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A kutatás bemutatása
* Nem állt rendelkezésre megfelelő mennyiségű, naprakész
információ, ami segíthetné a hatékony intervenciót.
* A Kontúr Egyesület 2014 januárjában kereste fel a
Szakkollégiumot
* Az együttműködés elsődleges célja a Kőbányán található
Hős utca 15/a és 15/b épülettömbök szociodemográfiai
felmérése volt
Szakkollégisták témakörei:
-a családi viszonyok és
-térhasználat vizsgálatára az ott élők körében.

A kutatás bemutatása
1.
-

Kvantitatív adatfelvételi hullám
2015 július közepén 10 napos kérdőívezés a telep mindkét
háztömbjében
Kérdőívszerkesztés - > Speciális mintavételi - > a terepmunka
előkészítése
- >kérdőívezés (terepnapló írás) - > adatrögzítés - >
adattisztítás - > kutatási jelentés megírása

2. Kvalitatív adatfelvételi hullám
A kérdőívezés során interjúalanyok gyűjtése
Ősszel az interjúk felvétele
Az eredeti kutatási kérdések mélyebb vizsgálata
A kérdőívezér során felmerülő új kérdések vizsgálata

A begyűjtött adatokról
A Hős utca lakossága a 2011. évi népszámlálás alapján (fő)
Nem
Férfi
Nő
Összesen

Korcsoport
0-17
98
85
183

18-39
108
115
223

40-59
81
81
162

60-X
30
37
67

Összesen
317
318
635

A KSH adatai alapján a Hős utca 15/a épületében 143, míg a 15/b épületében 137
háztartásban éltek 2011-ben, így összesen 280 háztartás tartozott a mintavételi
keretünkbe.
A 73 kérdőív alapján összesen 243 Hős utcai lakosról tudunk információkat.

Az adatok interpretálhatóságának KORLÁTAI
-Nem a Hős utca átlagos lakóközösségéről beszélünk, hanem a pillanatfelvételünk során
megtalált lakókról
-A telep legnehezebben megtalálható csoportja, a szerhasználók jóval ritkábban válaszoltak
a kérdőíveinkre
-Az illegális lakásfoglalók és a befalazott ablakú lakásokban élők leggyakrabban nem
vállalták, hogy itt laknak („csak vendégségbe jöttünk”; „várok valakit”; stb.)
-Maga a népszámlálási kiindulópont is pontatlan
-A válaszmegtagadás, a titkozás és az elutasítás minden ilyen elzárt csoportban sokkal
magasabb, mint a teljes lakosság körében

A Hős utca lakói
1. Szociodemográfiai különbségek
2. Rokonság, családi kapcsolatok (és
gyerekek)
3. Honnan- hová?

Szociodemográfiai jellemzők
A Hős utca egy többségében fiatalok és középkorúak által lakott terület, ahol az idősebbek
aránya jelenleg kimondottan alacsony.
Egy háztartásban átlagosan 3 - 4 fő él, ami magasabb a X. kerületre vonatkozó 2011-es
adathoz, az átlagos 2 főhöz képest.
A gyermekek száma a sokaság 38 százalékát teszi ki, ami több mint kétszerese a X. kerületre
vonatkozó 2011-es népszámlálási adatnak, ami 14-15 százalék.

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%).

Rokonság és családi kapcsolatok
- 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.
- Arra voltunk kíváncsiak, hogy mekkora szerepe van a
rokonságnak a beköltözésnél, illetve a hétköznapi
boldogulásnál.
Az adatok alapján a lakók döntő többségének több rokona is él
valamelyik épületben.

-

Az összrokonság 81 százalékával napi szintű a kapcsolattartás.

-

Nem csak a Hős utcában, hanem Budapest más területén élő rokonokkal
is

„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.”
HŐS04 sz. interjú

„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.”
HŐS06 sz. interjú

A gyerekek
A 18 év alattiak a Hős utca mikrotársadalmának 38
százalékát teszik ki, vagyis több mint egyharmados
arányukkal kiemelt figyelmet érdemelnek.
„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.”

HŐS03 sz. interjú

„Jönnek egy szegregált környezetből, és az ottani hierarchiaviszonyokat ide
behozzák. Tehát, hogy ki kinek a családjával milyen viszonyban, és itt akkor
egymáson vezetik le, nap, mint nap, érted. Sokszor például azért
összeverekednek, hogy történjen valami, itt a suliban.” – pedagógus a Hős utcai
tanulókról

Honnan? Hová?

„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.”
HŐS 10 sz. interjú

Honnan? Hová?
A nagy fluktuáció, vagyis a lakók gyakori váltakozása az
önkormányzati lakások esetében kilakoltatásokkal, míg a
magánlakások esetében az informálisan működtetett
albérletpiacot jellemző gyakori bérlőváltozással függ össze.

A kérdezettek 80 százaléka korábban is budapesti lakos volt, míg 13
százalékuk más városban, 7 százalékuk pedig községben élt.
Az ezelőtt is budapesti lakosok döntő többsége már több másik lakásban is
élt a Hős utcában, jellemző még a „B” épületből az „A”-ba való átköltözés is.

„Hát én otthonról mindenképpen el akartam kerülni,
megmondom az őszintét, mert otthon egyáltalán semmiféle
munkalehetőség nincsen. Ott csak a segély, meg a
közmunka(…)fel akartam jönni Budapestre, amikor még nem volt
gyerekem, csak jobbak itt a lehetőségek. Lett is volna már 3
munkahelyem, ha be tudom íratni az óvodába, de mivel nem
tudom beíratni, ezért nem tudok menni dolgozni. Ezért egy
keresetből élünk."

HŐS 13 sz. interjú

"Az ideköltözés az úgy történt, hogy a nagybátyám az
összehozott a barátjával, ő kivette ezt a lakást egy fél év után,
és így költöztünk fel, hogy akkor mi megpróbáljuk együtt az
életet. Hát lekopogom, hál istennek eddig simán megy minden."

HŐS 10 sz. interjú

Köszönjük a figyelmet!
A kutatócsoport tagjai:
Alacsony Zsóka
Arnold Marcsi
Földesi Judit
Horváth Anna
Katona Vera
Kiefer Péter

Koncz Imola
Kontó Sándor
Kovács Annamária
Kovács Barbara
Szeitl Blanka
Úri Róbert
Vigvári András

