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Tisztelt Kiss Péter Társadalompolitikai Miniszter Úr, Szervezetünk a Fehér Kéményseprők 

Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége, Otthon és Érdekvédők Magyarországi Szövetsége, 

több Otthonvédelem területén tevékenykedő országos hatáskörrel rendelkező, érdekvédő 

társadalmi szervezettel, és sok civil tisztességes magyar állampolgárral együtt az elmúlt egy 

évben mindent megtettünk annak érdekében, hogy a banki Adósok, közüzemi díjhátralékosok 

tarthatatlan helyzetén javítsunk. Sok esetben meg tudtuk akadályozni az embertelen kilakoltatást, 

de sajnos a java részt, miután a törvény, az Igazságszolgáltatás a rablók mellett tette le a voksát, 

nem sikerült megakadályozni a kilakoltatást. Minden jog adta lehetőséget kihasználunk és ki is 

fogunk használni! A pártoknak és az Országgyűlésnek, Köztársasági Elnöknek, Igazságügyi 

Miniszternek, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének, Legfőbb Ügyészségnek, Magyar 

Rendőrségnek, szervezetten bűnszövetkezetben tevékenykedő bűnözők ellen fellépő nyomozó 

hatóságoknak, minden törvény adta lehetősége megvolt ahhoz, hogy a helyzeten javítson, de nem 

éltek vele. Többszöri felhívásunk ellenére sem történtek meg a jogi lépések, annak érdekében, 

hogy a pénzügyi és gazdasági válságot kihasználva létre jött bűnöző ingatlanforgalmazó 

"nepperek", „pénzbehajtásra” szakosodott cégeknek NE legyen lehetőségük a törvényesség 

látszatát keltve a tulajdonosoktól elvenni az ingatlanaikat. Anélkül a bankok nem tekintik 

egyenlő félnek az Adóst és semmiféle javulásra nincs kilátás. Ezt mindenkinek meg kell érteni. 

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, ADÓMENTES 

vagyonszerzésével? 

Minden Magyar ember előtt nyilvánvalóvá vált, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet által 

kiadott vizsgálati eredmény is alátámasztotta, hogy a jogellenesen működő pénzügyi 

szolgáltatók, árverező bűnöző ingatlanforgalmazó "nepperek", „pénzbehajtásra” szakosodott 

cégek visszaéltek a joggal. A bankbűnözésben a „Faktor” bűnöző, kilakoltató cégek, bírósági 

végrehajtók a kilakoltatásoknál maffia módszereket használva, törvényesség látszatát keltve, 

vették el tulajdonosoktól az ingatlanjaikat. 

 

Szervezetünk A Fehér Kéményseprők – Országos Társadalmi Szervezetek Szövetségének 

kiemelkedő feladata a hitel károsultak megmentése és a kilakoltatások törvénybe foglalt 

leállítása annak érdekében, hogy a jogosan megszerzett tulajdonukból, egyetlen 

otthonukból ne lakoltathassák ki a válság miatt hitelt törleszteni nem tudó CSALÁDOKAT 

  

Az összes kilakoltatás előtt álló érintett 1 700 000 MAGYAR CSALÁD nevében kérjük a 

Tisztelt Kiss Péter társadalompolitikai minisztert, hogy hosszabbítsa meg a kilakoltatási 

moratóriumot 2010. április 15. - ig tartó határidőt az új parlament munkába lépését követő 

legkevesebb 4 hónapig, de legalább 2010 december 31-ig. 



Kérjük, kezdeményezze a kilakoltatási moratóriumot megsértő pénzintézetek vezetői ellen 

azonnali hatállyal soron kívüli büntetőeljárás megindítását. Továbbá minden egyes pénzügyi 

szolgáltató, Zrt, követeléskezelő, faktoring és árverező és behajtó vállalkozásoktól, azonnali 

hatállyal vonják vissza a működési engedélyt és büntető ügy keretében kötelezzék vagyoni 

felelősségre az általuk kilakoltatott, értékesített ingatlanok után. (2009 évben 15 000 esetben) 

Járjanak el az összes árverező faktoring nepper cég ellen a Btk. Önbíráskodás jogcímen, pont 

mint egy magánszemélynél. 

 

 A kormány sajnos nem hosszabbította meg a kilakoltatási és otthonárverezési tilalom 

határidejét, jóllehet április 16-tól több mint 100 000 ember feje fölül készülnek elárverezni 

otthonát. Sem a miniszterelnök, sem a szociális tárca nem reagált a közzétett közös felhívására, 

melyben a moratórium féléves meghosszabbítását sürgették az Otthonvédő Érdekvédő 

Társadalmi szervezetek. 

A moratórium meghosszabbítás azonnali lépését azért tartja szükségesnek szervezetünk, mert 

100 000 otthont készülnek jogtalanul, csalással elárverezni a csődhelyzetbe került családok feje 

fölül, kihasználva az új országgyűlés megalakulásáig átmenő időszakot, mielőtt a parlament 

törvényt alkothatna azoknak a védelmében, akik önhibájukon kívül, mindenekelőtt munkahelyük 

elvesztése miatt váltak fizetésképtelenné. 

 

„Pedig a józanész azt diktálná, hogy a szocialista kormány már csak választási megfontolásból is 

megtegye ezt a lépést, ha már a társadalmi gonddal szemben közönyös is. 

 

Időközben újabb és újabb bajba jutottak fordulnak Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi 

Szervezetek Szövetségéhez segítségkéréssel, mert attól tartanak, hogy a moratórium lejárta után 

záros határidőn belül az utcán köthetnek törvényesség látszatát keltve, maffia módszereket 

használva a mellékletben felsorolt pénzügyi szolgáltatók, bűnszövetkezetben tevékenykedő 

maffiózók. 

. 

. A hitelrészleteket képtelenek törleszteni, az önkormányzatnak pedig nincs pénze arra, hogy 

elsőbbségi jogával élve megvásárolja lakásukat, és benne hagyja őket bérlőként. Valamennyi 

ügyfélmegkeresés esetében kimutatható, hogy az adósok önhibájukon kívül nem tudnak fizetni, a 

hitelezők pedig teljes mértékben figyelmen kívül hagyják a fizetésképtelenséghez vezető okokat, 

és kizárólag saját hasznukat tartják szem előtt, minden emberiességi megfontolástól 

elvonatkoztatnak. 

 

 

Budapest, 2010. április 2. 
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