„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.
Szövetségi jelleggel működő országos társadalmi szervezet, amely magára nézve kötelezőnek
ismeri el az 1989. évi II. törvény rendelkezéseit. Tevékenységét a Magyar Köztársaság alkotmányos
rendjének tiszteletben tartásával és a törvényekben biztosított szabadság jogokkal élve fejti ki.
Alapvető célja: a megfogalmazott 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.
Továbbá: A Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített 2. § (2) bekezdésben megfogalmazott
rendelkezés szerint, valamint a közéleti tevékenység közvetetten, és közvetlen gyakorlása.
Feladatának tekinti, hogy kifejezze és képviselje a Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi
Szervezetek Szövetségének érdekeit az államhatalmi, államigazgatási, társadalmi fórumokon és a
polgári mozgalmakban. Az egyenjogúság elve alapján céljainak megvalósítása érdekében
kapcsolatokat épít és tart fenn önkormányzatokkal, pártokkal, társadalmi szervezetekkel,
szakszervezetekkel és más érdek képviseleti szervekkel.
●

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

●

Emberi és állampolgári jogok védelme,

●

Fogyasztóvédelem,

● Egységes fellépéssel véleményezés és javaslattétel az Országgyűlés, a Kormány, a
Minisztériumok, a Fogyasztóvédelmi hatóságok, az Önkormányzatok, a Képviselő-testületek
és annak bizottságai felé.
● Rendszeres szakmai együttműködést megvalósítani az Országgyűlés, a Kormány, a
Minisztériumok, a Fogyasztóvédelmi hatóságok, az Önkormányzatok, a Képviselő-testületek
és annak bizottságaival.
● Rendszeres kapcsolattartás a civil szférát segítő állami, önkormányzati, gazdasági és
társadalmi szervezetekkel, intézményekkel.
● Szakmai háttér biztosítása a civil szervezeteket érintő helyi és országos határozatok, döntések
előkészítéséhez és véleményezéséhez.

●

Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.

A 2008.-as évben a kirobbant világgazdasági, pénzügyi válság miatt és a kialakult körülmények
miatt, a bankok elutasító magatartásukkal az érintett ügyfeleket még inkább kilátástalan helyzetbe
kergették. A bankok szankcionálták a szerződéseket és az adósok a válság okozta átmeneti
fizetésképtelensége esetén azonnal felmondta a hitelszerződést.
Szervezetünk felkarolta a válság miatt hitelt törleszteni nem tudó devizahitelesek gondjait, hogy
közösen találjunk megoldást az átmeneti fizetésképtelenségre.
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 hitelt
törleszteni nem képes, állampolgárok öngyilkosságba meneküljenek a vagyonuk és lakásuk
megszerzésére szakosodott cégek törvénytelen működésének tragikus következményeként.
Véleményünk szerint 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.
Szervezetünk A Fehér Kéményseprők – Országos Társadalmi Szervezetek Szövetségének
kiemelkedő feladata a hitel károsultak megmentése és a kilakoltatások törvénybe foglalt
leállítása. Az ügyfél megkeresések alapján szeretnénk a segítségükre lenni azáltal, hogy a jogosan
megszerzett tulajdonukból, egyetlen otthonukból ne lakoltathassák ki a válság miatt hitelt
törleszteni nem tudó devizahiteleseket.
Véleményünk 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 fektetünk a tisztaságra a korrupciótól távolságot tartva, ezzel akarjuk
szimbolizálni a fehér szín megjelenését nevükben.
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.
Ha visszagondolunk gyermekkorunkra és kéményeinket a fűtés időszakában újra gondtalanul,
szabadon, boldogan és békés meleg családi körben használhattuk, akkor melegség önti el
szívünket.

Kéményseprő szó nálunk is azt szimbolizálja, 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!
Legújabb együttműködő partnerek:
Magánbiztonsági Dolgozók Demokratikus Szakszervezete.
Rászorulók Érdekvédelmi Szervezete
Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége
Igazságos Jogállamért Szövetség
Dél-zalai Civil Fórum Egyesületet
Magyar Szociális Fórum
Otthonvédők Szövetsége
Anima Társadalmi és Kulturális Innovációs Egyesületet
Magyar Hitelszövetség
Deviza-hitel Különbözet Károsultjainak Egyesület
Kérünk minden tisztességes és becsületes Magyar állampolgárt, hogy a szövetség nehéz munkáját
támogassák politikai, etnikai, vallási, és nemi hovatartozásra való tekintet nélkül.
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