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Tisztelt Miniszter Úr!
A Fehér Kéményseprők – Országos Társadalmi Szervezetek Szövetségének megbízásából azzal a kéréssel
fordulunk a Minisztériumhoz, hogy a világgazdasági és pénzügyi válság miatt kialakult helyzetben a
devizahitelesek gondjai megoldásában nyújtsanak közvetlen segítséget. A kérdéskörben több levelet írtunk
a Földi Tamás úrnak, a Magyar Bankszövetség vezető közgazdásznak, aki azonban a mai napig nem
méltóztatott az érdemi válaszadásra. A társadalmi szervezetek, azon aggodalmát szeretnénk megosztani
önökkel, mely szerint a bankok -tisztelet a kevés kivételnek- teljes elutasító magatartásukkal, a problémát
érintett ügyfeleket még inkább kilátástalan helyzetbe kergetik. A bankok szankcionálják a
szerződéseket, és az adósnál átmeneti fizetésképtelenség esetén azonnal felmondja a hitelszerződést.
Megnyugtatónak tartjuk, hogy az országgyűlés módosította az egyoldalú, szerződésmódosítási
törvényt, de sajnos ez is kevésnek bizonyult mivel az nem oldja meg a hitelkárosultak
védelmét.
Megítélésünk szerint Földi Tamás a Magyar Bankszövetség vezető közgazdásza nem éppen tisztességes
módon, védi a bankokat, álláspontja szerint a bankok nem csapják be az ügyfeleket, nem akarnak ingatlant
szerezni, és nem fordulnak bírósághoz a kilakoltatás miatt. A Fehér Kéményseprők – Országos Társadalmi
Szervezetek Szövetsége nem tud egyet érteni a Bankszövetség ezen álláspontjával, hiszen tetten érhető az
ellenkezője, ami ellen 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. Ezt követően egész életében keményem
megdolgozott kis vagyonától megfosztva az utcára, kitenni az adósokat, mellyel még kilátástalanabb
helyzetbe kerülnek.
A bankok nem éppen úri módon lerázzák magukról a felelősséget, azzal, hogy gyanús körülmények között
azonnal eladják a tartozást, harmadik félnek, történetesen ingatlanforgalmazó "neppereknek",
„pénzbehajtásra” szakosodott cégeknek. Megítélésünk szerint a kialakult helyzet kedvez a „lakásmaffia”
felvirágozásának, hisz e tevékenységi kört senki nem ellenőrzi, napjainkban.
Tapasztalataink szerint a bankok behunynák szemüket, felteszik kezüket, hogy ők se tudója, se látója nem
voltak a kilakoltatásoknak. Arról azonban már senki nem beszél, hogy a háttérben ki adja ki az adatokat
az ügyfélről, és hány banki alkalmazott kap csúszópénzt a tájékoztatásért, a közbenjárásért. Senki nem
állíthatja az ellenkezőjét, hiszen már „rendőr” is adott ki adatokat, mint kiderült a médiákból a napokban.
Az illetékeseknek haladéktalanul meg kell előzni a jelenleg hatályos törvényi szabályozás által is
támogatott effajta bűnözés kiépülését, mielőtt e hálózat Magyarországon, országos szinten kiépülne.
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Az a gyanú több mint gyanú, hogy a bankok jogcím nélkül adja ki az adatokat harmadik fél részére, az
adós beleegyezési nyilatkozata nélkül. Mert ugye azt nem tartalmazza a hitelszerződés. Ezek szerint a
személyes adatokkal is "üzletelhet" a bank és nem követ el törvénysértést?
A bíróságok működésével összefüggésben is keletkeztek gyanakvásra okot adó tapasztalatok
a bíróságokon a titkár, aki most jött ki az egyetemről, vagy éppen gyakorlaton van, megkap egy ügyvéd
által összeállított "beadványt", és annak a jogosságát, valódiságát törvényileg, szakmailag nem ellenőrzik.
Sajnos ma Magyarországon nagyon kevesen igazodnak el a törvények között, mivel azt egyáltalán nem
ismerik a szóban forgó vétlen ügyfelek, melyet ki is használnak az egyes korrupt ügyvédek, bírósági
tisztviselők. Simán átmegy a bíróságokon úgy, hogy azt bíró nem is látja, mivel lekötöttek, sok ügyük van.
Az ilyen módon kiállított bírósági végzések alapján az eljáró végrehajtók a pénzbehajtó cégekkel való
összejátszására ad lehetőséget, melyről szintén keletkeztek információink.
A társadalmi szervezetek azt a kérdéskört feszegetik, hogy a fentiek tekintetében ki a felelős és minek kell
még történnie, (családi öngyilkosságnak) hogy az illetékes minisztériumok, és a törvényhozók komolyan
foglalkozzanak a bankok, végrehajtók, ügyvédek, pénzbehajtásra, szakosodott cégek között kimutatható
gyanús kapcsolatrendszerre, azok jogellenes vagyon szerzésére. A társadalom, felelős vezetőinek nem
szabad megengedni, hogy a hitelt törleszteni nem képes állampolgárokat, öngyilkosságba meneküljenek a
korrupt vagyonuk és lakásuk megszerzése szakosodott cégek törvénytelen működése céljából, hogy
idegenek fillérekért tudjanak korrupciót kihasználva lakáshoz jutni.
A Fehér Kéményseprők – Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége ezen megkeresés útján
kezdeményezi, hogy a fentiekben sérelmezett és általunk bűncselekménynek vélt tevékenységeket az
illetékes minisztériumok vizsgálják felül. Kérjük továbbá, hogy a pénzbehajtására szakosodott gyanús
cégek működési engedélyeit vizsgálják felül, visszaélés esetén azokat visszavonni szíveskedjenek.
E levelet tájékoztatásul továbbítottam az Országgyűlés Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottság
részére is.
Sárvár, 2009. március 26.
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