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A Fehér  Kéményseprők –  Országos  Társadalmi  Szervezetek  Szövetségének  megbízásából
azzal a kéréssel fordulok a  Tisztelt Dr. Erdő Péter Bíboros,  Prímás,  Érsek Úrhoz,  hogy
közösen találjunk megoldást a világgazdasági és pénzügyi válság miatt kialakult helyzetben a
jogtalanul kilakoltatottak gondjai megoldásában. A társadalmi szervezetek azon aggodalmát
szeretnénk  megosztani  Önökkel,  mely  szerint  a  bankok  -  tisztelet  a  kevés  kivételnek  -
elutasító magatartásukkal az érintett  ügyfeleket még inkább kilátástalan helyzetbe kergetik.
Mint már ismerté vált, hogy a bankok szankcionálják a szerződéseket és az adósok átmeneti
fizetésképtelensége  esetén  azonnal  felmondja  a  hitelszerződést.  Részben  megnyugtatónak
tartjuk  ugyanakkor,  hogy  az  Országgyűlés  módosította  az  egyoldalú  szerződésmódosítási
törvényt, de sajnos ez is kevésnek bizonyult, mivel a napjainkban kialakult helyzetben az sem
oldja meg a hitel károsultak védelmét. Megítélésünk szerint a mai napig a  Kormány a Magyar
Bankszövetség és az összes politikus inkorrekt módon védi a bankokat, álláspontjuk 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, 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.
Kérjük  az  összes  "faktoring"  pénzbehajtásra  szakosodott  cégek  és  a  bírósági
végrehajtók  közötti  kapcsolatot  és  működésük  felülvizsgálatát.  A  2008,  2009  évben
bejegyzett  faktoring  és  pénzbehajtásra  szakosodott  cégekre  külön  kiemelt  figyelmet
fordítva a vizsgálatnál. 
Az a benyomásunk, hogy nem a bankok vezetőiről  mintázták az úriembereket - tisztelet  a
kevés kivételnek- mivel magukról elhárítsák a felelősséget, azzal, hogy gyanús körülmények
között  azonnal  eladják  a  tartozást,  harmadik  félnek,  történetesen  ingatlanforgalmazó
"neppereknek", „pénzbehajtásra” szakosodott cégeknek. 

A társadalmi szervezetek azt a kérdéskört feszegetik, hogy a fentiek tekintetében ki a
felelős  és  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 a hitelt törleszteni nem képes állampolgárok öngyilkosságba
meneküljenek,  bankot  raboljanak a vagyonuk és lakásuk megszerzésére szakosodott  cégek
törvénytelen működésének tragikus következményeként. 



A Fehér Kéményseprők – Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége a Közérdekű
Panaszbejelentés alapján kezdeményezte,  a Legfőbb Ügyészségen,   hogy a fentiekben
sérelmezett és általunk bűncselekménynek vélt tevékenységeket, a sértettek megkeresései
alapján vizsgálja felül.  Mellékeltük ezen panasz bejelentésünkkel  együtt a  95 oldalas
beadványunkban a bűncselekmény alapos gyanakvásra okot adó eseteket. Melyekhez a
sértettek adták a hozzájárulásukat.
Kértük a Legfőbb Ügyészséget, a vizsgálatnál vegyék figyelembe, hogy nagy részüktől már el
is  vették  a  tulajdonukat  és  az  utcára  kerültek.  Ennek  ellenére,  kérik  a  személyes
meghallgatásukat  az  ügyben,  ahol  a  tárgyi  bizonyítékokat,  személyes  adataikat  és  az
ügyeikben keletkezett dokumentumokat is rendelkezésre bocsátanak a nyomozáshoz.
Kértük  továbbá  a  Legfőbb  Ügyészséget,  hogy  a  vizsgálat  eredményéről  és  a  nyomozás
állásáról  a  Fehér  Kéményseprők Országos  Társadalmi  Szervezetek  Szövetségének elnökét
értesíteni szíveskedjenek. Az Elnök úr mindennapi életből,  szerzett szakmai tapasztalataival
áll a nyomozást elősegítve a Legfőbb Ügyészség rendelkezésére.
 Kértük továbbá, hogy a pénzbehajtására szakosodott gyanús cégek működéséhez hozzájárult
és  közreműködésében  segítségére  lévő  bankok,  ügyvédek  engedélyeit  vizsgálják  felül,
visszaélés,  esetén  pedig  a  szükséges  intézkedések  megtételére  intézkedni  szíveskedjenek.
Melyeket  kérjük  nyilvánosságra  hozni,  hogy a  jövőben  ne  dőljenek  be  ezen  cégeknek  a
becsületes állampolgárok.

Tisztelt Dr. Erdő Péter Bíboros, Prímás, Érsek Úr, azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy
együttműködésben támogassa kezdeményezésünket, mint  ahogy A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia nyilatkozata alapján ezt ki is fejtették. 

„Emberek  százezrei  kerülnek  ma  Magyarországon  adósságcsapdába,  a  kilakoltatástól
veszélyeztetve, miközben egyes bankok és bankvezetők jelentős profitra tesznek szert. Ebben
a helyzetben a Magyar Katolikus Egyház nemcsak azt tartja kötelességének, hogy minden tőle
telhető lelki és fizikai segítséget megadjon a kilátástalan helyzetbe került embereknek, hanem
azt is, hogy felhívja a felelősök figyelmét az azonnali hatékony cselekvésre.
Elfogadhatatlannak  tartjuk,  hogy a  gazdasági  nehézségek  terheit  a  társadalom  különböző
rétegei nem gazdasági helyzetük mértékében hordozzák, sőt a leggyengébb, legvédtelenebb
rétegekre hárul immár elviselhetetlen teher, ami ellentmond a józan erkölcsi  értékrendnek.
Ezért arra kérünk minden felelős döntéshozót, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt az
ellehetetlenült  helyzetbe  kerülő  családokért,  otthonaik  megmentéséért.  Az  otthonok
megmentése ugyanis a családok megmentését jelenti.”

„EGYES EMBEREK A HATALMAT TEKINTIK IGAZSÁGNAK AHELYETT, HOGY 
AZ IGAZSÁGOT TEKINTENÉK HATALOMNAK” 
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