
Média megjelenések (2010.) 

 

http://www.hirszerzo.hu/cikk.gardistak_rendorok_feher_kemenyseprok_riportunk_egy_kilako

ltatasrol_monoron.131778.html 

 

  

Küldöm a média megjelenések linkeket, megnézed? 

 

1. http://www.dunatv.hu/print/itthon/kozerdeku_per_penzintezetek_ellen.html 

 

2. http://hirek.hir-ek.hu/hir/136521/kozerdeku-per-az-50-legnagyobb-penzintezet-ellen.html 

 

3. http://hrglobe.hu/index.php?p=news&act=show&cid=4266 

 

4. http://vasnepe.hu/fooldal/20091222_bankokat_perelnek 

 

5. http://www.gondola.hu/cikkek/68886 

 

6. http://www.vbee.hu/ 

 

7. http://www.jide.hu/index.php?page=news_reader&id=3062 

 

8. http://hungary.indymedia.org/node/15016 

 

10. http://webcast.tv2.hu/index.php?m=video&video_id=408514  

 

Már a helyi esti híradóban is volt. (harmadik)  
 

11. 

http://www.podcasting.gtk.hu/sztv/osr/tv_mediaplyer.php?servercim=http://www.podcasting.

gtk.hu/sztv/osr/wax/200912211000411000412009.12.22-19-00-00.wax  

 

12. http://www.hirtv.hu/?tPath=/view/videoview&videoview_id=9546  

 

13. http://www.echotv.hu/videotar.html?mm_id=89&v_id=1433 (negyedik hír) Ez nagyon 

fontos  

 

14. http://atv.hu/videotar/091220_hirado_2009__12__20_.html  
 

 

2010. január 4. 

     

TV2 

    http://webcast.tv2.hu/index.php?m=video&video_id=408863 

 

2010. január 5. 

 

     ECHO Tv felvétel a Bírósági esetek műsor, melyet ma január 6. szerda 21:00 Bírósági 

történetek 2. (Liebmann Katalin) Műsorban  
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http://www.echotv.hu/videotar.html?mm_id=96&v_id=1621 

Hír Tv 20. 05 perc. Rájátszás műsorban. 

 

Az Otthon- és Érdekvédők Magyarországi Szövetsége a tettek mezejére lép a banki 

károsultak, a közüzemi díjhátralékosok és a kisvállalkozók érdekeinek védelmében. 

Közérdekű pert indítanak a Budapesti Fővárosi Bíróságon a három legnagyobb bank- és 

pénzhitelezéssel foglalkozó cég ellen. Szerintük a különböző elnevezésű és adósokat terhelő 

költségek, valamint a devizahitelek esetében a kockázatok előre meg nem becsülése és ebből 

fakadóan minden utóbb jelentkező teher, árfolyam emelkedés, kamatemelkedés kizárólag az 

adósra történő terhelése tisztességtelen. Azt akarják elérni, hogy a bankok vizsgálják felül az 

összes adós szerződését, illetve függesszék fel az ingatlan-végrehajtásokat. 

Részletek a Rájátszásban este nyolc után. (még nem találtam linket hozzá) 

 

2010. január 6. 

 

 Lenti Városi és regionális televízió 14. 30 perc.   

DVD -t megkapjuk, Kb.: 2000 Ft 

 

Zalaegerszegi Városi Televízió Híradó  
 

http://www.onlinetv.gtk.hu/zeg_tv/tv_mediaplyer.php?servercim=http://www.onlinetv.gtk.hu/

zeg_tv/wax/hirado_100107.wax 

 

2010. január 7.  

 

Lánchíd rádió Dr. Czirmes György interjút ad 6. 25 perckor 

 

MTV Nappali műsorban Dr. Czirmes György és Dabasi Tamás szerepel. A műsor 1 óra 20 

perc időponttól kezdődően. Nem kell végig nézni, nyugodtan az időpontra állítható a videó. 

 

http://videotar.mtv.hu/Videok/2010/01/07/12/Nappali_2010_januar_7_.aspx 

 

ATV  

Egyenes Beszéd Kálmán Olgával 
 

http://atv.hu/penztarca/20100107_felkesz_egyenes_beszed_bankper 

 

Ezután: 

A DUNA Tv felvételről sugározza az adást január 10 napon 20 órai kezdettel. 

 

http://www.dunatv.hu/musor/videotar?vid=602481                      (negyedik hír) 

 

2010 Január 15. Szegedi Városi Televízió  
Perelik a bankokat  

30 magyarországi vezetõ bank és pénzintézet ellen indított pert 7 civil érdekvédõ társadalmi szervezet. Azt szeretnék 

elérni, hogy ne változtathassák meg egyoldalúan, az adósokra hátrányos módon a bankok a szerzõdéseket.  

 

http://www.vtvszeged.hu/site/index.php?option=com_content&task=view&id=5504&Itemid=

59 
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2010. január 23.  

http://www.gazdasagiradio.hu/cikk/40200/ 

 

http://www.168ora.hu/itthon/tomeges-kilakoltatasok-tavasszal-48930.html 

 

http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/a-teli-idoszakban-sem-alltak-le-a-kilakoltatasok-2009409 

 

http://www.kisalfold.hu/belfold_hirek/a_teli_idoszakban_sem_alltak_le_a_kilakoltatasok/213

7680/ 

 

Szent István Rádió Telefonos interjú 

 

Hír Tv déli híradó http://www.hirtv.hu/view/videoview/hirado 

 

Sió Tv. Siófok, Stúdió beszélgetés január 25. 

 

http://www.onlinetv.gtk.hu/sio_tv/tv_mediaplyer.php?servercim=http://www.onlinetv.gtk.hu/

sio_tv/wax/studiobeszelgetesek_2010_01_25.wax 

 

http://www.hirtv.hu/?tPath=/view/videoview&videoview_id=9794  

 

http://index.hu/bulvar/2010/01/27/vesz_arverezes/  

 

http://www.mfor.hu/cikkek/_Letepem_a_fejedet__te_kutya_____Dulakodas_az_arveresen.ht

ml 

 

Csillag Ervin kilakoltatása. Vasas Katalin szerkesztő 

 

http://atv.hu/cikk/20100208_atvertek_69_eves_nyugdijas_bacsit_tettek_az_utcara_lakasabol_

video 

 

http://www.hirszerzo.hu/cikk.meghamisitottak_hitelkerelemet_majd_kilakoltattak_az_idos_fe

rfit_.139734.html 
 

Ez nagyon JÓ 

http://www.dunatv.hu/musor/videotar?vid=608771 
 

Duna Tv február 24.  

 

 http://www.dunatv.hu/musor/videotar?vid=612128&pid=615433   Ez nagyon OTT van 
 

 

Veszprémi televízió 2010. Április 21. 

 

http://www.veszpremtv.hu/new/oldal/index.php?view=1271922334 
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