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A FEHÉR KÉMÉNYSEPRŐK –ORSZÁGOS TÁRSADALMI SZERVEZETEK 

SZÖVETSÉGÉNEK FELHÍVÁSA 
 

A Fehér Kéményseprők – Országos Társadalmi Szervezetek Szövetségének megbízásából 

azzal a kéréssel fordultam a Legfelsőbb Bíróság Dr Kozma György Közigazgatási 

Kollégium vezetőjéhez, Dr. Jóri András Adatvédelmi Biztoshoz, Pénzügyi Szervezetek 

Állami Felügyeletén Farkas István Felügyeleti Tanács elnökéhez, Legfőbb Ügyészség Dr. 

Kovács Tamás Legfőbb ügyészhez, hogy közösen találjunk megoldást a világgazdasági és 

pénzügyi válság miatt kialakult helyzetben a devizahitelesek gondjai megoldásában a 

kilakoltatások egyetlen otthonok elárverezések leállítására. 

 Szervezetünk fordult továbbá nyílt levélben az összes Parlamenti Képviselőhöz, további 

hivatalokhoz, szervezetek vezetőihez, akik válaszra se méltattak. Ezek szerint a 

hallgatásukkal támogatják a korrupciót, jogellenes, adómentes vagyonszerzést, az 

öngyilkosságokat? Az a céljuk, hogy pusztuljon a szegény ember? Nekik, pedig dagadjon 

a zsebük a korrupcióból?  

 

A Fehér Kéményseprők – Országos Társadalmi Szervezetek Szövetségének megbízásából 

kérjük a hivatalos nyomozás megindítását a nepperek, korrupt végrehajtók, 

pénzbehajtásra” szakosodott faktoring cégek ellen. 

A bankok az általuk kreált jogukra hivatkozva felmondja a ügyfele hitelét és gyanús 

körülmények között azonnal eladják a tartozást, harmadik félnek, ingatlanforgalmazó 

cégeknek, továbbá az újonnan működési engedélyt kiváltott “pénzbehajtásra” szakosodott 

faktoring cégeknek, visszaélve az adatkezelés és a személyes adatvédelemmel. Pénzért 

adja el a személyes adatokat. 

 

۩ Kérjük az összes "faktoring" pénzbehajtásra szakosodott cégek és a bírósági 

végrehajtók közötti kapcsolatot és működésük felülvizsgálatát. 

۩  A 2008, 2009 évben bejegyzett faktoring és pénzbehajtásra szakosodott 

cégekre, és az Off-shore cégekre külön kiemelt figyelmet fordítva a vizsgálatnál. 

۩ Továbbá vizsgálják meg a bankok, végrehajtók, ügyvédek, pénzbehajtásra 

szakosodott cégek között kimutatható gyanús kapcsolatrendszerrel, azok jogellenes 

vagyonszerzésével, adómentesen szerzett jövedelmük jogi alapját, hogy ne legyen 

lehetőségük a törvényesség látszatát keltve a tulajdonosoktól elvenni egyetlen 

ingatlanjaikat. 

۩ Kértük továbbá, hogy a pénzbehajtására szakosodott gyanús cégek 

működéséhez hozzájárult és közreműködésében segítségére lévő bankok, ügyvédek 

engedélyeit, tevékenységeit is vizsgálják felül, visszaélés, esetén pedig a szükséges 

jogi lépések megtételére intézkedni szíveskedjenek. 

 

Nem tartjuk kielégítőnek a Kormány által tett lépéseket, mert egyáltalán nem nyújt 

megoldást a hitelesek megsegítésében, továbbra sem tesz semmit annak érdekében, hogy 

NE lakoltassák ki a jogszerűen birtokba vett egyetlen otthonukból a bajbajutott 

önhibájukon kívül fizetésképtelenné vált devizahiteleseket és közüzemi díjhátralékosokat.  
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Szervezetünk arra az elhatározásra jutott, hogy nem egyesével, hanem a devizahitelesek 

érdekeit védve, társadalmi szervezetként kell bűntető ügyi feljelentést tenni, és mindent el 

kell követni annak érdekében, hogy bankoknak, illetve ingatlanforgalmazó cégeknek, 

továbbá az újonnan működési engedélyt kiváltott „pénzbehajtásra” szakosodott faktoring 

cégeknek, Off-shore cégeknek, ügyvédeknek, végrehajtóknak, ne legyen lehetőségük a 

törvényesség látszatát keltve a tulajdonosoktól elvenni az ingatlanjaikat.  

 

A több mint 750 ezer devizahitel károsult érdekei, már nem személyes, hanem KÖZÜGY, 

melyben a közérdekében kell megtenni a bűntető feljelentést. A társadalmi szervezetek azt 

a kérdéskört feszegetik, hogy a fentiek tekintetében ki a felelős és 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 beadványainkra érkeznek a válaszlevelek és egy másik nyomozó hatóságtól is kaptunk 

felkérést az együttműködésre. 

 

 A Sikeresség érdekében, a Fehér Kéményseprők – Országos Társadalmi Szervezetek 

Szövetsége FELHÍVÁST tesz közzé. Kérünk minden Otthonvédőt, banki hitelkárosultat, 

kilakoltatással fenyegetett sértetteket, és akinek tudomása van, ismer olyan konkrét esetet, 

amely ténybeliileg is megalapozza valamely bűncselekmény gyanúját.  

 

Keressék szervezetünket és küldjenek, konkrét eseményt, pontos névvel, címmel ellátva, a 

saját történetének rövid részletezésével, egy  A/4 oldalon megírva a honlapunkon található 

bármely címre megküldeni szíveskedjenek. Fontos, hogy szerepeljenek azon személyek 

neve és lehetőleg a címe, akik a jogtalan vagyonszerzésben, kilakoltatásokban részt vettek. 

(bank, végrehajtó, ügyvéd, faktor cég) Összesítve egy dokumentumban gyűjtve, az 

ügyészség kérésére, az összes visszaélésre okot adó gyanús esetet, megküldjük a Legfőbb 

Ügyészség Kiemelt Ügyek Főosztályára, Nyomozás Vádelőkészítő Főosztályra és 

kezdeményezzük a bűntető eljárás megindítását. 

 

 

 

 

Dabasi Tamás 
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