
Otthonvédők felhívása  

 
     Magyarországon több százezer embert fenyeget kilakoltatás amiatt, hogy devizaalapú hiteleit a 

forint meggyengülése miatt nem tudja törleszteni, illetve nem tudja kifizetni a közüzemi 

díjhátralékokból felhalmozódott adósságát. A tél elmúltával országszerte több ezer embert lakoltattak 

ki otthonából, illetve árverezik el egyetlen otthonukat a fejük fölül. Az otthontalanná vált szülőktől 

elveszik kiskorú gyermeküket, és állami gondozásba helyezik őket. A felnőttek a hajléktalanok 

sorsára jutnak, jobb esetben ismerősök, rokonok, emberbarát segítők nyújtanak nekik segédkezet 

átmenetileg. Az emberi szolidaritás megannyi megnyilvánulása enyhít ugyan a gondon, de a saját 

otthont nem képes pótolni. Öngyilkossági esetek, fizikai és lelki leépülések, traumák sokasága kíséri 

a megélhetési gondok otthonvesztéssé fajulását.  

     Ebben a helyzetben a Magyar Szociális Fórum és a Civil Nemzeti Csúcs keretében együttműködő 

szervezetek azonnali állami beavatkozást követelnek a bajba jutottak érdekében.  

1. Azonnali hatállyal állítsák le a kilakoltatásokat! Ne engedjék meg, hogy megfosszák az 

embereket egyetlen otthonuktól! 

2. Foganatosítsanak fizetési moratóriumot, és dolgozzanak ki az érintettekkel karöltve olyan 

megoldást, amely lehetővé teszi, hogy az adósok megőrizzék otthonukat, és erejükhöz mérten 

törleszteni tudják adósságukat, anélkül, hogy mindennapi megélhetésük (táplálkozás, 

ruházkodás, iskoláztatás, közlekedés, díjfizetés) lehetetlenné válnék.  

3. A kormánynak meg kell akadályoznia, hogy az otthonvesztés társadalmi méretűvé  

      váljék, tetézze a válságot, és súlyosbítsa a destabilizálódást. 

 

A Magyar Szociális Fórum és a Civil Nemzeti Csúcs azzal a felhívással fordul a társadalmi 

szervezetekhez, szakszervezetekhez, politikai erőkhöz, hogy OTTHONVÉDŐK néven 

fogjunk össze, és akadályozzuk meg a kilakoltatásokat, az otthonok elárverezését, az 

emberek utcára kerülését, családok szétzüllését! Együtt álljunk ki bajba jutott 

embertársaink mellett, és követeljük jogukat az élethez és az emberhez való megélhetéshez! 

 

A kilakoltatások kezdete, április eleje óta konkrét esetek bizonyítják, hogy összefogással, fizikai 

fellépéssel, a sajtó mozgósításával meg lehet akadályozni a végrehajtásokat, és azt, hogy 

lakásmaffiák kezébe jussanak elárverezett otthonok. 

 

      Javasolt gyakorlati lépéseink: 

 

A/   Bíztassuk önszerveződésre, önmagukért való kiállásra az érintetteket! 

B/   Nyújtsunk nekik segítséget, hogy eligazodjanak a hitelkörülmények dzsungelében, és  

      megoldást találjanak konkrét eseteikre. Addig is segítsünk nekik otthonaik  

      megvédésében! Követeljük a politikától, hogy találjon megoldást! 

- 2009. május 6-án, szerdán délelőtt 11 órakor közös sajtóértekezleten jelentsük be az  

      OTTHONVÉDŐK megalakulását. (A sajtóértekezletet a Magyar Orvosi Kamarában  

      tartjuk, Budapest, VI. Szondi u. 100. fsz.) Ezen demonstráljuk, hogy ahhoz hasonló  

      társadalmi összefogásra törekszünk, mint amilyennel tavaly megakadályoztuk a  

      társadalombiztosítás privatizálását. Hirdessük meg három pontos követelésünket!  

      Tegyük közzé az érintettek segítésére szánt „forró drót” telefonvonalainkat! 

- Delegációval keressük föl a miniszterelnököt, és követeljük tőle személyesen is a  

      kilakoltatások azonnali leállítását, és a fizetési moratóriumot.  

- Egyidejűleg folytassunk átfogó sajtókampányt az érintettek érdekében! 

 

Arra szólítunk fel mindenkit, hogy álljon ki az ügy mellett, és jelezze csatlakozási szándékát, 

illetve azt, hogy mivel kíván és tud hozzájárulni az ügy sikerre viteléhez a jelzett gyakorlati 

lépések keretében, vagy más módon! 

Jelezze szándékát, hogy milyen szervezet képviseletében kíván részt venni a sajtótájékoztatón! 
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