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Konfliktusok és társadalmi mozgalmak a jól-lét kontextusában: kamattartozást 

felhalmozók mozgalma 

  

 „Lewis Coser szerint a konfliktus a társadalom normális és funkcionális összetevője, a 

csoportformálódás és csoportműködés lényeges eleme. A konfliktus mindig célhoz 

kapcsolódik, valamit el akar érni az egyén, a csoport a konfliktussal. … A konfliktusok között 

a társadalmi konfliktusok a források szűkössége miatt keletkeznek, és az eltérő társadalmi 

csoportok és rétegek eltérő struktúrájából fakadóan eltérő politikai érdekeket öltenek. A 

csoportok azonos osztályérdekén túl a státuscsoportok érdekei eltérőek lehetnek. A 

konfliktusok forrása lehet a társadalmi mobilitás megakadása, a csoportok lecsúszása, amely 

konfliktust és társadalmi változás iránti igényt eredményezhet. Napjainkban a depriváció nem 

annyira abszolút (élelem, megélhetés, ruházkodás, lakás), mint inkább relatív (az egyén vagy 

csoport más csoporthoz képest rosszabb helyzetűnek érzi magát), másoknak jobban megy, 

valamilyen státuszt elvesztett. A konfliktusokba az egyének anyagi és érzelmi forrásokat is 

belevisznek. ” (Hervainé 2013) 

A kamattartozást felhalmozók mozgalma feltételezhetően az adóssággal érintette csoportok 

előre nem várt anyagi lecsúszása, létbizonytalansága miatt erősödött az elmúlt esztendők 

során.  

A társadalmi jól-lét fogalma több tényezőt is magában foglal, így az anyagi 

életkörülményeket, az egészség, az oktatás, az egyéni aktivitások szempontjait, a politikai 

érdekérvényesítés biztosítását, a megfelelő kormányzást, a társadalmi kapcsolatrendszerek 

kialakítását, a mai és a jövőbeni környezeti viszonyok védelmét, a társadalmi 

bizonytalanságok enyhítésének a dimenzióit.  

Az elhúzódó gazdasági válság különösen érzékenyen érinti a fejlődő kisméretű és nyitott 

gazdaságokat (mint Magyarország) a gazdasági recesszió következményei, a társadalmi 

hatások is nagyon intenzívek. A leghátrányosabb helyzetű csoportok egyébként is hiányos 

forrásai még inkább beszűkültek, már-már mindennapi társadalmi részvételüket kockáztatva. 

Gazdasági ellehetetlenülésükkel, társadalmi periferizálódásukkal (bűnbakká válás) már a 

korábbi szinten sem képesek a társadalom szövetéhez kapcsolódni, amelynek figyelmeztető 

jelei már láthatók (erőszakos megnyilvánulások, nyílt rasszizmus, szélsőséges politikai erők 

megerősödése, nők veszélyeztetettsége, kistelepülések gettósodása, stb.). Ezért 

nélkülözhetetlen cél a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi problémáinak definiálása, a 

problémák egymással való kapcsolatának feltárása, és a jelenségek azonosíthatóságának a 

biztosítása. Így végeredményképpen egy olyan egységes módszertant kapunk, amely 

egységesen használható indikátorain keresztül (egyfajta „stressz-tesztként”) lehetővé teszi a 

problémák azonosítását és a megoldások kidolgozását. 

A komplex megközelítés alapján a városok, várostérségek versenyképessége több 

szempontból értelmezhető: egyrészt a gazdasági versenyképességi szempontok, ennek 

keretében a termelékenységi, jövedelmi, foglalkoztatási sajátosságok, illetve az egyes 

gazdasági ágak kiemelt szerepei alapján, másrészt a gazdasági szempontokhoz kapcsolódó 

társadalmi tényezők, a kutatás-fejlesztés, az oktatás, a humán erőforrások, az intézmény-

ellátottság, a regionális, a hálózati együttműködések, a civil aktivitás, a gazdasági szereplők 

helyi beágyazottsága szerint. A társadalmi versenyképesség lényeges dimenzióit adják a 

térbeli, társadalmi egyenlőtlenségek jellegzetességei, a társadalmi konfliktusok sajátosságai, a 

társadalmi egyenlőtlenségek és a konfliktusok kezelése, továbbá a civil társadalmi szervezetek 

fejlettsége és társadalmi támogatottsága, a lakóhelyi körülmények, a helyi szolgáltatások, a 

lakóhelyi viszonyokkal való elégedettségek (Baranyai – Baráth, 2009).  

A társadalom jól-léte úgy fogalmazható meg, hogy a társadalom mennyiben képes a csoport 

tagjainak alapvető igényeit kielégíteni egy dinamikusan változó környezetben. A társadalmi 

jól-lét magasabb szintje egyben azt is jelenti, hogy a társadalom tagjai nagyobb mértékben 
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képesek a megváltozott körülményekre reagálni. A társadalmi jól-lét normatív és szintetikus 

fogalom, amely magában foglalja az egyének különböző szintű, de a legalacsonyabb szinten 

is méltányos megélhetését, a jövedelemhez, a közszolgáltatásokhoz, ebben közbiztonsághoz 

való hozzáférési lehetőségeit. A társadalmi jól-lét fogalmának normatív dimenziója szerint a 

jól-lét kívánatos mértékét biztosító társadalom inkluzív, törekszik a szegregáció minden 

formájának mérséklésére és garantálja a beleszólás, a képviselet jogát, ebben az értelemben 

megköveteli a jó kormányzás gyakorlatát is. (Szirmai 2013)  

 

Élethelyzetek hatása a szubjektív jólétre: A hivatalos, szakértői megközelítés, 

megfogalmazás, a kutatás széles köre az objektív jól-létre fókuszál.  

Kocsis Tamás 2010-ben a Közgazdasági Szemlében megjelent írásában fejtegeti, hogy az 

egyén gazdasági aktivitása önmagában nem határozhatja meg a boldogság érzetet, 

elégedettség érzetet, mivel számos szubjektív elem – pszichológiai, kulturális, magatartásbeli 

– is befolyással van rá.    

Virovácz Péter (2013) szerint az emberek elégedettsége, boldogsága, valamint az emberi lét 

társadalmi aspektusai határozzák meg a jól-létet. Alternatív mutató a társadalom szociális 

helyzete, azaz a társadalmat alkotó egyének szociális helyzete. Nyolc életminőségi tényezőt 

sorol fel, melyből a kamattartozást felhalmozók esetében az anyagi életszínvonal (jövedelem, 

vagyon), valamint a személyes és gazdasági anyagi biztonság hangsúlyos.  

 

A rendszerváltást követően kialakuló egyenlőtlen helyzetek, a források, főként az 

információk egyenlőtlen elosztása, az esetenként szűk kört/köröket érintő privatizáció 

lehetősége megnövelte a távolságot a társadalom egyes csoportjai között. Mára szakadék 

tátong a magyar társadalom legszegényebb csoportjai és a „felső tízezer” között.   

 

A mindennapok segítő tevékenysége, a személyes segítő kapcsolatok során, mint szociális 

munkás
1 

egyre többször találkozom az egyének, családok, csoportok belső feszültségével, 

melyek feldolgozatlanok, kumulálódnak. Okként - mint egyenlőtlenségi forrás - megjelenik a 

„nyitott világ”, melynek eszköze a média, az internet és a személyes élmények, melyek 

lehetőségek a különbözőségek láttatására. A különbözőségek, egyenlőtlenségek, 

igazságtalanságok okozta feszültségek oldására jó eszköznek bizonyult a reklámokkal széles 

körben ismertté tett és relatíve könnyen hozzáférhető hitelek köre is. Oblath Gábor – Palócz 

Éva a 2012-es Társadalmi Riportban – Sérülékeny gazdaság: sérülékeny állam, sérülékeny 

háztartások – összefoglalóan ír a háztartások devizahitelezéséről: ”A háztartások megtakarítói 

magatartása az elmúlt évtizedekben csak részben követte a gazdaságpolitika kanyarait. A 

2002 – 2008 közötti időszakot mindvégig alacsony megtakarítások jellemezték: akkor is, 

amikor nagyon gyorsan növekedtek a jövedelmek, …2002 és 2003 között a nettó 

reáljövedelmek 13,6%-kal illetve 9,2%-kal emelkedtek, a nettó reáljövedelmek 6% körüli 

ütemben nőttek, és a „jóléti rendszerváltás programja” (minimálbér adómentessé tétele, 50%-

os béremelés a közszektorban, illetve 13. havi nyugdíj fokozatos bevezetése) a szociális 

gondoskodás kiterjesztését sugallta, ami a megtakarítások leépüléséhez vezetett.”  

 

A 2006-os parlamenti választásokkor a jövedelemnövelő gazdaságpolitika már nem volt 

tovább fenntartható.  Ugyanakkor „a fogyasztás „szelleme” már kint volt a palackból, és a 

háztartások megcsappant vásárlóerejüket hitelek felvételével pótolták. Ennek a lehetőségét az 

                                                           
1
 Szociális munkás: professzionális segítő tevékenységet folytató szakember. Egyének, családok, csoportok, 

közösségek számára nyújt, jelentős részben önkéntes együttműködés során segítséget.  Az utóbbi években 
jelentős mértékben megváltozott a szolgáltatást felkeresők köre. Míg a rendszerváltást követően elsősorban a 
munkanélküliség okozta kilátástalanság volt jellemző, majd megjelentek az anyagi problémák miatt 
felhalmozódott díjhátralékok miatt az adósságkezelést igénybevevők.  
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olcsónak tűnő és egyre enyhébb feltételekkel kínált devizahitelek teremtették meg.” (Oblath-

Palócz 2012 104.o.) 

 

A háztartások eladósodását, a devizahitelek számának növekedését több gazdasági, 

gazdaságpolitikai intézkedés is erősítette. A 2008-as gazdasági világválságot megelőző 

években, a magyar bankok és pénzintézetek is számos olyan intézkedést hoztak, amelyek 

lehetővé tették a lakosságnak, hogy viszonylag könnyen és gyorsan jusson banki 

lakáshitelhez.  

 

A magánszektor – egyének, családok – azaz a háztartások esetében a nagyarányú deviza 

adósságnak több oka valószínűsíthető. A háztartási devizaadósság a lakáshitelek mellett a 

nagyarányú szabad felhasználású hitelekből tevődött össze. Az ingatlanvásárláshoz köthető 

devizaadósság felhalmozódását a háztartások esetében jelentős mértékben meghatározta, hogy 

2000-ben az új lakások építésére vonatkozóan állami támogatást vezettek be, melyet a 

használt lakásokra is kiterjesztettek 2002-ben, lényegében szinte azonos feltételekkel, mint új 

lakások esetében. 2001-ben törvényi szinten lehetővé tették a devizában felvett, illetve 

devizaárfolyamhoz kötött hitelfelvételt.   

Kiemelkedő volt a lakáshitelezés szempontjából a 2003-as év, amikor is az előző évhez képest 

megduplázódott a lakáscélú hitelfelvételek nagysága 992 milliárd forintról, 1437 milliárd 

forintra nőtt. Ennek oka, hogy ebben az évben az állam jelentős kamattámogatást is nyújtott. 

Jól látszik azonban, hogy a gazdasági világválság hatására több mint harmadára esett vissza a 

lakáscélú hiteltámogatások mennyisége. A KSH becslése szerint 2011-ben megközelítőleg 1 

millió 900 ezer főt - tehát minden ötödik magyar embert – érintett a lakáshitelezés problémája 

(KSH, 2011). 

 

1. ) Nettó adósságállomány alakulása a magánszektorban:  

 

Év  Adósság nagysága  

(Milliárd euro)  

2000 7,2 

2001 5,5 

2002 4,1 

2003 7,5 

2004 9,5 

2005 14,1 

2006 16,8 

2007 24,1 

2008 39,9 

2009 36,6 

2010 34,6 

2011 29,5 

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv, 2011 – saját készítés  

 

 

2.) Jelzáloghitellel rendelkező gyermekes és gyermektelen háztartások száma és 

aránya, 2011 

 

 



4 
 

Hiteltípus és a 

háztartások 

gyerekszáma   

Lakáscélú 

jelzáloghitellel 

rendelkező 

háztartások 

Nem lakás célú 

jelzáloghitellel 

rendelkező háztartások  

száma aránya % száma aránya % 

Deviza hitelesek  287172 7,6 110898 2,9 

Gyermekes 

családok összesen  

 

198304 

 

13,6 

 

72578 

 

5,0 

Egy gyermekes 77083 11,4 31600 4,7 

Két gyermekes 86940 15,9 26374 4,8 

Három vagy több 

gyermekes  

 

34281 

 

14,08 

 

14583 

 

6,3 

Gyermektelen 

háztartások  

 

88868 

 

3,8 

 

38320 

 

1,6 

Forint hitelesek  289039 7,6 37537 1,0 

Gyermekes 

családok összesen  

 

193246 

 

13,3 

 

21688 

 

1,5 

Egy gyermekes 73330 10,08 11034 1,6 

Két gyermekes 85307 12,6 8826 1,6 

Három vagy több 

gyermekes  

 

34609 

 

5,1 

 

1828 

 

0,8 

Gyermektelen 

háztartások  

 

95793 

 

4,1 

 

15849 

 

0,7 

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv, 2011 

 

Az adatok jól szemléltetik a fentebb már leírtakat, miszerint a kedvezőnek vélt deviza alapú 

hitel felvétele, a gyors és látványos fejlődés lehetősége megnövelte a nem lakás célú, ám 

jelzálog alapú hitelek felvételét. Ezt a növekedési ütemet erősítette, hogy a forinthitelek 

kamata 2003-ban már kétszámjegyű volt, a devizahitelek olcsónak és kockázatmentesnek 

tűntek, még egy 10-15%-os forintleértékelődés mellett is. Az összes háztartás számához – 3,8 

millió - viszonyítottan a devizaalapú hitellel rendelkező háztartások aránya alacsonynak tűnik, 

ugyanakkor a háztartás összetételét is figyelembe véve már jelentős az érintettek száma. 

Hosszú ideig nem volt érzékelhető probléma, nem volt központi kérdés, hogy az 

árfolyamkockázat mellett milyen egyéb problémák jelentkezhetnek majd. Ma már ismert, 

hogy a lejárati kockázat is növeli az adósok gondjait. „A bankok rövidlejáratú 

devizaforrásokból fedezték a hosszú lejáratú forintkihelyezéseket … mind a kamat-, mind az 

árfolyamkockázatot az ügyfelekre terhelték.” (Oblath-Palócz 2012 106.o.)   

 

 

3.) Törlesztési gondokkal küzdő jelzáloghitelesek száma és aránya gyerekszám szerint 

az összes hiteles százalékában, 2011 

 

Hiteltípus és a 

háztartások 

gyerekszáma   

Lakáscélú 

jelzáloghitellel 

rendelkező 

háztartások 

Nem lakás célú 

jelzáloghitellel 

rendelkező háztartások  

száma aránya % száma aránya % 

Deviza hitelesek  60531 21,1 31690 28,6 

Gyermekes     
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családok összesen  47029 23,7 24095 33,2 

Egy gyermekes 17412 22,6 8948 28,3 

Két gyermekes 20187 23,2 10098 38,3 

Három vagy több 

gyermekes  

 

9430 

 

27,5 

 

5049 

 

34,6 

Gyermektelen 

háztartások  

 

13502 

 

15,2 

 

7595 

 

19,8 

Forint hitelesek  32725 11,3 3581 9,5 

Gyermekes 

családok összesen  

 

24782 

 

12,8 

 

1726 

 

8,0 

Egy gyermekes 8423 11,5 194 1,8 

Két gyermekes 9026 10,6 1532 17,4 

Három vagy több 

gyermekes  

 

7333 

 

21,2 

 

-- 

 

-- 

Gyermektelen 

háztartások  

 

7943 

 

8,3 

 

1855 

 

11,7 

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv, 2011 

 

„2012-ben a pénzügyi intézmények 11671 hitelfedezetül szolgáló lakóingatlant jelöltek ki 

kényszerintézkedésre. Az év utolsó negyedévében a kényszerértékesítési kvóta alapját 112286 

lakás jelentette, azaz ennyi lakóingatlannal kapcsolatosan állt fenn legalább 90 napos 

törlesztési késedelem a korábban felvett devizaalapú jelzáloghitelekkel kapcsolatban.”  

(www.ksh.hu )  

 

„A PSZÁF adatai szerint 115 ezer ember szerződését már felmondták a bankok – tehát 

gyakorlatilag vár rájuk a végrehajtó –, további 117 ezer lakossági hiteles pedig 90 napnál 

hosszabb ideje tartozik, tehát bármikor ebbe a kategóriába csúszhat. A kérdés az, hogy hányan 

tesznek valamit a végrehajtás ellen?”  https://www.facebook.com/Hiteltarsulas - letöltve: 

2013. augusztus 28.   

 

Az évek során kialakult és mára komoly egzisztenciális problémát jelentő helyzet megoldása 

több szegmensű. Társadalmi és gazdasági kockázata sem elhanyagolható. Minden szereplőnek 

érdeke, hogy megoldást találjanak.  

Az érintettek, az adósok civil kezdeményezése igen sokszínű. Mielőtt végig vennénk az 

érdekérvényesítésben részt vállaló jelentősebb szervezeteket érdemes tisztázni, mit is jelent a 

civil, mint fogalom. Anthony Giddens szerint a civil társadalom védelmet nyújt az egyénnek.   

A civil szférát szűkebb értelmezésben a politikai szférán kívüli önszerveződő közösségek 

alkotják, nem állami alapon működnek. (Böhm Antal 1999.)  

A civil szféra feladata, hogy „öntevékeny érdekérvényesítéssel érvényre juttassa akaratát, 

befolyásolja az elitek hatalmi döntéseit”. (Bodács Emil 1999.)   

Krémer Balázs (2009) civil fogalom meghatározásainak egyike szerint a civil jog olyan 

kérdésekkel foglalkozik, amelyek kívül esnek az állam fennhatóságán, a jog formaságokat 

írhat elő, valamint a bíróságok révén a másképpen megoldhatatlannak tűnő vitákban, 

konfliktusokban léphet közbe, tehet igazságot. Napjainkra a helyzet megoldása érdekében 

többen egyéni beadványokkal fordultak bíróságokhoz, melyek döntései precedens értékkel 

bírhatnak, olyan folyamatokat indíthatnak el, melynek következményei beláthatatlanok.    

 

A civil társadalom világában „az állampolgárok sajátos formális és informális csatornákon 

keresztül tevékenykednek autonóm célokat követve, önmagukat közösséggé szervezve s 

öntevékenyen szolgálva saját érdekeiket” (Böhm Antal 1999.) E megfogalmazás 

http://www.ksh.hu/
https://www.facebook.com/Hiteltarsulas
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nagymértékben igaz a napjainkra kialakult helyzetre, ahol a devizaadósok közösségei saját 

érdekeik érvényre juttatása céljából szerveződnek.  

 

Az adósság problémákkal küzdők szervezetei különböző időben és különböző 

támogatottsággal jöttek létre. Céljaik között szinte kivétel nélkül szerepel indokként a 2008-

ban a kirobbant világgazdasági, pénzügyi válság, valamint az annak következtében kialakult 

hazai devizaadósokat sújtó, kilátástalan helyzet.  

A szervezetek elsődlegesen az együttműködésre törekszenek az érintett – adós, hitelező, 

döntéshozó/jogszabály alkotó - szereplőkkel, ugyanakkor szükség esetén határozottan fel 

kívánnak lépni ellenük. Sok szervezet személyes támogatást biztosít a válság miatt a hiteleket 

törleszteni nem tudók részére annak érdekében, hogy közösen találják meg a megoldást az 

átmeneti fizetésképtelenségre. Napjainkra körvonalazódni látszik az együttműködés a 

szervezetek között.  

Az érdekérvényesítés szervezeteként az életre hívott csoportok, közösségek Társaságokként, 

Egyesületekként, Civil Társaságként, Szövetségenként jegyeztették be magukat. Az internetes 

kereső oldalakon, valamint a Facebook közösségi oldalon több tucat, a témában 

érdekképviseletet vállaló található. A szervezetek weboldalainak elemzése mentén igyekszem 

a különböző csoportok tevékenységét bemutatni. A honlapelemzések során a szervezeti 

struktúra, célok megfogalmazása mellett a tagság jellemzőit kívánom bemutatni. A szervezet 

tevékenységének meghatározásakor az oldal aktualitását, valamint a facebook és média 

megjelenéseket figyeltem.  

A szervezetek alfabetikus sorrendben kerülnek bemutatásra.  

 

Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet – B.É.C.S. 

 

 
 

Budapesti székhellyel 2012 decemberében létrejött szervezet, melynek célja a Magyar 

Köztársaság területén az Egyesülettel kapcsolatba lépő fogyasztók érdekvédelme, a 

fogyasztóvédelem népszerűsítése, érdekvédelmi kapcsolatok létesítése és fejlesztése.  

Az Egyesület alapvető feladatai közé sorolja a fogyasztói tudatosság színvonalának növelését, 

a tagok közös érdekeinek képviseletét és védelmét, szükség szerint az egyesületi tagok 

fogyasztói tevékenységének összehangolását, az információszerzést, továbbítást. 

Az Egyesület tagjai természetes – felnőtt, büntetlen előéletű - és jogi személyek lehetnek, akik 

elfogadják az egyesület alapszabályát. A tagságról nem található az oldalon részletesebb 

információ.  

Az Egyesület éves tagdíja 6.000,-Ft.  

A szervezet az elmúlt közel háromnegyed-éves tevékenysége során két alkalommal is 

levélben fordult az Európai Bizottsághoz.  

Az oldalon június – augusztus közötti időszakban 16 sajtóanyag található, mely aktív média 

jelenlétet feltételez, a tájékoztatók száma az esztendőben meghaladja az ötvenet. Ehhez az 

aktivitáshoz hozzájárulhat az is, hogy a civil szervezetek mellett elindult egy, a központi 

állam általi újabb segítségnyújtás kidolgozása is. 
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A honlapon sok hasznos információ mellett megtalálhatóak az Egyesület tagjainak 

beadványai, feljelentései. Az érdekvédelem nagysúlyban a banki adósságok területén van 

jelen, ott viszont széles hivatali stábot megkeresve végzik tevékenységüket.       

Az együttműködő partnerek között azonban nincs még feltüntetve más a területen 

tevékenykedő szervezet.  2013. augusztus 25.-én vezetőjük bejelentette, hogy pártot 

alapítanak.  

 

 

Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete 

Az érdekvédelmi szervezet honlapja Kásler Árpád (elnök) honlapján található. A szervezet 

székhelye:  5711 Gyula, Fehér-Körös u. 69. Tevékenységet Magyarország területén látja el. A 

szervezet kiadásait tagdíjakból, támogatásokból, saját gazdálkodásából, pályázatokból fedezi. 

Jogi személy. Az Egyesület céljai között szerepel a banki adósok, devizalapú hitellel 

rendelkező magánszemélyek valamint vállalkozások érdekvédelme, képviselete.  

Feladat továbbá az Egyesület tevékenységének széles körben történő megismertetése, közéleti 

szerepvállalás, együttműködés más társadalmi szervezetekkel. Akciók, rendezvények, 

konferenciák szervezése mellett civil közéleti klubok létrehozása és működtetése is cél. A 

kommunikáció terén a honlap mellett „nyomtatott média létrehozása és működtetése”. 

http://www.kaslerarpad.hu/_regisztralas/Alapszabaly_BAESZ.pdf – letöltve: 2013. augusztus 

26.  

Kásler Árpád honlapján található a Haza Nem Eladó Mozgalom alapszabálya. 

„A Mozgalom jelmondata az, hogy „Az élet törvényét semelyik másik törvény nem írhatja 

felül”. A Mozgalom mottója: „Győzni fogunk, mert olyan elképzelést képviselünk, amely egy 

közös céllá alakul át, ezért elpusztíthatatlan, valamint visszaadja az emberek önbecsülését, 

magabiztosságát és az önmegvalósítás reményét, társadalmi osztályoktól függetlenül.”A 

Mozgalom célja a Magyar Nemzet, Magyarország érdekeinek képviselete és védelme. Az 

ország és az emberek további kifosztásának azonnali leállítása. A Mozgalom minden jobbító 

tevékenységben részt vehet, lehet az szervezett szemétgyűjtés vagy akár árvízvédelmi 

homokzsákhordástól kezdve politikai véleménynyilvánítás és formálás.” A tevékenységet 

több síkon tervezik. A Mozgalomban tevékeny szerepet vállalók tisztségeket tölthetnek be, 

„kizárólag érdemi alapon”.  A Mozgalom tagjainak nincs tagdíjfizetési kötelezettsége, de a 

közös célok megvalósításához, mindenki lehetőségeihez mérten hozzájárulhat. 

http://kaslerarpad.hu/?p=3555 – letöltve: 2013. augusztus 28.  

A honlapon számos cikk található. A látogatónak zavaró lehet azonban, hogy több szervezet 

számára ad felületet.  

A közösségi oldalon, mely személyes oldala az alapítónak – Kásler Árpádnak -  2013. 

március 13-án csatlakozott, közel hatezerötszázan kedvelik, megközelítően hétszázan 

beszélnek róla.  

Az oldalon az aktivitás mértéke változó, havonta 5 – 15 hír, információ, videó kerül fel. A 

havi posztolás aktivitása változó.   

 

Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesülete 

Az Egyesület 2011-ben alakult. Székhelye Révfülöp, működési területe Magyarország. Az 

Egyesület jogi személy, nonprofit szervezet. Közhasznúsági besorolása szerint nem 

közhasznú tevékenységeit nonprofit módon végzi. Feladatának tekinti az önhibájukból vagy 

önhibájukon kívül fizetési nehézségek miatt kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, a pénzügyi 

rendszerben eladósodtak, fizetési kötelezettségüket nem tudják teljesíteni. Támogatást kíván 

adni a pénzintézetekkel szembeni érdekérvényesítésben, képviselt szervezésében is.  

 http://bankikarosultak.hu/images/alapszabaly.pdf – letöltve 2013. augusztus 26. 

http://www.kaslerarpad.hu/_regisztralas/Alapszabaly_BAESZ.pdf
http://kaslerarpad.hu/?p=3555
http://bankikarosultak.hu/images/alapszabaly.pdf
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A honlap számtalan, az érdekvédelem területéhez kapcsolódó linket is tartalmaz. 

Tevékenységei körében megtalálható az adósságmentésen túl a lakhatási lehetőségek 

megoldása is, melynek keretében számtalan racionális elem található, melynek 

megvalósításával lényegesen költséghatékonyabb lakhatás valósítható meg, mint az Ócsai 

lakópark megépítésével.  

Másik pozitívuma az oldalnak, hogy megjelenik a mediáció mint módszer, sőt egy oldal 

erejéig az érintett csoporttal kapcsolatos pszichológiai folyamatok is bemutatásra kerülnek.     

2012 októberében csatlakozott a közösségi hálóra – facebook – az ismertsége nagyon 

alacsony, mindössze 105 kedvelője van, melynek oka lehet a visszafogottság. Havi egy-két 

posztolás található csupán.  

 

Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége  

 
A szövetséget 21 fő devizaadós alapította  2011.10.22.-én Budapesten az egyesülési törvény 

alapján.  A szervezet bírósági bejegyzése 2012.01.24.-én emelkedett jogerőre a Fővárosi 

Bíróság végzésével.  

Taglétszámuk: 2013. 06. 26.-án 

Regisztrált kölcsönszerződések száma:  3177 db 

Csatlakozott tagok száma:    2552 fő 

Facebook nyílt fórum tagok száma:   2010 fő 

Facebook jelfelvevők száma:   503 fő  

Rendes tagok száma:     365 fő         

Budapesti székhelyű társadalmi szervezet. Alapító okirat szerinti célja a „deviza-elszámolású 

kölcsönszerződést kötött magyar állampolgárok érdekvédelme, érdekérvényesítése 

percsoportok szervezésével és a percsoportokból alakuló pertársaságok szervezésével, azok 

tevékenységének koordinálásával”. Feladatának tekinti a kölcsönszerződést kötött személyek 

felkutatását, a szövetség céljainak megismertetését, a csatlakozás lehetőségének felkínálását. 

Koordinációt vállal a percsoportok szervezésénél mind földrajzi, mind kölcsönforma szerint. 

Fórum lehetőséget biztosít a weboldalon. Kapcsolatokat szervez az internetes fórumon 

keresztül. Előadásokat tart, vitaüléseket, konferenciákat szervez.   

Vállalkozási tevékenységet csak céljai elérése érdekében folytat. A nyilvánosságot a 

www.devizados.eu oldalon keresztül biztosítja.  

A Szövetség tagjai lehetnek alapítók, rendes tagok valamint tiszteletbeli és pártoló tagok, a 

rendes tagok számára az éves tagdíj 12.000,-Ft, mely egy összegben a jelentkezéskor 

fizetendő.  

„Szubszidiaritás (!) az alapelvünk, azaz az öntevékenyég, amihez CSAK keretet és 

IRÁNYÍTÁST ad a szervezet, ezáltal a vezetés senki helyett semmit el nem végez,  a 

tagdíjból nem részesül,  nincs fizetett alkalmazott! 

A tagdíj a hivatalos szervezeti működési feltételek fenntartására, úgymint költségtérítésre és a 

kommunikációra fordítódik.” (http://www.devizaados.eu/index.php/taddij-befizetes letöltve: 

2013. augusztus 28. ) 

 

 „Fehér Kéményseprők” Országos 
2
Társadalmi Szervezetek Szövetsége 

2
 

                                                           
2
 A „Fehér Kéményseprők” web oldala napok óta elérhetetlen, így a szervezet bemutatkozó anyagának forrása a 

www.facebook.com  

http://www.devizados.eu/
http://www.devizaados.eu/index.php/taddij-befizetes
http://www.facebook.com/
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A Fehér Kéményseprők" Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége, Szigetszentmiklóson, 

2008. október 4. alakult, a következő alapítókkal: 

1.) A Magyar Családok Országos Szövetsége, 

2.) A Választópolgárok Szövetsége, 

3.) A Független Újságírók Szövetsége; 

4.) A Vagyonőrök és Biztonsági Őrök Érdekvédelmi Egyesülete; 

5.) A Lakóközösségek Egyesülete; 

6.) A Magyar Családok Világszövetsége. 

Társadalmi szervezetként működik. A Szövetségi országos szinten végzi tevékenységnek, 

melynek jogi alapja az 1989. évi II. törvény, valamint a biztosított szabadság jogokkal. 

Alapvető célja - programja szerint – „a magyar családok gazdasági, szociális, kulturális és 

erkölcsi gyarapodásának szolgálata, a családokon belüli és családok közötti emberi 

kapcsolatok erősítése, szakmai és szellemi értékek hasznosítása, valamint a közösségi tudat, a 

nemzedékek közötti összetartás, egymásra utaltság érzésének, a nők, a gyermekek és az 

idősek tiszteletének ápolása, a rászorultak gyámolítása”. 

A Fehér Kéményseprők – Országos Társadalmi Szervezetek Szövetségének kiemelkedő 

feladata a hitelkárosultak megmentése és a kilakoltatások törvénybe foglalt leállítása. Az 

ügyfélmegkeresések alapján szeretnének a segítségükre lenni azáltal, hogy a jogosan 

megszerzett tulajdonukból, egyetlen otthonukból ne lakoltathassák ki a válság miatt hitelt 

törleszteni nem tudó devizahiteleseket. 

Véleményük szerint a pénzbehajtására szakosodott gyanús cégek, faktoring és 

követeléskezelő behajtók nem a törvények alapján, vagyis jogtalanul, bűncselekményt 

elkövetve árvereznek el ingatlanokat, szereznek tulajdonjogot, és aljas, embertelen módon 

lakoltatják ki az adósokat egyetlen otthonából adómentesen szerzett nyereségvágy ellenében. 

Minden törvényes eszközt felhasználva, küzdünk a 

1. korrupció 

2. bankbűnözés 

3. pénzügyi és csalás szintű bűnözés 

4. törvénytelen eszközökkel való visszaélés 

5. törvénytelen árverezés 

6. törvénytelen pénzbehajtás 

7. jogtalan adómentes vagyonszerzési tevékenységek 

8. bár listások még komolyabb kifosztásának VISSZASZORÍTÁSA érdekében! 

Komoly hangsúlyt fektetnek a tisztaságra a korrupciótól távolságot tartva magukat.  A fehér 

szín megjelenése is ezt jelképezi. 

A kéményseprők szó a nevünkben pedig azt szimbolizálja, amikor a kéményseprők nagyon 

komoly, egészség-, életvédelmi megelőző tevékenységet végeztek a múltban és a mai nap is.  

Kéményseprő szó szimbolizálja azt is, hogy a koromtól, mocsoktól, korrupciótól meg kell 

szűrni a „világot” és azt követően újra szabad és kiegyensúlyozott, elnyomásoktól és a 

korrupciótól mentes társadalomban, szabad állampolgárként, szorongások nélkül élhet tovább 

minden MAGYAR CSALÁD. 

„NEM kerülhetnek utcára a családok, gyermekek. NEM árverezhetnek jogtalanul. 

NEM alakulhatnak olyan árverező cégek ahol nem az ügyfél az első, hanem a csalás! 

Fehér Kéményseprők" Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége a továbbiakban is 

minden eszközzel harcol a korrupció ellen! Folyamatos követői és segítői, jogi hátérrel 

rendelkező munkatársai segítségével egyre több „csatát” megnyerve képes tisztogatni a 

kormot, ott, ahol erre szükség van!” 
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Legújabb támogatóik: 

Anima Társadalmi és Kultúrális Innovációs Egyesületet 

Banki és Végrehajtási Károsultak Információs Irodája 

Deviza-hitel Különbözet Károsultjainak Egyesület 

Dél-zalai Civil Fórum Egyesületet 

Igazságos Jogállamért Szövetség 

Iustitia az igazság, kereskedelmi és szolgáltató centrum 

Jogsegélyszolgálat 

Kis Lord Alapítvány 

Lakástulajdonosok Országos Érdekvédelmi Szervezete 

Magyar Szociális Fórum 

Mozgalom a Magyar Vállalkozásokért 

Otthon és Érdekvédők Magyarországi Szövetsége 

Pénzügyi Szervezetek Lakossági Felügyelője Egyesület 

Rászorulók Érdekvédelmi Szervezete 

Széchenyi Hitelszövetség 

Szövetség az Emberiségért Mozgalom 

Kérnek minden tisztességes és becsületes Magyar állampolgárt, hogy a szövetség nehéz 

munkáját támogassák politikai, etnikai, vallási, és nemi hovatartozásra való tekintet nélkül. 

A szervezet feladatának tekinti, hogy „kifejezze és képviselje a Fehér Kéményseprők 

Országos Társadalmi Szervezetek Szövetségének érdekeit az államhatalmi, államigazgatási, 

társadalmi fórumokon és a polgári mozgalmakban.” Kapcsolatok kiépítésére törekszik céljai 

elérése érdekében önkormányzatokkal, pártokkal, társadalmi szervezetekkel, 

szakszervezetekkel és más érdekképviseleti szervekkel. 

Tevékenységei között szerepel a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségének elősegítése, az emberi és állampolgári jogok védelme, a 

fogyasztóvédelem.  

Megszerzett tapasztalatai révén törekszik egységes fellépéssel véleményezni és javaslattétellel 

élni az Országgyűlés, a Kormány, a Minisztériumok, a Fogyasztóvédelmi hatóságok, az 

Önkormányzatok, a Képviselő-testületek és annak bizottságai felé, melynek érdekében 

rendszeres szakmai együttműködést kíván megvalósítani az Országgyűlés, a Kormány, a 

Minisztériumok, a Fogyasztóvédelmi hatóságok, az Önkormányzatok, a Képviselő-testületek 

és annak bizottságaival. 

A szervezet hatékonyságának növelése érdekében rendszeres kapcsolattartásra törekszik a 

civil szférát segítő állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetekkel, 

intézményekkel. 

Szakmai hátteret kíván biztosítása a civil szervezeteket érintő helyi és országos határozatok, 

döntések előkészítéséhez és véleményezéséhez. Tagjai érdekében érdekképviseletet lát el. 

https://www.facebook.com/feherkemenyseprok - letöltve: 2013. augusztus 29.  

A Facebook-hoz 2012-ben csatlakozott és bár jelentős számú szervezetet sorol fel, mint 

támogató, az oldalon 300 körüli a kedvelők száma és tíz alatt a beszélnek róla megjegyzés.  

Hiteles Mozgalom 

 
 

2011. február 19.-én 6 magánszemély alapította Budapesten.  

https://www.facebook.com/feherkemenyseprok
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Alapítói a mozgalom létrehozásával célul tűzték ki, hogy „elősegítsék a probléma 

megismerését, külön válasszák az előítéleteket a valóságtól, segítséget nyújtsanak a valós 

megoldások megtalálásában, kidolgozásában. Szeretnénk az érintettek véleményét összesíteni 

és a megoldásként felmerülő lehetőségeket véleményezni, velük megosztani.” 

www.hitelesmozgalomeoldal.hu  - letöltve: 2013. augusztus 26. 

Magukat civil társaságnak tartják.  

Az alapítók önkéntes munkával segítenek áramoltatni az információkat a csoportokhoz és a 

csoportok között. Ők működtetik a Hiteles Mozgalom honlapját, a kimenő „hivatalos” 

anyagot egymással előzetesen egyeztetik. Az e-mail címet az Alapítók kezelik. Az országos 

médiával tartják a kapcsolatot. 

A Hiteles Mozgalom minden érintett, minden érdeklődő számára nyitott, függetlenül 

párttagságtól, pártszimpátiától, vallástól, származástól. Különböző beállítottságú, 

temperamentumú személyek az alapítói, szervezői, támogatói. Szeretnék, ha közös céljaik 

elérése érdekében sikerülne a különböző pártokkal, szervezetekkel eredményes kapcsolatot 

kialakítani. Vallják, „mindenki a saját szimpátiája alapján a „saját táborán” belül épít 

kapcsolatokat, elkerülve, hogy a „másik tábort” akarná lehetetlenné tenni. 

Mozgalmunkat szeretnénk pártok, szervezetek befolyásolásától függetlenné tenni. 

Stratégia céljaik:  

- Érdemi információk megosztása a hitelesek között. 

- Érzékelni a jelzáloghitellel rendelkezők valós helyzetét. 

- Figyelni a készülő kilakoltatásokat, és megakadályozni a törvénytelenségeket. 

- Ismertetni és véleményezni a kormány intézkedési terveit. 

- Reagálások a hitelezéssel, kilakoltatással kapcsolatos médiahírekre, publicitásokra. 

- Segíteni a bankokat az ügyfélbarát eljárási gyakorlat kialakításában.  

- Segítséget nyújtani az arra érdemes érdekvédelmi szervezeteknek. 

- Ismertté tenni a lakosság eladósodásának folyamatát, és az állami hivatalok, hatóságok 

szerepét, a bankok módszereit, a végrehajtók, behajtók visszaéléseit. 

- Elérni, hogy krízis esetén az érintett magyar állampolgárok is állami segítséget 

kapjanak, hasonlóan mint a pénzintézetek. 

- Támogatni az országgyűlési képviselők törvényhozási munkáját.” 

www.hitelesmozgalomeoldal.hu 
3
 

 

Hitel Társulás 

 
A szervezet 2011. október 4-én csatlakozott a facebook-hoz.  

Céljuk között szerepel a „legjobb forinthitellel kitörni a FrankCsapdából”. Mivel egységben 

az erő, az utunk a társulás. Három eszközünk van: a hiteleink, a megtakarításaink és a banki 

szolgáltatások igénybevétele. Mi ezekkel rendelkezünk, a bankok pedig ebből élnek. Ez így 

biztató előjel. 

Civil kezdeményezés vagyunk. A szervezők mindent a szabadidejükben, a saját pénzükön 

működtetnek. Ezért fókuszáltaknak kell maradnunk. Mindennel foglalkoznunk kell, ami a cél 

felé vezet, és mindent mellőzni kell, ami más irányba mutat. 

Előre is elnézést kérek, ha nem tudunk majd minden bejegyzésre válaszolni, minden hiteles 

problémájára megoldást találni, minden panaszt meghallgatni. A feladatunk, hogy önerőből 

                                                           
3
 A web oldal néhány, a téma szempontjából fontos információkat tartalmazó oldalai még „feltöltés alatt” 

állnak.   

http://www.hitelesmozgalomeoldal.hu/
http://www.hitelesmozgalomeoldal.hu/
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annyi megoldást találjunk, amennyit csak tudunk és ezzel példát mutassunk másoknak. 

Ahogy Petőfi írja: "Habár fölűl a gálya, S alúl a víznek árja, Azért a víz az úr!" A 

Hiteltársulás akár vízválasztó is lehet a magyar közéletben. Tegyünk róla, rajtunk múlik! Üdv 

DGY” (Doubravszky György) https://www.facebook.com/Hiteltarsulas - letöltve: 2013. 

augusztus 27.  

Nem található az alapító okirat, amely a Társulás jogi státuszát, a csatlakozás lehetőségét 

megismerhetővé tenné. A közösségi oldalon a követők száma meghaladta a 10000 főt, közel 

700 beszél róla, ami szintén jelentős aktivitást bizonyít. Nagyszámú a média megjelenés, a 

tájékoztatás.   
 

Koppány Csoport  

 
„A Koppány Ott(Hon)védő csoport civilekből álló, önkéntes jellegű szerveződés. A tenni 

akaró emberek egy csoportba való tömörítése a célunk, hogy megvédjük a magyar érdekeket 

és küzdjünk a hazugság politikája ellen.”  

Küldetés: Polgári engedetlenség és civil akciók, attakok. Olyan bátor emberek egységes 

fellépése a hatalom ellen, akik akár egymás összeláncolásával, politikusok házai ellőtt 

véleménynyilvánítással is, a haza védelmére kelnek. 

A „rendszerváltással” előidézett válságból már csak egy kivezető út maradt: a nyílt ellenállás. 

A Koppány Ott(Hon)védő csoport célja a jelenlegi rend, az intézményesült káosz 

felszámolása, és újjászervezni hazánk politikai, közéleti, gazdasági rendjét nemzeti 

gyökereink és eszményeink alapján, ahol jó magyarnak lenni. Utat akarunk építeni egy valódi 

szociálisan érzékeny nemzeti kormánynak, ahol nem ellenségként kezelik a magyar tudatú 

polgárt, ahol a nemzeti adottságaink gazdasági és politikai potenciává minősülnek és 

megbecsülést váltanak ki a világ tisztességes felében.” 

 https://www.facebook.com/koppanycsoport - letöltve: 2013. augusztus 26. 

A Csoport céljai elérése érdekében kész az együttműködésre más civil szervezetekkel. A 

közösségi oldalon történt regisztrációja – 2012. február 19. – óta aktív közösségi életet él, 

számtalan hírt, videót posztol, melyet témától függően tíz – ötven fő lájkol. 

 

Magyar Szociális Fórum  

  
2002-ben készített elvi nyilatkozatuk értelmében: „A Magyar Szociális Fórum az 

együttműködés fóruma egy szabadabb, igazságosabb, békésebb világért és egy 

demokratikusabb Magyarországért. A Fórum részese annak a világméretű folyamatnak, 

amelyet a Szociális Világfórum és az Európai Szociális Fórum fémjelez, és a neoliberalizmus, 

a tőkés globalizáció meghaladására irányul. A Magyar Szociális Fórumot alkotó szervezetek 

és mozgalmak közös célja az ember kizsákmányolásától és a természet leigázásától mentes 

jövő. Olyan társadalmi valóság elérése, amely magába fogad, nem pedig kirekeszt, mérsékli a 

társadalmi egyenlőtlenségeket, nem pedig elmélyíti, nem az erősebbnek állít piedesztált, 

hanem a gyengébb megsegítésében, az elesett felemelésében, a közös boldogulásban látja az 

élet értelmét. A Magyar Szociális Fórum lehetségesnek tart egy másfajta erkölcsi rendet: a 

fenntartható fejlődésen alapuló, a természeti környezettel harmonikusan együtt élő 

emberközpontú világot, és küzd érte. 

https://www.facebook.com/Hiteltarsulas
https://www.facebook.com/koppanycsoport
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A Fórumban szerveződő mozgalmak és személyek a munka világa és az alkotó ember 

értékrendjéből indulnak ki, és arra törekszenek, hogy a magánérdekkel szemben a közérdeket 

illesse az elsőbbség: az élethez és a fennmaradáshoz, az emberi méltósághoz és a tisztességes 

megélhetéshez, a munkához, az egészséges élethez, a lakhatáshoz, a szociális védelemhez, az 

oktatáshoz és a neveléshez, az igazsághoz és a korrekt tájékoztatáshoz való jog váljék 

meghatározóvá. Legyen esélyegyenlőség és felfelé irányuló társadalmi mobilitás. 

A Fórumot alkotó magyar civil társadalom elutasít minden faji, nemi, vallási, kulturális, 

származási és egészségbeli megkülönböztetést. A szolidaritás szálait kívánja erősíteni az 

emberek között, és összefogni velük a közös célokért. 

Céljait a Fórum békés úton, demokratikus eszközökkel szeretné elérni. Elutasít terrorizmust és 

háborút egyaránt. 

A Fórumot életre hívó szervezetek meggyőződése szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy 

mind a társadalmi, mind pedig a nemzetközi viszonyok tekintetében olyan rendszer szülessék, 

amelyikben az emberi jogok és a szabadságjogok teljes hatállyal érvényesülhetnek. 

A Fórum nyitva áll minden olyan társadalmi szervezet és személy előtt, amelyik és aki a 

magáénak vallja a fenti célokat, vagy gazdagítani akarja őket, és kész tenni is valóra 

váltásukért. A Fórum tevékenysége igen széleskörű. A honlapon található számláló szerint a 

látogatók száma havonta százezer körüli, az eddigi látogatószám meghaladja az egymillió-

kétszázezret. Közszereplésük gyakori, általában a kilakoltatások alkalmával lépnek fel más 

otthonvédő szervezetekkel közös akciókban.” Facebook oldaluk oldalát 25 ember kedveli. 

Információt, híreket azonban nem tartalmaz az oldaluk.   

 

Nemzeti Civil Kontroll 

 
„A Nemzeti Civil Kontroll (NCK p.j.m.) egy fokozatosan és dinamikusan fejlődő, zárt 

adatvédelmű, széleskörű baráti közösség. Polgárjogi Mozgalmunk elsősorban a pártoktól 

független, egyként gondolkodó aktív baráti társaságok, valamint szintén pártfüggetlen, de a 

Magyarság és a nemzeti értékek iránt elkötelezett civilek csoportjaiból épül fel.” 

A mozgalom alapítója Navratil Attila, a Jobbik Nemzetbiztonsági Kabinetjének volt elnöke, 

aki 2010-ben kilépett a pártból és értékrendje szerint, független civilként folytatta tovább 

tevékenységét. 

A honlap szerint az „NCK nem folytat pénzgazdálkodást! Tagjai nem fizetnek tagdíjat, nem 

kérnek és nem fogadnak adományokat sem! Az NCK nem kíván létrehozni Alapító Okiratot, 

Szervezeti Működési Szabályzatot és nem kívánja magát besorolni az – Egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló (T/4866.) törvény 

hatálya alá! A Nemzeti Civil Kontroll nem közöl adatokat tagjairól, összetételéről és a 

szervezetet bármilyen módon megkeresők létszámáról sem! Az NCK nem cáfol meg 

szóbeszédeket, újsághíreket, mivel úgy véljük, hogy annak a nemzetet építő szakmai 

munkánk látná kárát.” A szervezet céljai igen széles kört ölelnek fel. Elsődlegesen a magyar 

nemzet, valamint az élet és a haza védelmét említik, mely során a hangsúlyok az alap erkölcsi 

értékekre helyeződnek.  „Az elszegényedett rétegek védelme érdekében” felül kívánja 

vizsgáltatni és szükség szerint módosíttatni azokat a szerződéseket, amelyek 

ellehetetlenítették a lakhatást a hitelek és közüzemi tartozások miatt. Jogi szabályozással, a 

családi és magáncsőd bevezetésével valamint a hatályos végrehajtási törvény 

felfüggesztésével szállna síkra az eladósodottak érdekében.  

A közösségi oldalhoz – facebook – 2012. február 4.-én csatlakozott. Havi rendszerességgel 15 

– 20 cikk, video, tájékoztató található az oldalon. Kedvelőinek száma 6000 feletti, míg 3500 
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fő beszél róla. https://www.facebook.com/pages/Nemzeti-Civil-

Kontroll/342783665741979?fref=ts letöltve: 2013. augusztus 27.  

 

Otthonvédelmi Tanács 

 
„Az elmúlt években, – de leginkább az elmúlt néhány hónapban- az ország számos pontján 

alakultak olyan polgárjogi szervezetek, szerveződések, melyek tágabb értelemben a lakosság 

drámai eladósodásának problémáira, a bankok gátlástalan üzletpolitikájának megfékezésére, a 

kilakoltatások, törvénytelen végrehajtások, megakadályozására keresnek megoldásokat. …  

A társadalom önvédelmi reflexe beindult, egyre több civil közösség érez magában erőt arra, 

hogy szembe forduljon a létét fenyegető folyamatokkal, amelyek már a mindennapi 

megélhetést veszélyeztetik, tágabb összefüggésben viszont a társadalom teljes 

összeomlásához vezethetnek.” 

A szervezet felismerte, hogy az otthonvédelemben fontos az egyes civil kezdeményezések 

összefogása annak érdekében, hogy fellépéseik kellő súllyal jelenhessenek meg.  Emiatt 

hozták létre az Otthonvédelmi Tanácsot. „Feladata helyi civil szervezetek tevékenységének 

összehangolása, koordinálása, első sorban az otthonvédelemben elengedhetetlen célok és 

feladatok irányában. Az Otthonvédelmi Tanács feladatának tekinti a helyi közösségek 

tájékoztatását, felkészítését, megerősítését, támogatását. Ez egyfajta tapasztalat megosztás 

azok számára, akik első sorban a lakóhelyük térségében kívánnak hatékonyabb munkát 

végezni az otthonvédelemben, a devizahiteles probléma kezelésében, az egyéb önhibán kívüli 

eladósodottság kérdésében. Az Otthonvédelmi Tanács tehát egyrészt szervezetek, 

szerveződések közössége, másrészt az újonnan csatlakozó közösségek, magánszemélyek 

munkáját segítő tanácsadó testület.” http://otthonvedelmitanacs.wordpress.com/ - letöltve 

2013. augusztus 28.  

 

Webbank  

 
„A Webbank lehet Magyarországon az egyetlen olyan széles bázisra épülő bank, amely képes 

lehet a társadalom bankokkal szemben kialakult érzelmi ellenállását legyőzve valódi 

alternatívát kínálni egy korszerű, kiemelkedően hatékony, a magyar érdekek iránt elkötelezett, 

ügyfélbarát működéssel. 

A Webbank egy civil-állami bank ahol a civil oldal 51%, míg az állam 49% tulajdonrészt 

birtokol. A civil 51% biztosítja azt, hogy a bank mindenkor a civilek érdekei mentén 

működik, támogatva a gazdaságpolitikát, de függetlenül attól. Az állami 49%-os tervezett 

tulajdoni hányad és tőkejuttatás biztosítja, hogy a bank a működésének megkezdését követően 

képes legyen rövid idő alatt piacképesen nyújtani pénzügyi szolgáltatásait. 

A civil-állami összefonódás lehetőséget teremt arra, hogy valamennyi tulajdonos, sőt, minden 

magyar állampolgár a sajátjának érezze a bankot, és úgy tekintsen a működésére, mint egy 

olyan bankra, melynek nem elsődleges célja a profit maximalizálása, hanem az ügyfelek és 

ezen keresztül a magyar gazdaság lehető legjobb kiszolgálása.”  

A cél az online működés, mely esetében a költségek minimalizálása valósulhat meg. Tervei 

között szerepel a civil tőke bevonása a gazdaságba, annak növekedését elősegítve.  

„A Webbank társadalmi küldetése, hogy ügyfeleit folyamatosan képezze a pénzügyi kultúra 

terén, és ezzel megteremtse egy pénzügyileg művelt társadalom alapjait. 

https://www.facebook.com/pages/Nemzeti-Civil-Kontroll/342783665741979?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Nemzeti-Civil-Kontroll/342783665741979?fref=ts
http://otthonvedelmitanacs.wordpress.com/
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A Webbank jelentős társadalmi támogatottsága okán képes lesz ellátni olyan központi 

elszámoló szerepét, amely országos lefedettséggel bír.”   

http://toketarsasag.hu/nyitolap/udvozlet.html - letöltve: 2013. augusztus 29.  

 

Záró gondoltok 

„A pénzügyi és gazdasági válságot kihasználva jöttek létre bűnöző ingatlanforgalmazó 

"nepperek", „pénzbehajtásra” szakosodott cégek. A társadalmi szervezetek azt a kérdéskört 

feszegetik, hogy a fentiek tekintetében milyen tragédiáknak kell még bekövetkeznie ahhoz, 

hogy az illetékes minisztériumok 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 az önhibájukon kívül 

hitelttörleszteni nem képes, állampolgárok öngyilkosságba meneküljenek a vagyonuk és 

lakásuk megszerzésére szakosodott cégek törvénytelen működésének tragikus 

következményeként. … azonnali lépéseket szükséges tenni. 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.” 

http://www.feherkemeny.com/feher-kemenyseprok-bemutatkozasa  - letöltve: 2013. július 27.  

 

Egy-egy civil szervezet megalakulásában a személyes érintettség is megjelenik, de megjelenik 

a helyzetet kihasználni szándékozók csoportjai. A lakhatási gondok, a hajléktalanság 

veszélye, az egy élet munkájának elvesztése, a kilátástalanság az egyének, családok, 

csoportok, közösségek szintjén jelent problémaforrást a társadalmi béke terén és veszélyezteti 

az egyén jól-létét.  

Fontos a civil szervezetek hatékonysága, eredményessége, mely pozitívumok, beszámolók 

megjelennek a honlapon vagy közösségi oldalon, esélyt és reményt adva a sortársaknak.  

 

A devizahitelesek, kamattartozást felhalmozók problémái egyre nagyobb feszültséget 

jelentenek. A probléma ma már túlmutat az egyének megalapozatlan döntésein, hiszen 

méretei és kezelésének nehézségei miatt kockázatot jelentenek a nemzetgazdaság számára is. 

Számos elemzés tér ki az elmúlt évek, évtizedek gazdaságpolitikai döntéseire, melyek más-

más előnyöket, hátrányokat jelentettek az egyes szereplők – egyén, bankok, központi 

költségvetés - számára.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://toketarsasag.hu/nyitolap/udvozlet.html
http://www.feherkemeny.com/feher-kemenyseprok-bemutatkozasa
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Százezrek lakhatása bizonytalan Magyarországon 

http://www.szazadveg-eco.hu/files/muhelytanulmanyok/SzazadvegEco_Muhelytanulmany_2013_I.pdf
http://www.szazadveg-eco.hu/files/muhelytanulmanyok/SzazadvegEco_Muhelytanulmany_2013_I.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel1212.pdf
http://veol.hu/hirek/becsaptak-az-embereket-a-hitelekkel-kapcsolatban-1531326
http://www.origo.hu/gazdasag/gazdasag-plusz/20130306-uj-devizahiteles-mentocsomag-keszul-a-90-napon-tul-tartozo-adosoknak.html
http://www.origo.hu/gazdasag/gazdasag-plusz/20130306-uj-devizahiteles-mentocsomag-keszul-a-90-napon-tul-tartozo-adosoknak.html
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=628778&referer_id=friss
http://www.origo.hu/gazdasag/20130617-a-pszaf-levele-a-kurianak-a-devizahiteles-perekrol.html
http://www.origo.hu/gazdasag/20130617-a-pszaf-levele-a-kurianak-a-devizahiteles-perekrol.html
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http://www.habitat.hu/hu/hirek/szazezrek-lakhatasa-bizonytalan-magyarorszagon?id=104 

letöltve: 2013. június 29.  

 

A bankok prédának tekintik a devizahiteleseket 

http://muon.hu/123-munkasok-ujsaga/23-szam/1518-a-bankok-predanak-tekintik-a-

devizahiteleseket - letöltve: július 15. 

 

http://www.bankcsapda.eu/ - letöltve: 2013. augusztus 16.  

http://www.devizaados.eu/index.php/2012-01-02-01-13-11 

https://www.facebook.com/feherkemenyseprok - letöltve: 2013. július 27.  

https://www.facebook.com/Hiteltarsulas - letöltve: 2013. augusztus 27.  

http://bankikarosultak.hu/images/alapszabaly.pdf – letöltve 2013. augusztus 26. 

www.hitelesmozgalomeoldal.hu  - letöltve: 2013. augusztus 26. 

https://www.facebook.com/Hiteltarsulas - letöltve: 2013. augusztus 28.   

https://www.facebook.com/koppanycsoport - letöltve: 2013. augusztus 26. 

http://www.kaslerarpad.hu/_regisztralas/Alapszabaly_BAESZ.pdf – letöltve: 2013. augusztus 

26.  

http://www.mszfszk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=475:a-magyar-

szocialis-forum-elvi-chartaja – letöltve 2013. augusztus 26.  

https://www.facebook.com/pages/Nemzeti-Civil-Kontroll/342783665741979?fref=ts - 

letöltve: 2013. augusztus 27.  

http://otthonvedelmitanacs.wordpress.com/ - letöltve 2013. augusztus 28.  

http://toketarsasag.hu/nyitolap/udvozlet.html - letöltve: 2013. augusztus 29.  
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