
Tisztelt CNCS Tagok, Civil szervezetek! 

 

Szolidaritásukat fejezi ki a Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége a 

kilakoltatások ellen. 

Véleményünk szerint nem tűrhetjük, és azonnali lépéseket szükséges tenni, annak érdekében, hogy 

bankoknak, illetve ingatlanforgalmazó cégeknek, továbbá az újonnan működési engedélyt kiváltott 

„pénzbehajtásra” szakosodott faktoring cégeknek, végrehajtóknak, ügyvédeknek ne legyen 

lehetőségük a törvényesség látszatát keltve a tulajdonosoktól elvenni az ingatlanjaikat. 

Most fel kell függeszteni minden politikai és nézetbeli ellentétet és a Vállalkozók Érdekvédelmi 

Szövetségének (VÉSZ) határozott fellépése mellé kell állni, ORSZÁGOSAN minden erőnket 

kihasználva. Sajnos a politikai csatározást kihasználva, mellyel megpróbálja a politika elterelni a 

civilek figyelmét is a korrupciós ügyekről, kilakoltatásokról. 

Minden mást fel kell függeszteni addig, míg közösen összefogva eredményt nem érünk el a 

kilakoltatások MEGAKADÁLYOZÁSÁBAN. 

 

Kérem, aki érez szolidaritást és van családja, támogassa a VÉSZ és a közös kezdeményezésünk. 

Tisztelettel: 

 Dabasi Tamás Elnök 

 Fehér Kéményseprők – Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége 

 

Elkezdődött a devizahitelesek kilakoltatása 

Budapest, 2009. április 7. (Kedd) 

 

     Budapesten hétfőn megpróbálták kilakoltatni otthonából az első olyan családot, amely nem tudta 

törleszteni deviza alapú hiteleit, a kilakoltatást azonban sikerült meghiúsítani társadalmi 

összefogással, és fizikai kiállással a család mellett – jelentette a Magyar Szociális Fórum 

Szociális Kerekasztala a kilakoltatást megakadályozókra hivatkozva. 

     A családot a Vállalkozók Érdekvédelmi Szövetségének (VÉSZ) határozott fellépésére hagyták 

otthonukban. Az esemény úgy zajlott le, hogy a VÉSZ aktivistái megjelentek az árverésen, ahol 

négy TV stáb, az MTI, az Ingatlan Magazin internetes újság szintén jelen volt. A haszonleső 

spekulánsok rendkívül ingerülten, és agresszíven reagáltak a VÉSZ és a sajtó jelenlétére. 

Botrányos jelenetek, lökdösődések történtek. A végrehajtó el akarta küldeni a VÉSZ tagjait és a 

sajtó munkatársait, de ők nem tágítottak az árverés nyilvánosságára hivatkozva. Ekkor a 

végrehajtó felfüggesztette az árverezést, és kihívta a rendőrséget. A rendőrség semmilyen 

bűncselekményt, vagy szabálysértést nem tudott megállapítani. 

     A VÉSZ elnöke kifejtette, hogy a lakóterületeken Gyorsreagálású Önvédelmi Zónákat (GyÖZ) 

kell szervezni, hogy az emberek odafigyeljenek egymásra, s ha híre megy, hogy valahol 

kilakoltatást akarnak végrehajtani, összefogjon 30-40-50 elszánt férfi, s kergesse el azokat a 

felbérelt végrehajtókat, akik úgy próbálnak hasznot húzni mások fizetésképtelenségéből, hogy 

kilakoltatják őket egyetlen otthonukból – áll a VÉSZ közleményében, melyet a Magyar Szociális 

Fórumhoz és a Civil Nemzeti Csúcshoz  eljuttatott.  A VÉSZ bejelentette továbbá, hogy ügydöntő 

népszavazást kezdeményez az alábbi kérdéssel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon senkit ne 

lehessen kilakoltatni jogszerűen elfoglalt egyetlen otthonából?” +++ 

 

Kiadta: MSZF SZK 


