizsgált változók 

általános leíró statisztikáját a 2. táblázat mutatja. 

2. táblázat: A lakásonkénti összes és egy főre jutó jövedelem, valamint a 
rezsiköltségek alapstatisztákái a teljes Hős utcai telepre 
 

Átlag Szórás Minimum Maximum Elemszám

Jövedelem 172 196 Ft  84 160 Ft     37 000 Ft           400 000 Ft         53              

Egy főre jutó jövedelem 50 561 Ft     28 394 Ft     9 720 Ft              155 000 Ft         53              

Rezsiköltség 36 940 Ft     19 376 Ft     1 000 Ft              80 400 Ft           67              

 

Az épületek közötti társadalmi különbségeket jól szemlélteti az alábbi ábra, mely 

a fent kiszámított jövedelmi különbségek és kiadások eloszlását épületenként 

(„A” és „B” épület), valamint a telep egészére vetítve ábrázolja.  

                                                        
14 
http://konturegyesulet.weebly.com/uploads/2/7/4/2/27423407/mi_az_a_h%C5%91s_utca.pdf 
utolsó megtekintés: 2016. október 6. 
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 31b. ábra: A jövedelem (1), az egy főre jutó jövedelem (2) és a rezsiköltség 

(3) eltérései a Hős utcai telep két épülete között (az oszlopok az 

átlagértékeket, a vonalak a szórást jelölik)31b (1) ábra 

 

31b (2) ábra 

Forrás: http://www.doksi.hu
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 31b (3) ábra 

 

2.5. Életkörülmények 

Az alábbi fejezetben a Hős utcai lakosok életkörülményeit mutatjuk be. Kitérünk 

elsőként a munkaerőpiaci helyzetre, majd rendre a lakáskörülményeket, a 

szubjektív anyagi helyzetet, a rendszeres kiadásokat, illetve a tartós fogyasztási 

cikkek birtoklását vizsgáljuk. Mint említettük, a lakásokban átlagosan 3 (3,39) 

személy lakik. 

 
Munkaerőpiaci státusz 
 
Az 32. ábrán három kategóriába csoportosítva látható a válaszadók 

munkaerőpiaci státusza. A megkérdezettek 43 százaléka vallotta magáról, hogy 

valamilyen módon foglalkoztatott (alkalmazott, alkalmi munkát végez, 

közmunkás). Az országos átlag ezzel szemben – a Tárki Monitor (2014) kutatása 

alapján – 70 százalék. Emellett 45 százalékot tesz ki azok aránya, akik nem 

dolgoznak, de valamilyen jóléti ellátásban (munkanélküli segély, nyugdíj, ápolási 

díj, gyes/gyed/gyás/gyet) részesülnek. Azok aránya, akiknek – a kérdőívre adott 

válaszok alapján – semmilyen jövedelemforrásuk nincs, 10 százalék. Ehhez 

képest Budapesten 2015 III. negyedévében a foglalkoztatási ráta 61 százalék, a 

munkanélküliségi ráta pedig 5 százalék volt. (KSH, 2014) A Hős utcai lakosok 

Forrás: http://www.doksi.hu
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 foglalkoztatottsága így jócskán elmarad a fővárosi átlagtól, a munkanélküliek 

aránya itt lényegesen nagyobb. 

32. ábra: A kérdezettek munkaerő-piaci státusza 3 kategóriában (n=73) 

  

A kérdezettek legnagyobb része (34%) alkalmazottként dolgozik, de magas 

számban vannak jelen a gyes/gyed/gyás/gyet-en lévő édesanyák, a nyugdíjasok 

és az ellátás nélküli munkanélküliek.  

Lakáskörülmények   
  

A következő részben a lakások állapotával kapcsolatos kérdéssor adatait 

mutatjuk be. Interjús tapasztalataink, illetve a telepen végzett megfigyeléseink 

alapján megállapítható, hogy az udvar szemetes, ápolatlan, a két épület romos. A 

„B” épületben a folyosókon egy ideje nem ég a villany sem, és az ott élők az egyik 

kémény leomlásától is tartanak. A kérdezés során sokan panaszkodtak a 

csótányokra és a poloskákra, a földszinti lakásokban pedig a padló (és néhol a 

falak) vizesedése okoz gondot. 

 

Forrás: http://www.doksi.hu
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 A 33. ábra azt mutatja be, hogy mely szolgáltatások állnak a háztartások 

rendelkezésére. Látható, hogy leggyakrabban (24%) a meleg víz hiányzik. Ezt 

követi a gáz és a vízöblítéses wc hiánya: előbbi 13 százalékban, utóbbi 8 

százalékban nem áll rendelkezésre. A kérdőívek kitöltésének pillanatában 

csupán egy olyan háztartás volt, ahová nem volt bekötve a villany.  

 

33. ábra: Milyen szolgáltatások állnak a lakások rendelkezésére? 

 

 

A fent említett szolgáltatások közül több esetben egynél több nem áll a lakók 

rendelkezésére. A kérdezettek közül 45 háztartás van, ahol mindegyik 

szolgáltatás megtalálható, 23 esetben egy, 4 esetben kettő és 1 esetben négy 

szolgáltatás nem elérhető a háztartásban lakók számára.  

 

Az egyik kérdéssor arra irányult, hogy az elmúlt 5 évben milyen felújítás volt a 

háztartásban. Egyetlen olyan eset volt, ahol két lakást összenyitottak, és ugyanez 

vonatkozik az elválasztófalak átrendezésére is. A legtöbb esetben a lakás 

kifestésére és/vagy nyílászáró- és burkolatcserére került sor. Az interjúkból 

kiderült, hogy sok esetben azért nem költenek felújításra, mert úgy gondolják, 

hogy a két épületet (főleg a „B”-t) hamarosan le fogják bontani, így a kiadások 

Forrás: http://www.doksi.hu
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 feleslegesnek bizonyulnának. Ugyanakkor vannak, akik abban reménykednek, 

hogy így magasabb áron tudják eladni lakásukat. 

 

34. ábra: Milyen felújítások voltak az elmúlt 5 évben? 

  

 

A 35. ábrán az látszik, hogy az elmúlt öt évben milyen arányban fordultak elő 

különböző felújítási munkálatok a megkérdezettek lakásaiban. A válaszadók 18 

százaléka szerint semmilyen felújításra nem került sor. A legtöbb esetben (41%) 

egy kisebb, 16 százalékban két, 18 százalékban három felújítás történt. 

Forrás: http://www.doksi.hu
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 35. ábra: Hányféle felújítás volt az elmúlt 5 évben? (n=73) 

  

 

Mindössze a lakások 61 százalékában van leválasztott fürdőszoba, többnyire a 

konyhából nyílik egy kis fürdőkabin. Legtöbb esetben két lakásra egy közös 

mellékhelyiség jut, de néhány család igyekezett függönnyel vagy fallal saját 

mellékhelységet leválasztani magának a konyhájukból. 

 

Jellemző attitűdök  

 

A kérdőív részét képezte egy olyan, attitűdöket vizsgáló kérdéssor, melyből 

kiderült, hogy a lakók nem tartják konfliktusforrásnak az anyagi helyzetüket, de 

nem is beszélnek pénzügyeikről egymás között. Hipotézisünkkel ellentétben 

kevesebben kérnek anyagi segítséget távolabb élő rokonaiktól (a kérdezettek 53 

százaléka „soha” és csupán 15 százalék „gyakran”). 

 

Havi kiadások  
 

Az 36. ábra megmutatja, hogy melyek azok a költségek, amelyekkel a Hős utca 

15. „A” és „B” épületében lakóknak hónapról-hónapra számolniuk kell. A 

költségek nem arányosan oszlanak meg, ami nemcsak az ugyanazért a 

Forrás: http://www.doksi.hu
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 szolgáltatásért befizetett összegek szórására érvényes, hanem a lakók által 

fizetett költségek típusára is. 

 

36. ábra: Milyen állandó költségeik vannak a lakóknak? 

 

Forrás: http://www.doksi.hu
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 37. ábra:15  Milyen állandó költségeik vannak a lakóknak? – az egyes 

kiadások szerint 

 

 

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a már említett költségek közül melyeknél van a 

lakóknak elmaradása. A 38. ábra azt mutatja, hogy a legtöbben, méghozzá igen 

nagy arányban, a közüzemi díjhátralék törlesztőrészleteivel vannak elmaradva, 

majd –, bár kevésbé látványosan – a közös költség/lakbér/albérleti díj 

valamelyikével, a villannyal és/vagy a gázzal tartoznak a lakás tulajdonosának 

vagy a szolgáltatónak. 

Sokan említették az áram- és vízlopásokat. Ezeket az eseteket inkább hosszabb 

távollétekhez (kórházban tartozkodás, börtönbüntetés) kötötték. A válaszadók 

közül is sokan ezt említették meg tartozásuk okaként. 

 

 

                                                        
15 A 37. ábrán a fekete vonal mutatja, hogy mi volt a legkisebb és a legnagyobb költség, amit az 
egyes kiadásokkal kapcsolatban a kérdezettek említettek. A színes négyzetek felső és alsó értéke 
a költségek alsó és a felső kvartilisét jelöli. A két négyzet találkozása pedig a lakók által említett 
költségek mediánja. Azok az adatok szerepelnek csak az ábrán, ahol a válaszadók száma elérte az 
5 főt. Így a következő kategóriák kimaradtak: lakáshitel-törlesztés, közüzemi díj, egyéb hitel 
költsége. 
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 38. ábra: Van-e valamilyen elmaradásuk a lakóknak? 

 

Vagyontárgyak 
 

A megkérdezett lakások kevesebb, mint fele rendelkezik vezetékes telefonnal, 

számítógéppel, autóval, kerékpárral vagy BKV bérlettel. A kérdezés során 

kiderült, hogy a mosógép sokaknál keverőtárcsás gépet jelent, nem automata 

mosógépet. 

Az internethasználat – a kérdezés tapasztalatai alapján – legtöbb esetben 

mobilinternetet jelent, ami csupán 40 háztartásban elérhető. Előzetes 

feltételezésünk, hogy vagyontárgyaikat megosztanák egymással a 

szomszédok/családtagok, nem igazolódott be.  

Forrás: http://www.doksi.hu
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2.6. Térhasználat, városkép 

A Hős utcai kutatás során nagy hangsúlyt helyeztünk annak vizsgálatára, hogy a 

lakók hogyan látják Budapestet, vagyis a várost, amelyben élnek.  

 

Annak érdekében, hogy megtudjuk, mit gondolnak a városról, először azt 

kérdeztük meg, hogy mi az, ami először eszükbe jut Budapestről. Ezen kérdés 

kapcsán meg kell említeni, hogy alapvetően jelen van egyfajta megfelelési igény 

a kérdező és kérdezett között, főleg, ha láthatóan, érzékelhetően különbség van 

kérdező és kérdezett státusza, élethelyzete között. Ez a Hős utcában is gondot 

okozott. A válaszokból ebben az esetben is kategóriákat hoztunk létre, a válaszok 

mintázataira, jellegére koncentrálva. Ugyan – nyitott kérdés révén – a válaszadók 

jellemzően több helyszínt is említettek, amelyek eszükbe jutnak Budapestről, a 

kategorizációnál egy válaszadó csak egy kategóriába tartozik, mivel a torzítások 

elkerülése végett csak a leghangsúlyosabbnak tekinthető választ vettük 

figyelembe (amit először mondott, vagy amit többször, több formában említett, 

illetve egymáshoz hasonló, vagy térben közel elhelyezkedő épületek, helyszínek 

esetében a kategóriát igyekeztünk kiszélesíteni úgy, hogy a lehető leginkább 

homogén maradjon). Az 1. ábra a kategóriák arányait szemlélteti. 

 

39. ábra: Mi jut eszébe először Budapestről? 

 

Forrás: http://www.doksi.hu
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 Az előzetes várakozásoknak megfelelően a Parlament és a hasonló történelmi 

épületek, turistalátványosságok voltak a legnépszerűbbek (az érvényes választ 

adók 26 százaléka említette ezeket). Viszonylag sokan említettek egyéb 

budapesti nevezetességeket (pl. Gellérthegy, Gellért-fürdő, Váci utca), illetve 

ismertebb hidakat (az érvényes választ adók 19 százaléka). Sokaknak (18%) 

jutott eszébe az otthonuk, a Hős utca vagy a X. kerület egyéb részei (pl. Kőbánya, 

Bihari út, Mázsa tér, Kőbányai Polgármesteri Hivatal). Néhányan (6%) említették 

a Dunát, illetve voltak, akik a Belvárost vagy annak egyes részeit (3%). Továbbá 

egy-egy kérdezett sajátos, vélhetően saját élményhez, emlékhez kötődő helyszínt 

említett első helyként, mely Budapestről eszébe jut (pl. játszóterek, „a házam, 

ami volt”). Voltak, akik azt mondták, hogy semmi, vagy nem sok jut eszükbe 

Budapestről. 

 

Azt is megkérdeztük, hogy mennyire gondolják biztonságosnak Budapestet, 

illetve a Hős utcát. A válaszok elemzésekor nemcsak arra kaphatunk választ, 

hogyan érzik magukat a Hős utcai kérdezettek az otthonuk környékén, illetve 

Budapesten (a saját, egyéni definícióik szerinti városban), hanem azzal 

kapcsolatban is levonhatunk következtetéseket (természetesen nem általános 

érvénnyel), hogy a két közeget, helyszínt mennyiben és milyen módon találják 

különbözőnek, adott esetben ellentétesnek. 

 

A legtöbben (az érvényesen válaszolók 38 százaléka) azt a választ adták, hogy 

nagyjából közepesen biztonságosnak érzik a fővárost. (40. ábra) Ez részben 

betudható a városkép vegyességének, a város nagyságából fakadó 

sokféleségének, illetve a Hős utcaiak vegyes tapasztalatainak. A válaszadók nem 

elhanyagolható hányada vélekedett úgy, hogy a város egyáltalán nem 

biztonságos (17%). Sokan csak a Hős utca környéket ismerik igazán, ezzel 

magyarázható ez az arány. A város többi része is tűnhet veszélyesnek, ha az 

ember a Hős utcában tölti mindennapjait.  

 

Forrás: http://www.doksi.hu
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 40. ábra: Mennyire érzi biztonságosnak Budapestet 16 

 

A Hős utca biztonságosságát illetően még ennél is jobban elkülönülnek a 

válaszok arányai (lásd 3. ábra).  

41. ábra: Mennyire érzi biztonságosnak a Hős utcát? 

 

A válaszadók abszolút többsége (59%) egyáltalán nem érzi biztonságosnak a Hős 

utcát. Mindössze 19 százalékuk mondta azt, hogy biztonságosnak érzik az 

otthonukul szolgáló két épülettömböt. Ez a kérdés sokkal kevésbé osztja meg a 

Hős utcaiakat, mint a Budapest biztonságosságára vonatkozó. A két közbülső 

                                                        
16 Az eredetileg 1-10 terjedő skála értékeiből kategóriákat készítettünk, a 10-es skála ugyanis 
már a kérdezés során is kicsit tágnak tűnt, a válaszok megoszlása pedig megerősítette, hogy 
létrehozhatók kisebb csoportok az egyes, skálapontszerű válaszokból.  
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 válaszkategóriába jóval kevesebben kerültek, mint az előző esetben. Mivel a Hős 

utcai telephez kapcsolódó nyilvános tereket a válaszadók nagy része 

veszélyesnek tartja, sokszor felértékelődik a lakások, illetve a lakásokhoz 

közvetlenül kapcsolódó terek (pl. függőfolyosók) szerepe, ahová „beszorul” a 

háztartások közötti, amúgy élénk kapcsolattartás.  

„Itt, itt úgy vagyok, itthon, itthon. Úgy vagyok, hogy míg bent vagyok a 

lakásban, jó, ha kilépek, akkor már van egy kis félsz. Ha leérek a lépcsőn, ott 

már egy nagyobb félsz van. De ha kimegyek az utcára, ott már rettegek 

jóformán. És ezt, ha úgy veszem, reggel, reggel ez az érzés minden reggel. 

Főleg, ha Isten adja! Én ebben a lépcsőházban, ha nem világít a fény, a 

lámpa, az élettársamnak le kell kísérnie, teljesen ki a kapuig. (…) És ha 

kiérek a buszmegállóba és felszállok a buszra, ott már jól érzem, ott már 

nincs semmi, akkor megyünk dolgozni, elkezdődik a nap és kész.”17 

Összességében Budapest és a Hős utca részben, de nem teljesen mosódik össze a 

Hős utcaiak fejében. Sokan járnak a város más részeiben, esetleg laktak is ott, 

vagy egyéb (a Hős utcához köthető) okok miatt látják úgy, hogy a város 

alapvetően biztonságosabb volna a Hős utcai tömbhöz kötődő nyilvános 

tereknél. Azonban megfigyelhető, hogy a lakásokat és a hozzájuk kapcsolódó 

nyilvános tereket (pl. függőfolyosó szakaszok) biztonságosabbnak tekintik az 

épülettömböt határoló nyilvános tereknél (pl. lépcsőház, udvar, utca).  

2.7. Egészség 

A Hős utcában élőktől megkérdeztük azt is, milyen egészségügyi problémái 

vannak a háztartásukban élőknek. Elsősorban szubjektív válaszokat vártunk, 

azaz nem kérdeztünk betegségeik konkrét tüneteiről, orvosi diagnózisokról vagy 

éppen a kezelésekről (például gyógyszerek). A saját egészségi állapot 

önmeghatározása alapján így csak bizonytalan képet kaphattunk.  

Az egészségügyi problémák között a leggyakoribbak (12%) a keringési 

megbetegedések (magas vérnyomás, szívrendellenesség), majd a cukorbetegség 

(6,2%), a mozgásszervi, légzőszervi és mentális megbetegedések (4-5%). 

                                                        
17 HŐS06 
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 Jellemzően azok a betegségek gyakoriak, melyeket az életmódbeli hátrányos 

helyzet (kiváltképp a helytelen táplálkozás) katalizál, mint a szív- és érrendszeri 

megbetegedések, vagy a cukorbetegség. A mozgásszervi panaszok pedig a 

fentebbi betegségek súlyosabb stádiumainak tünetei is lehetnek. 

 

A 42. ábrán látszik, hogy korcsoport szerint – nem meglepő módon – jelentős 

különbségek tapasztalhatóak a betegségek számát illetően, miszerint minél 

idősebb válaszadói korcsoportot vizsgálunk, annál nagyobb arányban 

találkozunk több egészségügyi problémával élő személlyel. Meglepő azonban az, 

hogy a legidősebb (65 éves, vagy idősebb) korosztály nem olyan drasztikusan 

érzi magát betegebbnek a többi korcsoporthoz képest, mint ahogy azt a teljes 

magyar lakossággal kapcsolatosan tudni véljük. Ez egyrészt az eltérő (vagy 

hiányos) betegség-tudatnak, illetve annak köszönhető, hogy a Hős utcai lakosok 

(a jelentés első részében vázolt módon) kisebb arányban idős személyek, mint 

országos szinten. Feltűnő továbbá a kiskorú személyek egészségügyi problémái 

és ezek száma, amik a 18-34 éves korosztálytól egyáltalán nem, a 35-49 éves 

korosztályétól pedig csak kis mértékben tér el. 

 

42. ábra: Egy- vagy többféle egészségi problémával élők aránya 

korcsoportok szerint 
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 Az általunk elért háztartásokban élők kétharmada nem jelzett tartós 

egészségügyi problémát, ugyanakkor igen magas arányban, csaknem 10 

százalékuk említett két vagy több egészségügyi problémát. Ennek némiképp 

ellentmondanak egyrészt a Kontúr Közhasznú Egyesület tapasztalatai, amely 

kiemelten fontosnak tartja az általános szűrővizsgálatok megszervezését a 

telepen, mert ezek többször fényt derítettek kezeletlen betegségekre, illetve 

eddig fel nem ismert (komoly) problémákra. Az általunk felvett interjúk és 

tereptapasztalataink szintén a terep rossz egészségi állapotát mutatják. Egyfelől 

bizonyos betegségek felülreprezentáltságára (pl. autoimun betegségek, pszichés 

panaszok) mutatnak rá, másfelől pedig az egészségügyi ellátórendszerből való 

kirekesztődésre (pl. hiányzó TAJ kártya, a mentők kései kiérkezése) hívják fel a 

figyelmet. 

„A mentő se jön! Csak úgy jön ki, hogy megáll itt, megvárja a rendőrséget, és 

utána jön be együtt (…)” 18 

 

2.8. Közösségfejlesztés a Hős utcában 

Mivel a kutatás egyik legfontosabb célja a Kontúr Közhasznú Egyesület 

közösségfejlesztő munkájának elősegítése volt, a kérdőív több ízben is érintette a 

lakók nyitottságát és igényeit.  

Először arról kérdeztük a Hős utca lakóit, hogy véleményük szerint helyben 

milyen típusú segítségnyújtásra lenne szükség. A 43. ábra ennek a kérdésnek az 

eredményeit tartalmazza.  

                                                        
18 HŐS13 sz. interjú  
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 43. ábra: Hős utcában nyújtandó tanácsadás, segítség. Az „igen” válaszok 

aránya (2015, %) 

 

Látható, hogy a válaszadók több mint harmada úgy gondolja, szükség lenne jogi 

tanácsadásra a Hős utcában. Sokan (nagyjából a válaszadók 20 százaléka) 

tartanának igényt a gyermekek korrepetálására, adósságkezelési, pszichológiai 

és munkavállalási tanácsadásra is. Többen említettek egyéb, a kérdőívben nem 

felsorolt tanácsadási vagy támogatási formát, ezek többsége a drogproblémákkal 

volt kapcsolatban, azaz drogsegélyszolgálat vagy a szerhasználat általános 

problémájának kezelése a Hős utcai tömbökben. 

 

A 44. ábrán a helyi problémáknak tulajdonított fontosság látható. Az eredmények 

interpretációjához tudni kell, hogy felmérések esetén a válaszadók általában 

hajlamosak minden problémát fontosnak vagy nagyon fontosnak tartani, így 

valamelyest túlbecslik a problémák valós súlyát. 

 

Forrás: http://www.doksi.hu
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 44. ábra: Mennyire tartja fontosnak a következő programokat? A „fontos” és 

a „nagyon fontos” válaszok aránya (2015, %) 

 

A legkevésbé a maguk szervezte programokat látják fontosnak, valamint a 

virágos-, illetve veteményeskert kialakítását. 

 

Megkérdeztük a lakóktól, hogy részt vennének-e az említett problémák 

megszüntetésében, illetve a programok lebonyolításában. A válaszok 

összhangban álltak a problémák fontossági sorrendjével: a legtöbben a 

különböző kártevők kiirtásába fektetnének energiát (62%), illetve egy helyben 

működő közösségi tér kialakításán dolgoznának (61%). Szintén sokan 

segítenének az önkormányzattal szembeni érdekérvényesítésben (60%), ezen 

belül pedig a szemétszállítási megoldásán dolgoznának (58%). 

Forrás: http://www.doksi.hu
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 45. ábra: Részt venne-e ezekben a feladatokban? (2015, %) 

 

Az Egyesület arra is kíváncsi volt, hogy hány háztartásban élnek olyanok, akik a 

különböző közösségfejlesztő programokon, sportfoglalkozásokon részt 

vennének. A 46. ábra a részvételi szándék arányát mutatja. 

 

Forrás: http://www.doksi.hu
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 46. ábra: Részt venne-e a következő programokon? Az „igen” válaszok arány 

(2015, %) 

 
Láthatóan a legnépszerűbb a kispályás futball volna (41%), továbbá a 

táncfoglalkozás (35%) és az álláskeresők klubja (34%). A legkisebb azoknak a 

háztartásoknak az aránya, ahonnan baba-mama klubban, illetve kamasz klubban 

vennének részt (20% és 17%). 

Forrás: http://www.doksi.hu
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3. Összefoglalás 
 
A kőbányai Hős utca 15/A és 15/B épülettömbök szociológiai felmérését végeztük el 

kvantitatív és kvalitatív módszerekkel. Gyorsjelentésünk célja egyfelől az volt, hogy 

átfogó képet nyújthassunk a telep társadalmi viszonyairól, javaslattétel és a telepen 

működő civil és egyházi szervezetek segítése, valamint egyéb érdekvédelmi 

csoportok munkájának támogatása.  

Kutatásunk eredménye cáfolja azokat a közkeletű előfeltevéseket, melyek a Hős 

utcai tér specifikusságát hangsúlyozzák a város többi szegénynegyedéhez képest. 

Eredményeink sokkal inkább azt igazolják, hogy a Hős utcai épülettömbökben még 

koncentráltabban jelennek meg azok a térbeli-társadalmi kirekesztő folyamatok, 

melyek országszerte és a város több szegregátumában is tapasztalhatók. A terepen 

történő hatékony intervencióhoz (közösségfejlesztő és közösségszervező munkához, 

egyéb segítő tevékenységekhez) azonban fontosnak tartjuk újra hangsúlyozni azokat 

a társadalmi adottságokat és folyamatokat, melyek a Hős utcai telep életét alakítják.  

1. A telep korfája meglehetősen fiatal. A lakosság fiatal, a gyermekek száma 

pedig kiemelkedően magas, a gyermekek alkotják a legnépesebb csoportot.  

2. Mivel a telepen lakóknak nagy számban élnek rokonai a a Hős utcában, ezért 

a rokoni kapcsolatoknak kiemelt szerepük van a telep belső életében és a 

telep közösségének szervezésében.  

3. A Hős utcai gyermekek meglehetősen sok – számos nem kőbányai – nevelési 

és oktatási intézménnyel állnak kapcsolatban (óvoda, iskola).  

4. Nemigen beszélhetünk tősgyökeres, itt élő lakóközösségről. A lakók többsége 

az elmúlt években költözött ide, nagy a fluktuáció, ami megnehezíti a stabil 

lakóközösség kialakulását.  

5. Az itt élők munkaerő-piaci helyzete meglehetősen változatos. Egy részük 

rosszul jövedelmező bérmunkából tartja fenn magát, azonban sokan ellátás 

nélküli munkanélküliek, feltehetően közülük többen feketemunkát végeznek.  

6. A Hős utcaiak nem igazán szeretik lakóhelyüket, többségük elvágyódik 

lakásából és nem érzik magukat biztonságban a telep nyilvános tereiben. 

Forrás: http://www.doksi.hu
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