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Szigetszentmikós, Jókai út 25/c. E-mail cím: csaladiszovetseg@vnet.hu; telefon: 20-935-71-72. 

 
 

MINISZTERELNÖKI HIVATAL 
Bajnai Gordon miniszterelnök 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4. 
 

Tisztelt Miniszterelnök Úr! 
 
A Magyar Családok Országos Szövetsége erőteljesen támogatja és elkötelezett 
az Otthonvédő szervezetet célkitűzései tekintetben. A deviza kölcsönt felvett és 
a világgazdasági és pénzügyi bajok visszafizetése több ezer családot érint. Azok 
védelmében kérjük Önt Miniszterelnök Úr, hogy Magyarországon működő 
bankok tekintetében azonnali hatállyal, rendelettel tiltsa el a bajba lévő családok 
ingatlanjaik árverését, hogy a szóban forgó családok ne kerülhessenek lakásfedél 
nélkül, ne kerüljön sor kilakoltatásra. 
  

Kérésünkhöz csatoljuk az alábbi iratokat és hanganyagot:  
 

Szigetszentmiklós, 2009. május 18. 
 

Őszinte tisztelettel: 
 
 
 

                               
Urbán Szabó József 

A Magyar Családok Országos Szövetségének 
Elnöke 

 
 
1.) Hortobágyi Zolán 8000 Székesfehérvár, Tarnóczi utca 14/b.,  
2./ Hortobágyi Zoltán felhatalmazása, 
3./ Lakásmaffia-hanganyaga,  
4./ Az Otthonvédők nyilatkozata.          
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1.) 
Hortobágyi  Zoltán 
8000 székesfehérvár, Tarnócai. utca.14/B 
Tel: 06-30-33-91-119 
 
Panasszal fordulunk Önökhöz, mert úgy érezzük, hogy minket nagyon megtévesztettek. 
2008. év elején vásároltunk egy házat. Ingatlan és pénzügyi hiteliroda megbízásával, 
intéztettük a deviza hitel CHF ügyletét a banknál. A hitelirodának leadtuk, tulajdonlapot, 
munkáltatói igazolást, meg a többi kitöltött papírokat, amiket kértek.  
Három- négy hét múlva megkaptuk a hitelt. 
A tulajdonos, Kovács Zoltán, Ő vette föl a hitelt a feleségem testvére, Ő nem lakik velünk, 
csak papíron szerepel tulajdonosként. Ugyan is, Ő volt hitelképes. A haszonélvező, 
Hortobágyi Zoltán, írom e levelet. Székesfehérváron, Öreghegy részén található ez az 
ingatlan. Mikor mi ezt a házat megvételre elindítottuk nekünk az önerő részűnk 13. 000000 
forint volt, a banktól felvett deviza hitel pedig szintén 13. 000000.- forint.  
Mi, a saját pénzünkből 3. 000 000 forintot a házra költöttünk. Tudniillik mi csak a falakat 
vettük meg a hozzá kapcsolódó telekrésszel, erre adott a bank is hitelt.  
Új tetőt tettünk föl, teljes belső átalakítást végeztünk, kint az udvaron két kocsi számára 
gépkocsi beállót készítettünk, különböző szerszámoknak egy 12 négyzetméteres kis 
szerszámos faházat építettünk. 2008. Október 14. én a munkaviszonyom megszűnt az óta 
sincs munkám, sem jövedelmem. Velem él a feleségem, aki rokkantnyugdíjas, 27. 000.-forint 
a jövedelme. Itt él két lányom, mindkettő egyedülállóként neveli kiskorú gyermekét, akik 
szintén velünk élnek. Nagyobbik lányom jövedelme a minimálbér. Decemberben, 
betegállományban volt, negyvenezer forintfizetést kapott. Ő, öt hónapja dolgozik ennél a 
cégnél, előtte munkanélküli volt. A kisebbik lányom keresete 70. 000.-forint. Ő pedig hét 
hónapja dolgozik, és előtte Ő is munkanélküli volt. A gyermekeik apja, havi tizenkétezer 
forint gyermektartást fizet. 
Amint az én munkám megszűnt, már nem tudtuk fizetni a törlesztő részleteket.  
Közbe jött a gazdasági váltság. Ez után már a ház rezsijét sem tudtuk fizetni. 
Október második felében felmentünk Budapestre, az AXA bankhoz, ugyan is tőlük vettük fel 
a hitelt, elmondtuk a panaszunkat, hogy mi történt velünk, kértük, adjanak, valami halasztást 
vagy tolják ki a futamidőt, mi mondtuk, hogy talán úgy ötvenezer forintot ki tudnánk 
gazdálkodni.  
De sajnos nem mentek bele, ekkor kértük, hogy hadbeszélyünk a KFT ügyvezető 
igazgatójával Tóth Szilárd Úrral azt mondták, hogy gondolom én azt csak nem képzelem, 
hogy szóba áll velünk. Aztán kérdezték, hogy, hogy nem tudunk fizetni, mikor a Kovács 
Zoltán havonta 200. 000.- forintot keres? 
Ezen elcsodálkoztunk, mikor a két bankos ezt mondta nekünk. Mi határozottan állítjuk, hogy 
amit mi leadtunk munkáltatói igazolást azon 75. 387 Ft – szerepel nettó munka bérként és oda 
van írva, hogy a Kovács Zoltán munkaköre, portás. Erről van egy másod példányunk is. 18 
éve egy munkahelyen dolgozik, akár vissza is lehet nézni. Most már világosan tudjuk, hogy 
valakik meg hamisították a munkáltatói igazolást, a befogadó AXA bank meg ezek szerint 
nem vizsgálta meg, hogy egy egyszerű portás, hogy kereshet 200 000 ezer forintot?  
Ha mi ezt tudtuk volna, az elején, akkor belesem kezdünk. Ugyan is, 13. 000 000.- Ft volt a 
kezünkben ( önrész ) volt egy másik lakás, amit megvásárolhattunk volna, három szobás 
nappalis 12. 000 000.- forintértékű. Amiben most lakunk, ez egy szobával több, de ha a 
másikat választjuk, most nem lenne kölcsönünk. És, ha az AXA Bank utánanéz a papíroknak, 
nem adtak volna kölcsönt, mert mi nem is tudtuk, milyen áron kaptuk ezt meg, és így nem is 
vállaltuk volna. Most az egész családom reménytelen, kilátástalan helyzetbe került. Mert 
kiraknak minket az utcára, mivel már átadták egy behajtó cégnek az ügyünket. 
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2.)  

 
 

3.) A lakásmaffia hanganyaga: 
  
http://www.lanchidradio.hu/files/090506_hang.mp3; e linket a PDF 
program korlátozza. Külön az Outlook Express oldalon nyitható! 
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4.)               OTTHONÉDŐK NYILATKOZATA 
              Forrás: Szabad Magyarországért Mozgalom 
 
Otthonvédők néven széles alapokon nyugvó társadalmi összefogás jött létre a kilakoltatások 
megakadályozásáért, a devizahitelesek és a díjhátralékosok helyzetének megoldásáért 
jelentették be szerdai sajtóértekezletükön a szervezők. Az összefogásban több száz társadalmi 
szervezet, szakszervezet és politikai csoport vesz részt. Pillérei a Magyar Szociális Fórum-
Szociális Kerekasztal, a Civil Nemzeti Csúcs és a Civil Összefogás Fórum ernyőszervezet.  
 
Együttműködési készségét nyilvánította a Magyarok Szövetsége is. A szerdai sajtóértekezletet tartók 
köre önmagában is tükrözte a széles összefogást, hiszen a következő személyek tartották: Simó Endre, 
a Magyar Szociális Fórum és a Civil Nemzeti Csúcs szervezője Mészárosné Győrvári Bella, a 
kampányt kezdeményező Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetségének alelnöke, Pintér Zsuzsa 
kétgyermekes családanya, közvetlenül veszélyeztetett, Dr. Szöőr Anna, a Civil Összefogás Fórum 
szóvivője, az Október 23. Bizottság Alapítvány elnöke, Karacs Magda, a Magyar Kommunista 
Munkáspárt alelnöke, Varga István, a Magyar Adófizetők Országos Szövetségének alelnöke, Csere 
Péter, a Nemzeti Jogvédő Alapítványtagja, a VÉSZ jogi képviselője, Hidvégi Tibor, az Antafasiszta 
Liga Szövetség elnöke, Kásler Árpád, a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke, Orbán 
József, a Magyar Rendszerváltók Országos Szövetségének alelnöke, a CNCS szervezője,  
Sipos József, a Magyar Szocialista Párt Társadalompolitikai Tagozatának ügyvivője a TPT nevében, 
Jánosi Gábor orvos, az MSZF Egészségügyi Kerekasztalának szervezője, Salga István, az Igazságos 
Jogállamért Szövetség elnöke, Madari Tibor, a Magyarok Szövetségének képviseletében. 

 
Otthonvédők a kilakoltatások azonnali leállítását követelik: 

 
     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 lakoltatnak ki, illetve árverezik el egyetlen otthonát a feje fölül. A hajléktalanná vált 
szülőktől elveszik kiskorú gyermeküket, és állami gondozásba helyezik őket. Az otthonukat 
vesztetteket jobb esetben ismerősök, rokonok, segítőkész emberek fogadják be átmenetileg. A 
szolidaritás ilyen konkrét megnyilvánulása enyhít a súlyos gondon, de a saját otthont nem 
képes pótolni. Öngyilkosság, fizikai és lelki leépülés, traumák sokasága kíséri a megélhetési 
gondok otthonvesztéssé fajulását. 
    Ismereteink szerint megközelítőleg 750 ezer devizahiteles otthona kerülhet veszélybe, ha 
nem tudja törleszteni adósságát. Jelenleg a devizahitelesek 40 százaléka több mint egy 
hónapja késlekedik a törlesztéssel. A Banki Hitel Károsultjainak Egyesülete attól tart, hogy 
augusztusra, a három hónapnál hosszabb tartozás következtében "hitelbedőlési hullám" indul 
el.  
Ami a fenyegetettek másik csoportját illeti, 720 ezer díjhátralékosról tudunk. Közülük 470 
ezren három hónapot meghaladó tartozást halmoztak föl, közülük 210 ezren pedig fél millió 
forintnál is többel tartoznak.  
      Ebben a helyzetben a Magyar Szociális Fórum, a Civil Nemzeti Csúcs, a Civil Összefogás 
Fórum keretében együttműködő szervezetek - a Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetségének 
kezdeményezését felkarolva - azonnali állami beavatkozást követelnek a bajba jutottak 
érdekében, mielőtt a kilakoltatás tömegessé, társadalmi méretű problémává válnék. A 
fenyegető folyamat elhárítása céljából úgy döntöttek, hogy sürgősen delegációt menesztenek 
a miniszterelnökhöz. 
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Hozzá eljuttatott üzenetükben a következőt írták:  
 

"Kilakoltatással fenyegetett több százezer embertársunk érdekében közvetlen megbeszélést szeretnénk 
folytatni Önnel annak a civil szerveződésnek a nevében, amely Otthonvédők néven született széles 
társadalmi összefogással. Kérjük, fogadja küldöttségünket, hogy közösen megoldást találjunk a 
fenyegető súlyos helyzetre, és elkerüljük, hogy az emberek tömegesen veszítsék el egyetlen otthonukat! 
Kérjük mielőbbi pozitív válaszát, tekintettel az ügy sürgősségére! Az követelése:  
 

OTTHONVÉDŐK 
1. Azonnal 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.  
    
  A Magyar Szociális Fórum és a Civil Nemzeti Csúcs azzal a felhívással fordul a társadalmi 
szervezetekhez, szakszervezetekhez, politikai erőkhöz, hogy OTTHONVÉDŐK néven fogjunk 
össze, bíztassuk az érintetteket kiállásra és összefogásra önmagukért, hogy társadalmi ellenállással 
megakadályozzuk a kilakoltatásokat, az otthonok elárverezését, az emberek utcára kerülését, 
családok szétzüllését! Vállaljunk szolidaritást bajba jutott embertársainkkal, 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.  
 
A Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége kezdeményezi Gyorsreagálású Önvédelmi Zónák (GYÖZ) 
kialakítását. A lakóterületek kisebb egységeiben élő, egymást legalább látásból ismerő emberek szólítsák 
meg egymást, ismerjék fel, hogy össze kell fogni, lépjenek túl az elválasztó és szembeállító ostoba 
dilemmákon (pl. jobboldali, vagy baloldali), határozzák el, hogy figyelnek egymásra, és az adott területet 
(városrész, falu, kerületi kistérség, stb.) nyilvánítsák Gyorsreagálású Önvédelmi Zónává. Ennek lényege: 
riadóláncszerűen szervezzék meg, hogy abban a pillanatban, ahogy híre megy, hogy valahol megjelentek 
a kilakoltatók, azonnal összpontosuljon a kilakoltatás helyszínén legalább 40-50 elszánt, bátor és 
fegyelmezett férfi, és kergesse el őket. 
 
Az OTTHONVÉDŐK információkkal, felvilágosítással is segíteni kívánnak az érintetteknek:  
1. Forró drót telefonvonalakat létesítettek az alábbi címeken és számokon: Dr. Csere Péter jogász 
(Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége): 06705301920 Kóta Mária (Gyermek és Ifjúsági Jogvédő 
Alapítvány): 06304786698 Urbán Szabó József (Magyar Családok Országos Szövetsége): 
06209357172 2. Tanácsadó füzetet jelentetünk meg a kilakoltatás elkerülése érdekében teendő 
lépésekről.  
2009. május 6. 
 

A fenti iratokat és a hanganyagot kapják:  
1.) A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke, e-mail címe: lakossag@meh.gov.hu;  
2.) Szociális és Munkaügyi Miniszter, e-mail címe: herczog.laszlo@szmm.gov.hu;  
3.) AXA Magyarország, email címe: info.axa@axa.hu; marianna.varga@axa.hu; 
4.) Civil Nemzeti Csúcs, email címe: chiquito@t-online.hu;  
5.) Hortobágyi Gábor, e-mail címe: hortobagyi.gabor@gmail.com;  


