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FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELE 
 
 

A Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége a következő felhívást teszi 
közzé: 
 
Dabasi Tamás a Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetség Elnöke arról 
tájékoztatom 2009. augusztus 15 nap éjszakáról 16 napon reggelére az éjszakai órákban megkaptam 
az első nyomatékos figyelmeztetést, engem és családom is elért a harcos fellépésem megbosszulása. 
BEDOBTÁK KŐVEL A CSALÁDI HÁZAM ABLAKÁT, miközben a családom nyugodtan 
aludt a lakásban. 
Én még szerencsésen megúsztam a figyelmeztetést, mert csak egy kő volt és nem „Molotov koktél” 
és nem lőttek még rám se. Azt hiszem, nyugodtan kiállhatok céltáblának, mert a nyomozó 
hatóságokat, ügyészséget, a tisztelt képviselő urakat nem érdekli, hogy ma Magyarországon a 
kilakoltatásokkal való visszaélés és bűncselekmény sokkal nagyobb volumenben van jelen, mint az 
„olaj maffia” volt! 
 
 A többszöri médiában (TV2, ATV, BPTV) történő megjelenés után várható volt, hogy ilyen 
értesítést fogunk kapni, hisz ráléptünk azon korrupt végrehajtók, korrupt bankok, korrupt ügyvédek, 
korrupt pénzbehajtásra szakosodott „faktor” cégek lábára, (Creditexpress, OTP Faktoring, Argenta 
Faktor, Lombard Leasing, STB.) akik bűncselekményt elkövetve lakoltattak ki több mint 6000 
sértettet.  
 
Annak ellenére, hogy szombaton éjszakai órákban a figyelmeztetést megkaptam, továbbra is fenn 
tartjuk, és folytatjuk harcunk a 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 nyomozó 
szervek, ügyészség, 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. 
 
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. 
 
Mellékelem a fotókat is. 
 
 Bővebben olvasható a  www.feherkemeny.uw.hu honlapon. 
 
 
Sárvár, 2009. augusztus 16. 
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