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A kilakoltatások leállításáért küzdő Otthonvédő összefogás a hét végén azzal a kérdéssel  

fordult Orbán Viktorhoz, a legnagyobb ellenzéki párt elnökéhez, hogy kormányra jutása esetén mit  

kíván tenni a FIDESZ – MPP annak érdekében, hogy ne lakoltathassák ki jogszerűen birtokba vett  

egyetlen otthonukból az önhibájukon kívül fizetésképtelenné vált devizahiteleseket és közüzemi  

díjhátralékosokat – tudatta a Magyar Szociális Fórum Szociális Kerekasztala hétfőn. 

Az Otthonvédők delegációja nevében Simó Endre, az MSZF szervezője emlékeztette a Fidesz  

elnökét arra, hogy a kilakoltatások leállítását, és fizetési moratórium elrendelését követelik, de  

Bajnai Gordon kormánya – Dr. Kovárik Erzsébet államtitkár révén – június 11-én elutasította  

követelésüket, és tiltó rendelet híján a kilakoltatások folytatódhatnak. 

„Az Otthonvédők örülnének, ha megnyugtató választ kapnának a súlyos társadalmi gondra,  

akár írásban, akár szóban úgy, hogy delegációjukkal felkeresnék Önt” – áll a levélben. 

Otthonvédő forrásból a sajtó tudomására hozták, hogy az utóbbi napokban országszerte  

tömegesen lakoltatnak ki fizetésképtelenné vált devizahiteleseket és közüzemi díjhátralékosokat.  

Az eljárások felgyorsulása arra utal, hogy a hitelezők rá akarják tenni kezüket a lakásokra, mielőtt  

még hatályba lépne az a törvény, amely – ha rendkívül korlátozott mértékben is – segíthetne a  

bajbajutottak egy részén. A törvényt a magyar országgyűlés már megszavazta, de az Európai  

Bizottságnak is jóvá kell hagynia, tekintettel az állami beavatkozásra a szabadpiaci  

mechanizmusokba. 

Az otthonvesztés elkerülésének egyetlen módját a kilakoltatások azonnali leállításában, és a  

törlesztések átütemezésében látják az Otthonvédők, akik szerdán sajtótértekezleten tájékoztatnak  

a kialakult helyzet súlyosságáról és mutatnak be kilakoltattakat, ill. kilakoltatás előtt állókat.+++ 
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