
Nyílt Levél az összes Parlamenti Képviselő Részére! 
 

 

HAZÁTLAN-HÁZATLAN! 

 

 

Sokat gondolkodám, s gondolkodom, hogy a fenti címben szereplő, párosítás szellemi, etikai, 

erkölcsi, de leginkább szociológiai tartalmán. Melyik megfogalmazás a helyes, van e valami 

realitása annak, hogy az egyik vagy a másik sorrend helyes-e Magyarországra nézve? 

Így leírva feketén-fehéren, csak egy ékezet, egy nyelvtani eltérés van közte. Egy kis 

vesszőcske! Az a kis jelentéktelen, s nem elhanyagolható ékezet, jelentőséggel bír az 

országban, a fejekben és a politikában.  

Az elmúlt évtizedekben, talán 40 év? De leginkább 1989-től megrengett a hitem, a bizalmam 

a politikusokban az úgymond „Elit”-ben és a politikában. Bíztunk a jövőben, volt hitünk. 386 

bizalmam s hitem veszett oda, végérvényesen. Nincs visszaút!  

Ebben az országban az a bizonyos elit, kiirtotta a népből, az emberekből, a felnövő 

generációkból a hitet, s bizalmat! Hit és bizalom nélkül mit is ér az élet, mit is ér az ország?! 

Hit és bizalom nélkül élni, szenvedés és megalázó. Idegenek lettünk saját hazánkban. Hit és 

bizalom nélküli ország. A tolerancia hányadosunk a maximumon van, többet nem lehet 

elviselni, több terhet tenni a családok vállára, többet elvonni a gyermekeinktől, mert már a 

létünket, az életünket fenyegeti a sok megszorítás, a sok adó. A hit, a bizalom és a tolerancia 

már lassan olyan lesz, s lehet, hogy már azonos is a dinoszauruszokkal. Kihalt! 

Visszahozhatatlanul! Fejetlenség és káosz üti fel fejét, ráléptünk egy meredek lejtőre, melyet 

már jócskán „élvezünk”. Nincs az-az ember, politikus, aki tudná a kiutat, a megoldást, csak 

érdek orientált honatyák, gátlástalan politikusok, rabló gazdagok s elit! 

Az elit és a politika összejátszik a nép ellen, a családok ellen. Nem beszélve a bankok 

gátlástalan, hazug törekvéseiről, korrupt ügyvédekről, politikusokról, nepperekről, akik 

kihasználják azon lehetőségeket,- más becsületes ember kárára-, akik a devizahitelesek anyagi 

összeomlását használják ki. Vedd el a lakását, vedd el az életét, vedd el a múltját!  Nem ők 

nem akartak, s akarnak nem fizetni, hanem megint csak a bankok nagyhatalmi törekvéseik, a 

haszon minél nagyobb realizálása a főbb cél. Mindegy milyen áron, mindegy kinek a terhére, 

mindegy hány becsületes ember kerül az utcára mások aljassága miatt, őket ez nem rendíti 

meg. Utcára a hitelessel, menj kisebb lakásba, ha nem tudod fizetni! Mondá a nagy Ő! Hol 

van ilyenkor a Jog, a törvény, az Igazságszolgáltatás, az Alkotmány? Van,- csak nem a te 

oldaladon, kis hiszékeny állampolgár. Fosztogatnak, rabolnak, saját berkeiken belül meg 

osztogatnak. Mi marad a népnek, az országnak? Megmondom,- egy nagy túró! A közöst 

elherdálták, elprivatizálták, a gazdaságot a béka feneke alá irányították, lezüllesztették a 

gyárainkat, a mezőgazdaságot ellehetetlenítették, a dolgozni akaró és tudó magyar ember 

pedig értetlenül áll a dolgok láttán. Hova jut, hova jutott az ország? -teszi fel a kérdést!  

Válasz nincs és nem is lehet, mármint értelmes válasz, csak hablatyolás, vádaskodás, 

mutogatás, hogy Ő volt, az ő idejükben történt minden rossz. A munkának nincs becsülete és 

persze tisztességes ellenjavadalma, jó, ha a 45 %-át megkapja a dolgozó, a többi pedig hát, 

illa-berek! Tartsd el a családod ebből, magyar! Már ha megmarad a lakások, a házad!  

Dolgozz, hogy kirabolhassanak, s megtermelt javadat add a csalónak, tolvajoknak, 

neppereknek, ügyvédeknek, politikusoknak. Mi marad nekünk? –megmondom! Mónika show, 

Joshi Bharat show, vacsoracsata- csinált celebekkel! Igénytelenség-magas fokon. Nesze neked 

magyar, kuss, nézd. Ne gondolkodj! Cirkuszt a népnek, kenyeret meg másnak!  

ELÉG volt! Kiálltja harsányan a Fidesz! Igen igaza van, ELÉG volt, de belőlük is és a többi 

parlamenti pártból is!  



Elég volt,- de ezt már a nép mondja, mely nép képes eget rengető tettre is. Képes lenne a 

sziklából is vizet fakasztani, de nem, nincs ereje, nincs összefogás, csak helyi 

konfliktuskezelésre van erő! Egyszer csak felébred, összefog (1956) és elindul! Ezernyi sebtől 

vérzik az ország, a nép. Minden emberi gyarlóság, ami csak lehetséges, az a mai 

Magyarország melegágya, szülőhelye!   

Harcolni az igazságért, az életért? Minek? Az Igazságszolgáltatás nem a nép mellett van, nem 

a kis emberekért, csak nézni kell a híradásokat, olvasni az írott sajtót. Mindent meg lehet 

úszni, mindent el lehet intézni, csak légy valaki! Légyen mentelmi jogod, sok pénzed, korrupt 

ügyvéded, bennfentes honatyád. A példákat itt nem sorolom fel, mert nem érnék a végére az 

írásomnak.  

Korrupció, feketemunka! He-he.  Ugyan már! Ebben van a nagy lehetősége bizonyos 

köröknek! A jelenlegi elitnek? Majd, ezen, klikkek fognak ellene tenni, mikor érintettek 

benne? Tréfa. Morbid tréfa! Nincs az a törvény, nincs az a politikus, aki meg tudná szüntetni, 

aki érdemben is megmutatná, hogy igenis lehetséges eloltani e tüzet. Való igaz, előbb a 

fejekben kell rendet teremteni. Mint tudjuk, a bankok megbízhatatlanok és egy teljes 

tulajdonjog átvétel újabb visszaélésre adhat okot, de azt is tudjuk, hogy már a hitel 

felvételénél feltételeket szab, és biztosítékokat kérnek. A legtisztább az lenne, ha minden 

maradna a bank részéről és a helyzet rendeződése után fizetne az adós. Neki is fontos, 

hogy megszabaduljon az adóságától mihamarabb. Ebbe azonban tuti egy bank se menne 

bele, tehát a javaslatot úgy kéne kidolgozni, hogy mindenki védve legyen és ne az adós legyen 

az, akire újabb terheket rónak. 

 

A bérleti jog, címűt a bank úgy gondolja, hogy az még az adóságon felül beszedhető. 

Legalább is a jelen helyzetben. Számukra nem azt jelenti, hogy ez csak egy jogi dolog az ő 

védelmükben. Mi úgy gondoljuk, hogy plusz bérleti díjat a hitelen felül mégannyira sem 

tudunk vállalni. Ráadásul az ő elképzelésüket meg sem ismerjük. Mi több hete várhatjuk a 

bank válaszát. Nem árvereznek?  Ki sem lakoltatnak?  Megállapodni sem hajlandók, pedig 

szerintem ezt a korrupt ügyvédek tudják csak körültekintően megalkotni. Mi "halandók" csak 

a józan paraszti eszünkre tudunk hallgatni, a jogi formulákat nem ismerjük. 

Szerintem ez a tulajdonjog felcsigázta őket, csak ezt egy olyan feltételhez kéne szabni, hogy 

csak annyi százalékban lehetnek tulajdonosok amennyi az adóság hátralévő része. Ehhez 

viszont számoljanak el, mire, mennyit kell még fizetni, mire-mennyi az, amit már befizettünk. 

Ez igaz lehet, mondjuk a díjhátralékosokra is.  

Van olyan az ismeretünkben, akinek 50e tartozás fejébe akarnak árverezni.  

Nekem az is felháborító, hogy 5M-ból 10 lesz az adóság. Ez uzsora a tanulmányaim alapján. 

Ebben már tehet az állam, hogy maximalizálja azt  a  a nyereséget, amit a bank megtehet, de 

ez nem hiszem, hogy (thm) csavarásokkal, árfolyam magyarázatokkal 50% lehet. 

Az adóság átütemezése jó megoldás lenne, ha itt is nem plusz pénzt akarnának lehúzni, 

ugyanis a futamidő és egyéb módosítással szintén költségeket számol fel. Ezt szintén az 

államnak kellene radikálisan megszabni, és kötelezni a bankot ennek megtételével, ha ezt az 

adós kéri, mert át menetelileg pl. állásvesztett. 

750000 deviza hiteles retteg a kilakoltatástól, retteg a holnaptól, lesi a végrehajtót, fél az ajtón 

bekopogóktól is már, s lehet, hogy a gondolatai már az utca valamely szabad szegleténél jár. 

Családja, vele együtt az utca egy kis kellemes zugában, húzza meg magát, gyermekei 

rohangálnak az autók közt, mossák az ablakokat, anyuka meg főzi az utca piszkával 

fűszerezett savanyú levesét.   Családtagokkal együtt, a felmérések alapján, megközelítőleg: 

1,5 millió ember, pontosabban fogalmazva hajléktalan. Végül is ez így tökéletes, mert így 

legalább bizonyos párt közeli alapítványok, állami támogatás gyanánt, támogatást kapnak ez 

elesettek, kilakoltatott emberek számára, és végül is, így mindenki jól jár! A kilakoltatott jár a 

legjobban, mert nem kell rezsit fizetni!  



A szolgáltatóknak nem kell szolgáltatni, mert nincs kinek lassan, így nem kell fejleszteni, 

megmarad a pénze, és havaj! Juj! A kilakoltatott szabadság vágya teljesül, csillagos ég, jó 

levegő.  

Jelszó: Fogd és vidd! Mármint a lakást!  Eszembe jutott, hogy az Alkotmány egyik passzusa 

írja! A legfőbb érték az ember, a család! De melyik Alkotmányban és melyik országban? 

Biztos, hogy nem itt nálunk. Körforgásban a pénz! Jól jár a bankár, az ügyvéd, a nepper. 

Kevesebb gond az államnak. Jól jár a rendőrség is, mert másfél millió hajléktalant lehet 

igazoltatni, ellenőrizni, lehet teljesítmény kvótákat elszámolni, igazolni. Rendőröket lehet 

még felvenni a megnövekedett munka miatt.  

Az ország csak pusztul, süllyed, romlik s kerül idegen kézbe. Amit az őseink a portyázó 

magyarok csináltak, azt most a mai politika tette magas színtű elvei közé. Rablás, kifosztás, 

megalázás, függőségbe, romlásba, gyűlölködésbe taszítás. Elveszik a lakásunkat más 

aljassága miatt, a bankok egyeduralmi törekvéseik miatt. Jut eszembe! El is lehet adni, vagy 

kisebbre cserélni, ha nem bírod fizetni a rezsit, s a törlesztő részleteket! Milyen igaza van 

Bajnainak! Miért nem nekem jutott eszembe. 

Kapott a nép már kötelet is, csak az illető nagybajszú, okos honatya nem vette figyelembe, 

hogy már nincs kötélkészítő iparos sem, és a nép így nem tudja magár felakasztani a honatya 

örömére, de hogy igaza legyen, még a végén átképzi magát kötélkészítőnek!  

Dolgozz magyar, enged, hogy kirabolhassanak, ne emeld fel a hangod, tűrj, nézd a kibeszélő 

show-t, ne gondolkozz, mert az nem áll jó neked. 

Senki vagy a hazádban, senki vagy a politikának, hazátlan és házatlan vagy itt e honban. 

Ne keseredj el, lejjebb már nem lehet kerülni, csak felállni!- de minek, vagy kiknek? Ennek az 

országnak? Így NEM! Tényleg elég volt! -tisztelt politikus uraim!  

     

  Mindent el kell követni annak érdekében, hogy bankoknak, illetve ingatlanforgalmazó 

cégeknek, továbbá az újonnan működési engedélyt kiváltott „pénzbehajtásra” 

szakosodott faktoring cégeknek ne legyen lehetőségük a törvényesség látszatát keltve a 

tulajdonosoktól elvenni az ingatlanjaikat. Kérjük az összes "faktoring" pénzbehajtásra 

szakosodott cégek és a bírósági végrehajtók közötti kapcsolatot és működésük 

felülvizsgálatát. A 2008, 2009 évben bejegyzett faktoring és pénzbehajtásra szakosodott 

cégekre külön kiemelt figyelmet fordítva a vizsgálatnál.  

A fentiek tekintetében meg kell találni, nyilvánosságra kell hozni, hogy ki a felelős a 

jelen kialakult helyzetért. Milyen tragédiáknak kell még bekövetkeznie ahhoz, hogy az 

illetékes minisztériumok, parlamenti képviselők és a törvényhozók komolyan 

foglalkozzanak a bankok, végrehajtók, ügyvédek, pénzbehajtásra szakosodott cégek 

között kimutatható gyanús kapcsolatrendszerrel, azok jogellenes vagyonszerzésével. A 

társadalom, felelős vezetőinek nem szabad megengednie, hogy a hitelt törleszteni nem képes 

állampolgárok öngyilkosságba meneküljenek a vagyonuk és lakásuk megszerzésére 

szakosodott cégek törvénytelen működésének tragikus következményeként.  

 

NETÁN EZ VAN a HÁTTÉRBE, HALLGATÁSUKKAL TÁMOGATJÁK a 

KORRUPCIÓT, JOGELLENES VAGYONSZERZÉST, az ÖNGYILKOSSÁGOKAT?  

AZ a CÉLUK, HOGY PUSZTULJON a SZEGÉNYEMBER? 

 

Budapest, 2009. május 29. 
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