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A Fehér Kéményseprők – Országos Társadalmi Szervezetek Szövetségének megbízásából azzal a
kéréssel fordulok a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez, a kialakult tapasztalatok alapján a
bankok, pénzügyi szolgáltatók által történt vissza élések, ügyfelek megkárosítása, miatt a kiadott
pénzügyi  tevékenységi  engedélyüket  azonnali  hatállyal  vissza vonni  szíveskedjenek, egyben
kezdeményezzük  közösen  a  büntetőügyi  felelőségre  vonásukat  is. Véleményünk  szerint  a
pénzbehajtására  szakosodott  gyanús  cégeknek,  faktoring  és  követeléskezelő  behajtók  nem  a
törvények alapján, törvénytelenül árvereznek el ingatlanokat és aljas embertelen módon lakoltatják
ki  az adósokat  egyetlen otthonából  nyereségvágy ellenében. Milyen alapon tesznek ki az utcára
családokat  vagy  szereznek  tulajdonjogot,  csalással  jogtalan  ADÓMENTES  vagyonszerzési
tevékenységgel?
A Fehér  Kéményseprők  –  Országos  Társadalmi  Szervezetek  Szövetség  álláspontja  szerint
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.

Tisztelt Dr. Farkas Ádám Felügyeleti Tanács elnöke, azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy a
levelükben felsorolt pénzügyi szolgáltatók által történt vissza élések, ügyfelek megkárosítása, miatt
a  kiadott  pénzügyi  tevékenységi  engedélyüket  azonnali  hatállyal  vissza  vonni  szíveskedjenek,
egyben kezdeményezzük közösen a büntető ügyi felelőségre vonásukat is.

    Argenta Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt
                 1026. Hűvösvölgyi u 27.

    Argenta Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt
                 1026. Bp. Hűvösvölgyi u 27.

    Argenta Lizing Pénzügyi Szolgáltató Zrt
                 1026. Bp. Hűvösvölgyi u 27.

    Buda Faktor Zrt
                 1023. Bp. Bécsi u. 3-5.II.e.14.

    Cessio Követeléskezelő Zrt
                 1022. Bp.Tövis u 6.

    CORNER Záloghitel Zártkörű Részvénytársaság
                 1104. Budapest Halom út 42.



    Creditexpress Factoring Pénzügyi Szolgáltató Zrt
                 1146. Bp. Hungária krt. 179-187.

     EOS KSI Magyarország Inkasszó Kft
                 1132. Budapest Váci út. 30.   

     EOS Faktor Magyarország Zrt.
                 1132. Budapest Váci út. 30.  

     Quality Financial Pénzügyi Szolgáltató Zrt
                 1021. Bp. Hűvösvölgyi u. 36.                 
            
     Santander Consumer Finance Pü. Vállalkozás Zrt
                 1027. Bp. Kapás u 6-12.

     Lánchíd Hitel és Faktor Finanszírozási Zártkörűen Működő Rt.
                 1122. Budapest Székács út. 29. 

     OTP Faktoring Követeléskezelő Zártkörűen Működő Rt.
                 1052. Budapest Semmelweis út 10.
                   
     PESTI HITEL Rt.
                 1149. Budapest Róna út. 120-122

Tájékoztatjuk  továbbá  a  Tisztelt  Pénzügyi  Szervezetek  Állami  Felügyeletét,  hogy  PSZÁF
engedéllyel  rendelkező 5o  legnagyobb  bank  és  pénzhitelezéssel  foglakozó  cég  ellen  és  a
pénzbehajtására szakosodott gyanús cégek, faktoring és  követeléskezelő behatók ellen közérdekű
pert kívánunk indítani a Fővárosi Bíróságon.
Már összeállt a felperesi és támogatási lista, akik közel 30 ügyvéd és jogász segítségével mindent el
követünk,  hogy az összes  gyanús,  pénzbehajtásra szakosodott  faktor és  behatásra,  kilakoltatásra
szakosodott  nepperek  elnyerjék  a  méltó  büntetésüket.  Egyben  követeljük  a  jogaink
sérthetetlenségét; 
Követeljük,  hogy azon negatív  szereplők,  akik  részt  vettek  a  kilakoltatásokban,  kiszolgálóikat,
csalókat, behajtókat, ügyvédeket, banki embereket, 5 évig, ill.  a pozíciójuk ismeretében 10 évig
tiltsák el a közügyek gyakorlásától, a kilakoltatott családoknak az elszenvedett sérelmeikért vagyoni
kártérítésben (családonként 15 millió forint) erejéig kártalanítsák!!
Követeljük ezen személyek teljes vagyoni felelősségre vonását.
Sikeresség esetén a  kártérítési  összegeket  a hazai  banki  károsultak megsegítésére szándékozzuk
fordítani.
A bankok üzletszabályzatait és az abban foglalt feltételezett tisztességtelen feltételeket a PSZÁF,
azaz a Magyar Állam hagyta jóvá. Ez a tény, a tisztességtelen feltételek fennállása esetén, felveti a
PSZÁF és a Magyar Állam kártérítési felelősségét is.
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