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BANKI VISSZAÉLÉSEK KÖZZÉTÉTELE 
 
 
Mint, ahogy nagy sokára a média is felkarolta az embertelen kilakoltatások ügyét, melyet nagy 
tisztelettel köszönjük a hitel károsultak nevében. 
Sajnos az eddigi „hivatalos” próbálkozásaink falakba ütköztek, amiből arra a következtetésre 
jutottunk, hogy az összes parlamenti képviselő hibás és felelős a kialakult helyzetért. Egyik része, 
azért mert tulajdon részük van, a hitelközvetítő, faktor és kilakoltató cégekben. A fizetésüket 
„főmunkatársi” címszóval a bank fizeti a képviselői fizetésükön felül. Mondhatjuk, hogy 
LEFIZETIK, a bankok, hogy hallgassanak, ezáltal részesülnek az „ELVETT” ingatlanokból! 
A többi képviselő pedig azért felelős, mert hallgatásával erősíti a törvénytelenség, nepperek, korrupt 
végrehajtók tevékenységét. 
 
A Fehér Kéményseprők – Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége ellene van minden 
szélsőséges, radikális utcai és erőszakos megmozdulásnak, melyekben támogatóan sem vesz részt. 
Nem tagja szövetségünknek támogatóan sem egyetlen egy szélsőséges, radikális civil szervezetként 
működő társadalmi szervezet sem.  
A szövetségünk, az illetékesek figyelmét kívánja felhívni minden "korrupciós" ügyben, 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 kértük, már többször is, a devizahitelesek törvényi megsegítésében. Azt 
tapasztaljuk, hogy a kérdéskörben a minisztériumok a hivatalok, politikus sem tesznek semmit, 
KÖZÖNYÖSEN végig nézik a kilakoltatásokat, melyek, mint tudjuk a korrupció törvényes 
melegágya. 
 Álláspontunk szerint, a kialakult korrupció megakadályozása érdekében azonnal fel kell számolni 

a bankok, végrehajtók, ügyvédek, pénzbehajtásra szakosodott cégek összejátszási lehetőségét. 
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. 
 
NEM engedhető meg, hogy törvényre hivatkozva, törvénytelen eszközöket alkalmazzanak a  
bajbajutottakkal szemben, ezáltal több millió állampolgárt megfosszanak egyetlen vagyonától, 
lakásától, csak azért, hogy a "nepperek" korrupt bankok, korrupt végrehajtók, korrupt ügyvédek, 
pénzbehajtásra szakosodott faktor és OFF-SHORE cégek MEGGAZDAGODJANAK, jogtalan 
ADÓMENTES vagyonra tegyenek szert. 
 
 
 
Volt már több kisebb lehetőségünk és nyilvánosságra hozhattuk a visszaéléseket. 



Sajnos a rövid műsoridő miatt nem lehet minden részletre kitérni, ezért szeretném összefoglalni a 
szervezetünk által összegyűjtött visszaéléseket, melyeket, egy csokorba szedve, a sértetteket is 
bemutatva egy hosszabb műsoridőben, felhívásként közzé lehetne tenni, segítve ezzel is a 
visszaélések felszínre kerülését. Megakadályozható lenne a további jogtalan, törvénytelen 
adómentes vagyonszerzés. 
Természetesen a szervezetünk csak azokkal a valós visszaélésekkel foglalkozik, ahol 
megállapítható a jogtalanság. Azon ügyfeleknél, akik azzal a céllal vettek fel hitelt, hogy azt már 
akkor tudták, úgysem fizetik vissza, nem szeretnénk a védelmünkbe fogni.  
 
Akkor nézzük a feltérképezett tényeket. 
 
Jelzáloghitel felvételre kerül sor a banktól, pénzügyi közvetítőtől, szerződés majd közjegyzői okirat 
is készül. Van egy külön nyilatkozat a személyes adatkezelésről, melyet aláíratnak az ügyféllel, ez a 
szerződés melléklete és tartozéka, aláírása nélkül nem folyósítható a hitel. A nyilatkozat a 
személyes adatkezelésről történő beleegyező nyilatkozat, mely szerint az adatkezelési törvény 
alapján a bank használhatja, tárolhatja a személyes adatait az ügyfélnek, de azt harmadik fél részére 
az ügyfél beleegyező aláírása nélkül nem adhatja ki. Ezt így pontosan a törvény is megfogalmazza. 
„A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 
törvény 8. §-a értelmében személyes adatot továbbítani, valamint különböző adatkezeléseket 
összekapcsolni csak abban az esetben lehet, ha ahhoz az érintett hozzájárult, vagy törvény azt 
megengedi” 
Ezután megy minden szép rendben, az ügyfél fizeti a szerződésben megállapodott törlesztő 
részleteket, pontosan határidőre, a szerződésben foglaltak alapján. 
Történik az ügyfél életében, egy munkanélküliség, betegség, bármi, amiből az következik, hogy egy 
hónapban kimarad a törlesztő részlet befizetése.  
Ha bemegy, vagy telefonál, az ügyfél a bankba segítséget kérni, két eset van: 
  az egyik, hogy elhajtják és ellenségesen, megalázva felhívják a figyelmét szerződésszegésre, 
hogy milyen következménnyel jár, amennyiben egy hónap befizetés nem érkezik be határidőre, 
felmondásra kerül a hitel. Nincs alternatíva, nincs segítség, nem tájékoztatnak, nem ajánlanak fel 
alternatív megoldást a törvény alapján. Embertelen módon, megalázóan, fenyegetően bánnak az 
ügyféllel. (dögölj meg, de akkor is fizess, most azonnal)  
 a második esetben, mindent megígérnek az ügyfélnek, segítenek, persze nyugodtan, semmi 
gond, nem számít, ha nem fizet, majd fizet, ha tud. Nyájasan, mosolyogva, segítőkészen intézik az 
ügyet, amiről ugye nem készül semmilyen dokumentum, jegyzőkönyv. NA ETTŐL KELLENE 
NAGYON MEGIJEDNIE az ügyfélnek, a barátságos, segítőkész, mosolygós magatartásból senki 
nem gondolja, hogy most csaptak le az ingatlanára, csalták ki tőle.  
Nyugodt szívvel hazamegy az ügyfél és vár, NEM FIZET közben, nem azért mert nem akar, hanem 
azért mert betegség vagy munkanélküliség miatt nem tud. Megnyugodva mert a bankba az 
ügyintéző azt mondta semmi gond, ráér fizetni.  
Nincsenek jogilag felkészülve arra az ügyfelek, hitelt felvevők, hogy csak az írásnak van alapja, a 
szó elszáll. Így nem is írnak kérelmező levelet. Mindaddig, míg a banktól a 90. nap környékén meg 
nem érkezik a felszólító levél az elmaradásról, melyet, ha 8 napon belül nem rendez hitele 
felmondásra kerül és a KHR -be is felkerül az ügyfél. Nincs alternatíva! Nincs segítség! Élek az 

opciós jogommal és viszem a fedezetként felajánlott házad! Nem számít, ha az utcára kerülsz 
az egész családoddal együtt, dögölj meg, halj éhen, csak nekem (banknak) legyen meg a 
pénzem! 
 
Itt az első visszaélés a bank részéről.   
Már tudják, ha három hónapig nem fizetett most 8 nap alatt egy összegben az elmaradt díjat és 
büntető kamatait úgysem tudja kifizetni, így már a banké is a hitel értékén, ami mondjuk 3 millió 
Ft, az ingatlan piaci értéke pedig 20 millió forint a hitel felvételhez készített értékbecslés alapján, 
ami ugye a rendelkezésükre áll, fényképekkel együtt.  
Így piaci érték alatt nagyon gyorsan csomagba értékesíthető az ingatlan, anélkül, hogy az ingatlant 
belülről megtekintené bárki is. Minek is ezzel vesződni, mikor az értékbecslés tartalmaz fotókat az 



ingatlan belsejéről is. Amit így már meg is kezdenek átadni a bank alkalmazottaiból (vezetői 
dolgozók), parlamenti képviselők által újonnan alapított faktor cég részére. Ezen Faktor cégek 
2008-2009 évben megduplázódtak a piacon a nagyon magas, gyors és adómentes nyereség, 
meggazdagodás reményében. 
Annak ellenére, hogy nincs joga a banknak harmadik fél részére üzletszerűen pénzért továbbadni az 
ügyfelek adatait, mégis üzletszerűen megteszik. 
Ez egyszerűen bizonyítható, mert a bankok saját maguk is elismerik, hogy csomagba 
ÉRTÉKESÍTETTÉK a bedőlt hiteleket, behajtó és faktor cégek részére. Vagyis MEGVETTE a 
banktól az ügyfelek adatait és tartozását. Milyen alapon hajt be valaki egy jogos, vagy jogosnak vélt 
tartozást? EZ A Büntető TÖRÉNY NYELVÉN ÖNBÍRÁSKODÁS, mely öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel jár. Vagy ez a törvény nem vonatkozik senkire se, vagy vannak kivételek? Az 
én olvasatomban nincs kivétel, ez a BTK. mindenkire vonatkozik. 
 
A lényeg, hogy JOGERŐS BÍRÓSÁGI VÉGZÉS nélkül, mint tudjuk, az több év nem lehet 
végrehajtási eljárást kezdeményezni. 
És eljutottunk, a Végrehajtási Törvényhez, mely pontosan megfogalmazza a végrehajtás minden 
szabályát. (mellékelem) 
Szabályozza pontosan ki hajthat végre, ki lehet végrehajtó. Akkor most KIK is árvereztek a 
bankoknál? Faktor cégek? Kilakoltató cégek? Milyen jog alapján lépnek fel? Ki hatalmazta 
fel őket ŐNBÍRÁSKODÁSRA? A törvény alapján az Igazságügy Miniszter hatalmazza fel a 
végrehajtókat, Ő nevezi ki és hívja visszaélés esetén vissza. Ezek szerint a Miniszter úr 
felhatalmazása alapján árvereztek a BANKOK, KILAKOLTATÓ és FAKTOR CÉGEK? 
EZEK SZERINT ezen cégek mind HATÓSÁGI jogkörrel rendelkeznek? 
Jogosítvánnyal rendelkező bírósági végrehajtók, akik rendelkeznek a jogerős bírósági végzés után a 
bíróság által kiállított „végrehajtási lappal” és megkezdhetik a végrehajtási eljárást, ami a törvény 
alapján nem az ingatlan árverés kitűzésével kezdődik, hanem az ingóságok és egyéb vagyontárgyak 
lefoglalásával. Tudjuk, hogy mindez több évet vesz igénybe, ha minden a törvényesség útján megy. 
Minden ezzel ellentétes árverés BŰNCSELEKMÉNY, de nem meri egy hivatal (rendőrség, 
ügyészség, Igazságügyi Miniszter) sem kimondani, mert mint a levelem elején írtam a parlamenti 
képviselők cégei ellen nem mernek fellépni. 
 
És a kör bezárult. 
 
Most csak a bankokra tértem ki, a többi visszaélésre még nem, de van ezen kívül több is. 
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