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Tisztelt Miniszterelnök Úr!
A társadalmi szervezetek felhatalmazása alapján levelemmel és abban foglaltakkal kizárólagosan az
Igazságügyi és Rendészeti Miniszter Úrhoz fordultam és fordulok most is. Sérelmezem, hogy az Önnek írott
előbbi levelemet a Koordinációs Főosztálya országos jelentőségű kérelmet a Miniszter úrral nem ismertette,
amelyet több száz társadalmi szervezet is támogat. Most újból kísérletet teszek, hogy Önt tájékoztassam.
Ön előtt is ismert a devizahitelesek, illetve általában a hiteleket törleszteni nem képes családok problémái. Az
ezzel kapcsolatos a végrehajtási eljárásokra hívjuk fel, a figyelmet és számukra soron kívül kérjük intézkedését.
Lesújtóan vesszük tudomásul, hogy Miniszter úrnak jogszabályban előírt miniszteri teendői mellett jelentős
társadalmi érdekhez kötődő beadványunkra Öntől személyesen nem kaptunk érdemi választ. Azt gondoljuk,
hogy ekkora horderejű kérdésben, mint a deviza hitelesek érintő kérdés, feltétlen szükséges a Tisztelt Miniszter
úr, személyes közreműködése. Véleményünk szerint a részletek pontos megismerése érdekében, lehetőséget kell
biztosítania egy személyes delegáció, képviselet fogadására is, ahol első kézből ismerné meg a kialakult
problémát. Törvényesen kialakított korrupciós probléma tekintetében jogi és törvényi kezelése már nem tűr
halasztást. A jó döntés, törvényi előkészítéshez szükségesnek érezzük a személyes első kézből történő
információ megszerzését.
Nagy tiszteletben tartva az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Osztálya (TKO)
jogászainak, munkáját. Elfogadjuk, hogy a feladata a tárca Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a civil
szervezetekkel történő kapcsolattartását, mind a beadványok megválaszolásának intézése, beleértve azt is, hogy
a Miniszter Úrhoz és a tárca más vezetőihez érkezett beadványokat áttanulmányozzák és megválaszolják. A
Fehér Kéményseprők – Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége, kéri Az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Osztályát, hogy biztosítsanak lehetőséget arra, hogy a Miniszter úr
megismerje e valós problémákat.
A Fehér Kéményseprők – Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége ellene van minden utcai és erőszakos
megmozdulásnak, melyekben támogatóan sem vesz részt. A szövetségünk, az illetékesek figyelmét kívánja
felhívni minden "korrupciós" esetben, hogy törvényileg kell befolyásolni, jelen esetben a kilakoltatásokat. A
Fehér Kéményseprők – Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége álláspontja alapján, meg kell találni azokat
a felelősöket, akik lehetővé teszik a közönyösségükkel a szemüket behunyva a korrupciós és jogellenes
vagyonszerzés céljából történő árverezések, embertelen kilakoltatások megengedését. Végső elkeseredésünkben,
továbbra is a Tisztelt Miniszter úr, személyes közreműködését kérjük a devizahitelesek törvényi megsegítését.
Azt tapasztaljuk, hogy a kérdéskörben a minisztériumok a hivatalok, politikus sem tesznek semmit.
KÖZÖNYÖSEN végig nézi a kilakoltatásokat, melyek, mint tudjuk a korrupció törvényes melegágya.
A korrupció megakadályozása érdekében azonnal fel kell számolni a bankok, végrehajtók, ügyvédek,
pénzbehajtásra szakosodott cégek összejátszási lehetőségét.
1

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 a
vagyonuk és lakásuk megszerzésére szakosodott cégek törvénytelen működésének tragikus
következményeként.
Sajnos nincs törvényes lehetőségünk megakadályozni a kilakoltatást azonban szerencsétlen érintettek, akik a jogi
tájékozatlanságaik miatt várható a tragédiák sorozata. Ha belegondolna bárki is abba a lelki állapotba, melybe
sodorják a bankok, végrehajtók, ügyvédek, pénzbehajtásra szakosodott cégek a hitelkárosultakat, azonnal
cselekedni szükséges elejét kell, vennék a nagyobb tragédiának. Elnökként a saját véleményem, hogy
hamarosan, ha nem történik törvényi szabályozás a banki károsultak védelmére, sajnos a saját kezükbe veszik az
ügyek intézését, hisz nekik nincs veszteni valójuk. Nem lesz lakásuk-életük, elveszik egyetlen egy kis
vagyonukat, azok a "nepperek" korrupt bankok, végrehajtók, ügyvédek, pénzbehajtásra szakosodott cégek, akik
nem riadnak vissza a lelki terrortól, fizikai bántalmazásoktól és az erőszakos utcára tételtől sem. Mit várunk a
másik oldaltól a hitelkárosultaktól? Nincs más választásuk, nekik saját maguknak kell a kezükbe venni a
sorsukat. Lakásuktól, kis vagyonuktól, melyért egy életen át - több esetben generációkon át- tisztességesen
megdolgoztak, most a válság, melyről nem tehetnek, illetve a "nepperek" korrupt bankok, végrehajtók,
ügyvédek, pénzbehajtásra szakosodott külföldi és hazai cégek, törvényesnek látszó vagyonszerzők. Mint írtam
nincs veszteni valójuk, simán ellenreakciót kiváltva emberéleteket követelve, védik meg saját kis életük. A
törvény pontosan megfogalmazza az állampolgári jogot az élethez, a lakhatáshoz és a személyiséghez,
sajnos ezt minden hatóság figyelmen kívül hagyja.
Véleményünk szerint a "nepperek" korrupt bankok, korrupt végrehajtók, korrupt ügyvédek, pénzbehajtásra
szakosodott cégek, ellen a kilakoltatott emberek fel fognak lépni, akár a bűncselekmény elkövetésétől sem
riadnak vissza mérhetetlenül súlyosbítva a helyzetüket, hisz se lakásuk, se életük, se vagyonuk. Mindentől
megfosztották, hajléktalan lesz akár egy négytagú család a gyermekkel együtt. Miért ne vállalná a családfő akár
a börtönbüntetést is elkeseredésében, hisz már is gondoskodik az állam róla, szállása, élelme biztosított. A
gyermekeit soron kívül elhelyezik nevelőotthonokba, így megoldódik az élethez való állampolgári jog.
Hangsúlyozom, hogy Továbbra is rendezetlen annak a 750 ezer devizahitelesnek és 720 ezer közüzemi
díjhátralékosnak a helyzete, akit kilakoltatás fenyeget tartozása miatt. Bármilyen számítást is veszünk alapul ez
több, mint 3 millió embert érint a négytagú családban melyből a két gyermek állami gondozásba kerül. Ezért
devizahiteles károsultaknak, hiteleiket törleszteni nem tudó és munkanélkülivé vált családfenntartóknak nincs
veszteni valója a "nepperek" korrupt bankok, korrupt végrehajtók, korrupt ügyvédek, pénzbehajtásra
szakosodott cégek ellen. Mint már ismeretes a médiákból, akár bankot is képesek rabolni, végső
elkeseredésükben. A társadalmi szervezetek körében az a megállapítás van jelen, hogy az IGAZSÁGÜGYI és
RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM a kialakult halogató magatartása végett mindenben teljes körű felelősséggel
tartozik.
A tényeket mérlegelve is elfogadjuk, hogy „közös összefogás”, „önvédelem”, melyet a kilakoltatások ellen
kívánunk megszervezni, jogilag nem megengedett!
Mint ahogy az sem megengedett, hogy törvény biztosítsa a törvénytelen eszközöket bajbajutottakkal szemben
több millió állampolgárt megfosszanak egyetlen vagyonától, lakásától, csak azért, hogy a "nepperek" korrupt
bankok, korrupt végrehajtók, korrupt ügyvédek, pénzbehajtásra szakosodott cégek MEGGAZDAGODJANAK,
jogtalan ADÓMENTES vagyonra tegyenek szert.
A Vezető Főtanácsos Asszony, válaszában úgy tájékoztat, hogy született már törvényjavaslat (2009. évi IV.
törvény, földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. Törvény). A devizahitelesek többféle jogi megoldás is született a
szociális nehézségek orvoslására, igaz és kezdetnek segít valamit. Sajnos megsegítésére egyik sem nyújt
elfogadható megoldást, még együttesen sem. Ha ez valóban így lenne, akkor miért nem jut el levelünk még a
Miniszter úrhoz?
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Milyen javaslatot tegyünk és kinek, ha süket fülekre talál minden reális és gazdaságilag és jogilag lehetséges
megoldás? Meg se hallgatják a civileket, ezért kell nekik saját kezükbe venni, akár a törvényt megsértve is a
sorsukat.
Amennyiben köszönettel vennének minden javaslatot a súlyos társadalmi, és emberi problémák megoldására,
akkor tisztelettel kérjük, biztosítsák a másik oldal fogadó képességét és a személyes kommunikáció lehetőségét.
Sajnos az a tapasztalatunk, hogy egyáltalán NEM biztosítanak lehetőséget, arra, hogy megfelelő SZAKMAI
javaslat kerüljön a Minisztériumok és a Tisztelt Parlament elé. Nagyon sok területről tudunk példát hozni, hogy a
leírtak alapján sajnos az a valóság, amit mi is átélünk a javaslattételeknél.
Ugyancsak a Vezető Főtanácsos Asszony, azt írja, hogy a bírósági végrehajtással szembeni jogorvoslati
lehetőségek a jogszabályokban előírt körben, a jog által írt eszközökkel gyakorolhatók. Igaz! Egyetlen egy
probléma van, hogy a bíróságok minden esetben a korrupt végrehajtónak adnak igazat és hagynak jóvá
végrehajtásokat. Azt mondja, hogy a Fehér Kéményseprők – Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége
abból indul ki, hogy a végrehajtási eljárások eleve jogellenesek, törvényellenesek, ezek mindenkor „ördögtől
valók”, a bankok, ügyvédek, végrehajtók, és faktoring cégek valamiféle összeesküvésének eredményei.
Szomorúan vesszük tudomásul és legnagyobb probléma az, hogy a szervezetünk által leírtakat sem fogadják el,
holott teljes egészében a valóságon alapszik.
Engedje meg Miniszter úr, hogy megosszuk Önnel az igaz valóságot, bízva abban, hogy lesz jogorvoslat a
leírtakra. Teljes felelősségünk, tudatában tesszük közzé és kérjük a jogi segítséget a valós visszaélés ügyben.
Név nélkül írjuk a megtörtént esetet.
Vidéki kisvárosban történt valós esetet osztunk meg a Tisztelt Hivatallal, ami nem egyedüli eset. Történt, hogy
az egyik telefontársaság 1999 évben nem ismert okból végrehajtási eljárást kezdeményezett nevezzük a
későbbiekben Jánosnak a sértett ellen. Sajnos János nem ismerte a törvényi lehetőségeit, a fizetési meghagyás
kibocsátásával kapcsolatban, - melyet városi bíróság állított ki-, mint ahogy a mai napig nem ismeri az
állampolgárok nagy többsége sem. Nem értette, de tudta, hogy nem volt kapcsolatba a szolgáltatóval, biztos nem
neki szól a felszólítás, és kukába dobta, nem foglalkozott vele. Élte megszokott mindennapi életét, tisztességesen
dolgozott tovább, nevelte gyermekeit, gondozta kis családi házát. Egyszer csak jött egy levél a bankból, hogy a
vállalkozói hitelét vezető bank, ahol nem volt több mint 400 ezer Ft tartozása, ugyan is a többit már visszafizette,
beszáll az árverezési eljárásba. Fontos az összeg, mert a végére ugyan ez 1 680 000,- Ft lett. Fontos azt is tudni
erről a bankról, hogy vezető beosztásba lévő dolgozóját pont azért küldtek el a beosztásából, mert az ügyészségi
nyomozás kiderítette, hogy összejátszva a bírósági végrehatóval, törvénytelenül árvereztek el nagyon sok
esetben ingatlanokat, munkakörében elkövetett visszaéléssel. Hangsúlyozom, megtörtént esetről beszélünk,
melyhez nevek és konkrétumok is rendelkezésre állnak. Hét év alatt került több ember összefogásával
felderítésre az összefonódás és a korrupció. Mielőtt azt gondolná nem lett átadva a hatóság részére és nem lett
felhívva a visszaélésre a nyomozó hivatal figyelme, tájékoztatjuk, hogy minden irat átadásra került, majd
feljelentés történt több esetben is. Folytatásban részletesen kitérek, hol és melyik hatóságoknál. Tehát beszállt a
bank is az ingatlan árverezésbe. Arra ki sem térek, hogy a tisztelt bírósági végrehajtó a törvényességi utat
kikerülve egyszerre az ingatlan árverezésre tett kísérletet. Nem kereste meg a munkahelyet, ahonnan letiltható
lett volna a nem létező tartozás, a fizetésből. Azért is lett volna eredményre vezető a fizetés letiltása, mert nem
volt olyan nagy összeg a szolgáltató és bank felé fennálló összes tartozás nem érte el az 500 ezer forintot. A
tisztességes és becsületes bírósági végrehajtó a törvényes utat kihagyva hasra ütve, megállapította a becsértékét
az ingatlannak. Az ingatlan fekvése, hogy az ár is érthető legyen, zöld övezeti, 1988-ban épült 110 m2
alapterületű, teljesen alápincézett, tetőtér beépítésű, öt szobás, két fürdőszobás nappalis, lakott ingatlan. Az 545
m2 gyümölcsfával beültettet, parkosított oldalbejárattal, rendelkező sarok telek, mindkét utcából megközelíthető,
kerítéssel elkerített terület. Ingatlan értékbecslések alapján az épület 22 millió, míg a telek 6 millió Ft értéket
képez. (biztosító társaság is erre az értékre kötötte a lakásbiztosítást).
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Végrehajtó hasra ütve árverési értéknek 12 millió Ft értéket állapított meg, honnan vette senki nem tudja, azóta
sem.
Lényeg, hogy az árverezési becsérték megállapítási lapon pontosan a 12 millió összeg szerepelt, melyhez hozzá
írta, hogy sikertelen árverés esetén FELÉRE 50% értékre leszállítható! (ez törvényileg nem megengedett, és ez
az irat is rendelkezésre áll) Vagy is a telek értékén akarta árverezni az egész összesen (22+6) 28 millió Ft., értékű
ingatlant. Ennek a tételnek később jelentősége lesz! Természetesen a János itt már a tisztelt bírósághoz fordult,
végrehajtási kifogást, és a becsérték megállapítás elleni kérelmet terjesztett elő. Itt jön ez első nagyon komoly
visszaélés, amit soha nem lehetett bebizonyítani, pedig a megyei bíróság elnöke is tájékoztatva lett róla.
Azon kívül, hogy nyugdíjazták a bírót, más nem történt, volt és van is helyette más bíró, aki folytatja a
visszaéléseket. Tudni kell, hogy a bíróságon soha egyetlen egy estben sem lehet igaza Jánosnak a bírósági
végrehajtó ellen. Azt vallják a bírók, hogy az adós csak direkt csinálja, úgy mond, húzza időt, ezért tárgyalás
nélkül minden estbe elutasításra került a kifogási kérelem. Nem lett kijelölve új ingatlan értékbecslő a bíróság
részéről, mint, ahogy azt a törvény előírja. A fellebbezéseket egy az egybe elutasította a megyei bíróság is, mert
rokona (barátnője) van a végrehajtónak a megyei bíróságon. Higgyék el, hogy minden törvényi előírás,
védekezési lehetőség biztosítása ellenére mindkét bíróság elutasította a János kérelmeit és a korrupt
végrehajtónak adott igazat. Azért írtuk, hogy korrupt, mert közben, míg a bíróságokon évekig ültek az aktákon,
összeszedett további NEM LÉTEZŐ tartozást a végrehajtó. Képzeljék el saját maga járt utána, kereste fel a
különböző szolgáltató cégeket, parkoló társaságokat, hogy adjanak ki fizetési meghagyásokat a János ellen. Még
magánszemélyeket is bevont az ügyben összesen 7 tételt. Minden további nélkül a nem létező tartozás ellenére
ott voltak a követelések. Kérdezzük most a Tisztelt Miniszter úrat, hogy erre hogy is van lehetősége, ha nincs
összefonódás, nincs korrupció a bankok, végrehajtók, ügyvédek, pénzbehajtásra szakosodott cégek között. Nem
tudjuk mennyire hihető, de még a gázszolgáltató is kért két külön fizetési meghagyásban fennálló tartozást úgy a
Jánostól, hogy a szerződésben sem állt a gázszolgáltatóval. A mai napig nincs bekötve az ingatlanba a
gázszolgáltatás. Hogy sikerült kapcsolatok nélkül elintéznie a végrehajtónak nem tudjuk, de megtörtént, az tény!
Ettől a perctől kezdve, minden beadott kifogás, fellebbezés elutasításra került a bíróság részéről. A leírtakról
minden dokumentumot átadtuk a megyei bíróság elnökének, a rendőrségnek, a nyomozó ügyészségen feljelentés
lett téve. Megküldésre került a „Kaptár csoport” részére is, aki visszadobta a megyei ügyészségre. Amit most
leírunk, az konkrét ügyként szerepel az ügyészségen. Ugyanis a tisztelt végrehajtó úr életveszélyesen több (4 fő)
tanú előtt megfenyegette a saját lakása előtt Jánost. Azt mondta? KIABÁLTA, szó szerint, „hogy bármit tesz is,
bármennyire ugrál és akadékoskodik, nem érdekli, hogy hol jelentgeti, akkor is megszerzem 6 millióért az
ingatlant, te meg mehetsz, ahova akarsz, mert már meg van a vevő a házra. Ha sokat akadékoskodsz,
meghalsz!” Ezen egybehangzó tanúvallomások az ügyészségen nyomozati anyagban rendelkezésre állnak.
Természetesen ebből sem a János került ki győztesként, hanem a végrehajtó, mert az ügyésszel, aki a mai napig
ügyész, katonatársak voltak. Nem számítottak a bizonyítékok, egybehangzó tanúvallomások, lesöpörte az
asztalról az ügyet az ügyész úr. Ezen tények valóságosak, bizonyíthatóak, dokumentumokkal alátámaszthatóak,
nem vádaskodások.
Sajnos a megyei rendőrség nem tudott nyomozást kezdeményezni, mert társszervezet ellen nem nyomozhat.
Egyébként ugyan ebben az időben a végrehajtó még az intézkedő rendőröket is feljelentette, mondván, hogy
nem teljesítették, amit Ő kért tőlük. Természetesen alaptalan vádaskodás volt a végrehajtó részéről, fel is
mentették mindkét rendőrt. Tudni kell azt is, hogy a szóban forgó végrehajtó „minden törvényen és hatalmon
felülinek tartja magát”, ami azt jelenti, hogy rá nem vonatkozik egyetlen egy törvény sem. Nem intézkedhet
ellene egy hatóság sem, ha törvénytelenül végzi munkáját. A legrosszabb talán az, hogy ezt még hangoztatja is!
Térjünk vissza az ügyészségre, ahol ugye tudjuk, hogy megdönthetetlen bizonyítékok ellenére nem történt
elmarasztalás, még szóban sem. Hiába a hét év magánnyomozás, hiába minden bizonyíték, a végrehajtó a mai
napig éli kis korrupt életét. Tudomásunk van olyan esetről is, ahol a végrehajtó kiprovokálta a sokszori
zaklatással, hogy az adós tettleg is bántalmazza. Ki is használta rendesen a körülményt.
Nem volt nagy összegű a tartozás itt sem, nyugodtan letilthatta volna a fizetéséből, de e helyett, az ingatlan alatt
fekvő telekre volt szüksége, mert meg volt rá a vevő. Tehát a tettlegesség alapján elvitette az adóst a hatósággal,
ami ugye megalapozott volt a hivatalos személy elleni erőszak miatt. Igen ám, de ez idő alatt le is bonyolították
az árverést, másnap el dózerolták a kisházat és kezdte ásni az alapot az új tulajdonos. Kész voltak a tervek,
építési engedélyek, két nap alatt, mire az adósunk haza érkezett a volt kisházába.
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Tisztelt Miniszter Úr! Ha ez nem összejátszott korrupció több hatóság között, akkor mi?
Tudunk olyan esetet, ahol „kigyúrt verőlegények” kényszeríttették, fizikálisan is az ingatlan átadására,
elhagyására. E személyek az árverezésen is közreműködnek, úgy, hogy nem engedik licitálni az adós
családtagját, vagy hozzátartozó ismerősét. Egyszerűen megfélemlítik vagy meg is, verik, a végrehajtó
utasítására. Nagyon sok hasonló és még keményebb esetet is fel tudunk sorolni, de sajnos úgy véljük nem
kíváncsi rá egyetlen minisztérium vagy hatóság sem! Tudni kell, hogy miért is van ez a lakásmaffiás korrupció?
Térjünk vissza a Jánosunk esetében, ott már vannak számok, tudjuk az értékeket. Kitűzésre kerül az árverezés,
már az említett okok miatt 6 millió Ft értéken, megjelennek a hiénák, nepperek, akik a média jelenlététől,
látványától megijedve el szoktak menekülni az árverezésről. Tehát értékesítésre kerül 6 millió Ft körüli értéken a
28 milliót érő ingatlan. Másnapra a megrendelő vevő részére továbbadják piaci ár alatt 18 millió Ft körüli
értéken. Kifizetik az összes közreműködőt, (bírót, bírósági titkárt, banki tisztviselőt, ügyészt, földhivatali,
önkormányzati dolgozót, ügyvédet) a megmaradt különbözet 10 millió Ft összegen osztozik a nepper és a
végrehajtó. Egyébként jenen esetben a cégbíró a veje a végrehajtónak. Itt az üzlet a végrehajtási eljárásokban, a
szóban forgó végrehajtónak osztrák bankszámlán van közel 10 év megtakarított pénze 336 millió Ft körüli
összeg, letétbe más néven. Van a tulajdonában, saját családi háza, 55 millió Ft értéket képvisel, több lakás (kb. 5)
egyenként 12 millió értéket képvisel, bérletbe kiadva. 40 millió Ft értékű nyaraló a Balaton partján, 30 millió Ft
értékű vitorlás hajó, kisrepülő gép, Opel Vectra, Opel Tigra, legújabb Mercédesz Benz C osztály. Karácsonyi
ajándékra személyenként 1 millió Ft összeget költött, valódi, kérkedőzős nagylábon él. Miből van ez mind, ha
nem a korrupcióból? Becsületes ember 10 év alatt ekkora vagyon soha sem lenne képes kétkezi munkával
megteremteni.
Mint már többször is említettük, van e téren konkrét bizonyíték, nem is egy esetben. Beadványban is
írtuk a vétlen ügyfelek egyáltalán nem ismerik a jogszabályokat, melyet egyes ügyvédek összejátszva
korrumpálható bírósági tisztviselőkkel, bírókkal ki is használnak. Bírói felügyelet, ellenőrzés nélkül készülnek el
olyan – bírósági titkárok által ellenjegyzett – bírósági végzések, melyek jogalapját képezik végrehajtási
eljárásoknak. Az eljárás megtámadását, pedig időhúzásnak felesleges köröknek tekintik és folyamatosan
elutasítják a végrehajtónak adva igazat és szabad kezet. Az önálló bírósági végrehajtók „pénzbehajtó” cégekkel
való összejátszására szintén rendelkezünk információkkal.
Véleményünk szerint a még nagyobb tragédiák bekövetkezése előtt a hatalomnak, törvényben előírt lehetősége
lévén a Miniszternek, a hivataloknak, a politikusoknak KELL most tennie. Meg kell találni a megoldást arra,
hogy megvédjék a 750 000 hitelkárosultat, és NEM KÖZÖNYÖSEN végignézi a kilakoltatásokat, melyek mind
tudjuk mind a korrupció melegágyai, mellyel a "nepperek" korrupt bankok, korrupt végrehajtók, korrupt
ügyvédek, pénzbehajtásra szakosodott cégek MEGGAZDAGODNAK a jogtalan vagyonszerzéssel. Az első és
nagyon gyors törvényi beavatkozás az lenne, hogy törvényben szabályozzák az árverés folyamatát, feltételeit. A
legfontosabb, hogy ne a tartozás, vagy a végrehajtó által egy hasra ütött értéken kerüljön az ingatlan árverésre,
hanem a valós és értékbecsléssel alátámasztott PIACI értéken árverezhesse csak el az ingatlant a végrehajtó,
miután már a törvényes utat betartva kimerítette az összes behajtási lehetőséget. Ezzel a törvénymosósítással azt
érnék el, hogy a "nepperek" korrupt bankok, korrupt végrehajtók, korrupt ügyvédek, pénzbehajtásra szakosodott
cégek MEGGAZDAGODJANAK, jogtalan ADÓMENTES vagyonra tegyenek szert. Másfelől nem az utcára
kerülnek az adósok, hanem lesz lehetőségük a maradék pénzen egy kisebb, alacsonyabb költségeken
fenntartható ingatlanban új életet kezdjenek együtt a négytagú családban, apa, anya, gyermekek. Nem pedig az
utcára kitéve, hajléktalanok táborát növelve, a gyermekek állami gondozásban az állami költségvetés terhére. A
családfenntartó meggondolatlan cselekedetével, abban a lelki állapotban bankrablásra vetemedjen kilátástalan
helyzete miatt.
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