Van segítség a kilakoltatás előtt álló magyar családokon?
Szervezetünk a Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége, több
Otthonvédelem területén tevékenykedő országos hatáskörrel rendelkező, érdekvédő társadalmi
szervezettel, és sok civil tisztességes magyar állampolgárral együtt az elmúlt egy évben mindent
megtettünk annak érdekében, hogy a banki Adósok, közüzemi díjhátralékosok tarthatatlan
helyzetén javítsunk. Sok esetben meg tudtuk akadályozni az embertelen kilakoltatást, de sajnos a
java részt, miután a törvény, az Igazságszolgáltatás a rablók mellett tette le a voksát, nem sikerült
megakadályozni a kilakoltatást.
Minden jog adta lehetőséget kihasználunk és ki is fogunk használni! A pártoknak és az
Országgyűlésnek, Köztársasági Elnöknek, Igazságügyi Miniszternek, Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyeletének, Legfőbb Ügyészségnek, Magyar Rendőrségnek, szervezetten
bűnszövetkezetben tevékenykedő bűnözők ellen fellépő nyomozó hatóságoknak, minden törvény
adta lehetősége megvolt ahhoz, hogy a helyzeten javítson, de nem éltek vele. Többszöri
felhívásunk ellenére sem történtek meg a jogi lépések, annak érdekében, hogy a pénzügyi és
gazdasági válságot kihasználva létre jött bűnöző ingatlanforgalmazó "nepperek",
„pénzbehajtásra” szakosodott cégeknek NE legyen lehetőségük a törvényesség látszatát keltve a
tulajdonosoktól elvenni az ingatlanaikat. Anélkül a bankok nem tekintik egyenlő félnek az Adóst
és semmiféle javulásra nincs kilátás. Ezt mindenkinek meg kell érteni. A társadalmi szervezetek
azt a kérdéskört feszegetik, hogy a fentiek tekintetében 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, ADÓMENTES vagyonszerzésével?
A társadalom felelős vezetői jelen esetben asszisztálnak ahhoz, hogy az önhibájukon kívül hitelt
törleszteni nem képes, állampolgárok öngyilkosságba meneküljenek, - felgyújtsák önmagukat a
házzal együtt, mert így legalább lesz hely a PLÁZÁKNAK - csak a vagyonuk és lakásuk
megszerzésére szakosodott cégek törvénytelenül, maffiás módszerekkel működhessenek tovább.
A kialakult nyakkendős bankbűnözésben a „Faktor” bűnöző, kilakoltató cégek, bírósági
végrehajtók a kilakoltatásoknál maffia módszereket használva, az összes (386) parlamenti
képviselő és a köztársasági elnök teljes támogatásával végzik. Jeles képviselőink egyike , miután
jeleztük a képviselőknek a problémát, - visszaírta, „ hogy most Nem aktuális nekik a dolog”
megjegyzem, hogy nekünk sem lesz aktuális a szavazatunk a pártja számára.
Minden illetékes nyakkendős maffiózónak, és bűntársaiknak, s fent nevezet kft, faktoring
cégeknek itt üzenjük, hogy „ háborog a tenger” ne hajózzanak.
Ennek az országnak, ennek a hatalomnak, NEM kell a tisztességes, dolgozni, élni akaró magyar
állampolgár, NEM kell a család, aki az Alkotmányban leírtak szerint a fő építőkövei egy jól
működő, Demokratikus országnak.
Véleményünk szerint azonnali lépéseket szükséges tenni. 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, maffia módszereket használva, ADÓMENTESEN a
tulajdonosoktól elvenni az ingatlanjaikat.
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kiemelkedő feladata a hitel károsultak megmentése és a kilakoltatások törvénybe foglalt
leállítása annak érdekében, hogy a jogosan megszerzett tulajdonukból, egyetlen
otthonukból ne lakoltathassák ki a válság miatt hitelt törleszteni nem tudó CSALÁDOKAT
KÖVETELJÜK, hogy a:
1. Követeljük, hogy még a jelenlegi kormány azonnal helyezze hatályon kívül a bírósági
végrehajtás mellőzése mellett ingatlan és ingóvégrehajtásra lehetőséget adó 2/2003. (I.30)
Kormányrendeletet.
2. Az 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról tőrvényt módosítsák úgy, hogy kizárólag
az értéktárgy, zálogtárgy, ingatlan piaci értékén lehessen csak árverezni, emelkedő licitálással.
Ingatlan árverések esetében, alsó értékhatárként 1 millió forintot határozzák meg. Mely szerint az
1 millió Ft adósság összeghatár alatt ne lehessen ingatlan végrehajtást kezdeményezni.
Korlátozzák a feltűnően magas érték különbséget is.
3. Követeljük, hogy még a mostani parlament hosszabbítsa meg a bírósági végrehajtásról szóló
törvény végrehajtási moratóriumról szóló 2010. március 1-ig tartó határidőt az új parlament
munkába lépését követő legkevesebb 4 hónapig, de legalább 2010 december 31-ig.
4. Követeljük, hogy a kilakoltatási moratóriumot megsértő pénzintézetek vezetői ellen azonnali
hatállyal soron kívül indítson büntetőeljárást.
5. Minden egyes pénzügyi szolgáltató, Zrt, követeléskezelő, faktoring és árverező és behajtó
vállalkozásoktól, azonnali hatállyal vonják vissza a működési engedélyt és büntető ügy
keretében kötelezzék vagyoni felelősségre az általuk kilakoltatott, értékesített ingatlanok után.
Járjanak el az összes árverező faktoring nepper cég ellen a Btk. Önbíráskodás jogcímen, pont
mint egy magánszemélynél.
6. A földhivatali tulajdonjog bejegyzést szigorítsák meg oly szinten, hogy csak valós adásvétel
kerüljön iktatásra, melyről kötelezően kérjenek személyes ügyintézést az eladóra is kivetítve.
7. Kötelezzék a bíróságokat, arra, hogy a bírósági titkárnak ne legyen lehetősége kilakoltatási
vagy árverezési végzést kiadni, bírósági eljárás nélküli jogerős végzés nélkül.
8. Az APEH visszamenőlegesen keresse meg az OFF-SHORE cégek adómentesen megszerzett
jövedelmét.
9. Kormány iktassa törvénybe, azon családok rehabilitálását, akik Önhibájukon kívül kerültek a
kilakoltatásra, utólagosan törvényben is tekintsék jogtalannak, az eljárást;
l0. Követeljük, hogy még a mostani parlament azonnal szüntesse meg a Hitelintézeti Törvény
azon paragrafusát, amely biztosítja a bankok egyoldalú szerződésmódosítási jogát.
11. Követeljük, hogy még a jelenlegi kormány azonnal biztosítson államköltségen átmeneti
elhelyezési lehetőséget és előzetes kártérítési előleget - később a bankoktól behajthatóan-az
alkotmányellenes törvény és kormányrendelet alapján törvénytelenül kilakoltatott családoknak.
12. Kérjük a megalakuló új parlamentet, hogy a mostani parlament által a felszólítás ellenére
vissza nem vont alkotmányellenes pénzintézeti törvényt a fentiek szerint módosítsa.

13. Kérjük a megalakuló új parlamentet, hogy hozzon olyan új pénzintézeti törvényt, amely a jó
polgárok közötti szokásos kölcsönügyletekhez hasonlóan nem enged a szerződésekben
tisztességtelen feltételeket és aránytalan előnyöket a bankok javára kikötni.
14. Kérjük a megalakuló új parlament által képviselt Magyar Államot, hogy indítson pert a
bankok által korábban törvénytelenül beszedett hitelrészletek kártérítés útján történő
visszafizetése céljából a banki adósok javára, illetve arra, hogy a bankok az adósoknak okozott
teljes kárt, kamataival együtt térítsék meg, minimum olyan összegben, amely az elárverezett
lakás vagy ház, értékével egyenlő.
15. Kérjük a megalakuló új parlament által képviselt Magyar Államot-büntetőhatóságokat-, hogy
a törvény teljes szigorával sújtsanak le és kivétel nélkül járjanak el minden olyan jogász,
közgazdász, pénzügyes, bírósági végrehajtó szakember és egyéb közreműködő tekintetében, akik
részt vettek az alkotmányellenes törvény és egyéb jogszabályok megszavazásában; az azon az
alapon kötött szerződések létrehozásában, illetve az azon az alapon indított végrehajtásokban.
16. Kérjük az Alkotmánybíróságot, hogy a hasonló tárgyban 2009. februárjában benyújtott
alkotmányellenes hitelintézeti törvénynek a bankoknak egyoldalú szerződésmódosítást
megengedő szakasza megsemmisítése és visszaható hatályú alkalmazása tekintetében soron
kívül döntsenek.
17. Kérjük a Magyar Köztársaság Elnökét, hogy a banki privilégiumok letörését célzó
előzőekben megjelölt Alkotmánybírósági eljárást szíveskedjen soron kívül támogatni.
18. Követeljük az 1949. évi. XX. törvény alapján az Alkotmányban leírtakban alapvető
emberi jogaink sérthetetlenségét;
BANKBŰNÖZÉS, a korrupció, a hivatali visszaélés, a jogtalan tulajdonszerzés, a csalás,
melyek a hatalom segítségével ma már létjogosultságot szerzett bizonyos felső körökben, a
bűnözök hathatós segítségével, a mai napig virágzik a bankok és OFF-SHORE cégek
részéről. Melyhez a még mindig jogi védettséget biztosít az összes parlamenti képviselő az
asszisztálásával.
Alapul véve a Hitelszövetség számait a 2009.-es évben 15 000 kilakoltatás történt, melyen
ingatlanonként 8-10 millió Ft, -ot ADÓMENTESSEN OFF-SHORE cégen keresztül kivitt az
országból az árverező, faktor Kft., majd zsebbe vissza került Magyarországra. Mekkora összeg
hiányzik és nem került a költségvetésbe, mert elcsalták ezen faktor és OFF-SHORE cégek, ha
megközelítőleg 150 000 000 000,- forintnak az adója és ÁFA-ja NEM LETT BEFIZETVE?
Biztosan vannak a parlamenti képviselők között is közgazdászok, - nem csak korrupt ügyvédek, akik meg tudják mondani, mennyi is a 150 000 000 000,- forint 25%-a. De mi is jártunk általános
iskolába és tudunk segíteni, hogy az pontosan 37 500 000 000, - Ft ÁFA hiány és
57 000 000 000,- Ft adó hiány keletkezett. ÖSSZESEN: 94 500 000 000,- Ft
Hol is van ez a pénz, kinek a zsebébe jött vissza Magyarországra? Hol van az adóhatóság? Vagy
az csak a kisembereket, vállalkozókat ellenőrizheti, az OFF-SHORE és a kilakoltató, árverező és
faktoring cégeket NEM? Miért? Magyarországon nem demokrácia és esélyegyenlőség van? Itt a
386 képviselőnek és a cégeiknek előjoguk van a és bárkit az utcára tehetnek embertelen aljas
módszerekkel egy kis ADÓMENTES extra profitért. Nem számít hány családot züllesztettek
szét, hány gyermek került állami gondozásba és egy szál ruhában tették az utcára, mert a
személyes tárgyait, bútorait is ellopták, elzárták, majd elégették.
A PSZÁF adatai szerint a 2009.-es évben 15 000 családot lakoltattak ki és további 750 ezer
árverésre váró ingatlan van, és bennük ugyan ennyi család, ami kb. másfél millió magyar embert
jelent, .... Lesz segítség ahhoz, hogy ne kerüljenek családok, pici gyermekek és idős beteg
emberek az utcára? Van segítség, avagy az utolsó lehetőségük a végső megoldás marad....

Banki károsult emberek százezreit teszik utcára. Ezek a magyar családok, magyar kétkezi
munkás emberek, tisztességes apák, és anyák, az utca forgatagát fogják növelni, a szegénységet
fogják láttatni az ide látogató, külföldiek előtt. Magyar kuriózum lesz a család az utcán,
készülhet a reklám is, „ hogy látjátok? A magyar még az utcán is megél”! lehet fizetni a
reklámért milliókat, csalni a pénzel, megtömni a tárcát. Banki károsultak ezrei fedél nélkül, étel
nélkül maradt, ebben az országban és ez továbbra is folytatódni fog, hogyha nem lépünk valamit!
Egy ember kevés a sikerhez, a rögös úton való elinduláshoz, de összefogásban erősek leszünk és
győzedelmeskedhetünk!
Mit vehetnek még el tőletek, tisztelt honfitársaim? Mit? Nincs már semmitek! - azt meg nem
adjuk, mert tudjuk, hogy eljön egy szebb kor, egy szebb jövő, és mi az arcotokba nézünk, a
szemetekbe, és látni fogjátok ezernyi fájdalmunkat, melyet akkor mi szívesen átadunk nektek!
Magyarország, szeretett hazám!!!!!!!!!!!
Tisztelt banki károsultak! Gyertek álljatok mellénk, mi értetek harcolunk, érted apa, anya, fiú, és
leány gyermek, nagypapa és nagymama. Elvették a játékotokat, elégették személyes tárgyaitokat,
az ablakon dobták ki a fényképeket, melyeket egy életen át, mint az életetek része őrizgettetek,
megsemmisítették a múltjaitokat, és nem is akarják, hogy a közeljövőtök legyen.
Ha összefog a nemzet a bankok ellen, a kirablás és a zsarnokság ellen, akkor győzni fogunk!
Amennyiben a az összes parlamenti képviselő továbbra is asszisztál a kilakoltatásokhoz, a
bűnszervezetek működéséhez, úgy egyértelműen kimondható a teljes anyagi és erkölcsi
felelőségük.
Hozzátok szólunk most, elkeseredett emberek, kiknek már nincsen bizalmuk senkiben.
Magunkban kell megtalálnunk az utat, ami visszaadja a reményünket, az életünket! A mondás is
tartja sok lúd disznót győz! Ez a gyakorlatban is igaz, csak igazzá kell tennünk! Segítsünk
egymáson, hogy kilábaljunk ebből a mérhetetlen igazságtalanságból! Segítsünk Egymásnak,
hogy együtt megtaláljuk a megoldást mindannyiunk problémájára, a bürokrácia uralmának
megdöntésére!
Lehetetlenné tettek minket, lehetetlenné tették a hiteleink visszafizetésének esélyét. Nem
véletlenül!
Itt új világot akarnak, újat, amiben mi nem szerepelünk! De mi ezt nem hagyhatjuk! A nép
haragja a tenger, fegyverünk az összefogás, mert összefogva elsöpörjük a mocskot, tisztára
mossuk a becsületünket és az országot! Szerezzük hát vissza ami a miénk! Szerezzük vissza a
házainkat, lakásainkat, életünket!
Sokgyermekes családokat tesznek utcára jogtalanul? Sok ezer és ezer család életét
ellehetetlenítik? Meddig hagyjuk még ezt? Meddig tűrjük, hogy kisemmizzenek, elvegyék azt,
amiért mi harcoltunk meg és amit az őseink építettek fel?
Eljött az ideje, hogy mi, akik testközelből ismerjük a módszereiket és akik elvesztettük,
elveszthetjük mindazt, amiért egész életünkben dolgoztunk és éltünk, végre összefogásban és
Együtt visszaszerezzük! Itt már összeférhetetlenségnek és rivalizálásnak helye nincs!
Eljött az összefogás ideje!
Senkinek, csak az Istennek van joga felettünk ítéletet mondani! Ezt mindenkinek tudnia kell és
meg kell küzdenünk az Igazságért! Az életünkért!
Összefogás, egység, harc! Csak így válhat valóra az álmunk, a békés, boldog családi élet!
Merjetek hát szembeszállni azzal, amivel sokáig azt hittük nem lehet! Együttes erővel lépni
tudunk! Mi hiszünk benne és hiszünk a nemzeti összetartás felébredésében! Küzdjünk együtt!

Tisztelt honfitársaim, tisztelt magyar kisemmizett, tisztességben megőszült apák, anyák,
nagyapák, nagymamák.
Engedjétek meg, hogy a Fehér Kéményseprők jelszavával lelki segélyt adjunk nektek.
„ Egyes emberek a Hatalmat tekintik IGAZSÁGNAK ahelyett,
hogy az IGAZSÁGOT tekintenék Hatalomnak”
Az igazság mi vagyunk, itt vagyunk a küszöbön, és bekopogunk a felső elit ajtaján.
Budapest, 2010. február 15.
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Bűnszövetkezetben elkövetett maffia rendszerben működő árverező,
faktor, követeléskezelő pénzügyi vállalkozásokra, a felsorolt Btk.
paragrafusai nem vonatkoznak, de mindenki másra igen!
1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről

Önbíráskodás
273. § (1) Aki abból a célból, hogy jogos vagy jogosnak vélt vagyoni igénynek érvényt
szerezzen, mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne
tegyen vagy eltűrjön, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.
(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt
a) fegyveresen,
b) felfegyverkezve,
c) védekezésre képtelen személy sérelmére követik el.
Személyi szabadság megsértése
175. § (1) Aki mást személyi szabadságától megfoszt, bűntettet követ el, és három évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.
(2)
(3) A büntetés az (1) bekezdés esetén egy évtől öt évig, a (2) bekezdés esetén öt évtől tíz évig
terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt
a) aljas indokból vagy célból,
b) hivatalos eljárás színlelésével,
c) a sértett sanyargatásával,
d) jelentős érdeksérelmet okozva,
e) a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére,
f) védekezésre képtelen személy sérelmére,
g) fegyveresen,
h) felfegyverkezve követik el.

Visszaélés személyes adattal
177/A. § (1) Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések
megszegésével jogtalan haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva
a) jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel,
b) az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja,

vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy
pénzbüntetéssel büntetendő.
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az is, aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről
szóló törvényi rendelkezések megszegésével az érintett tájékoztatására vonatkozó
kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel más vagy mások érdekeit jelentősen sérti.
(3) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka vagy
pénzbüntetés, ha a személyes adattal visszaélést különleges személyes adatra követik el.
(4) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha személyes adattal
visszaélést hivatalos személyként vagy közmegbízatás felhasználásával követik el.
Magánlaksértés
176. § (1) Aki másnak a lakásába, egyéb helyiségébe vagy ezekhez tartozó bekerített helyre
erőszakkal, fenyegetéssel, hivatalos eljárás színlelésével bemegy, vagy ott bent marad, vétséget
követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel
büntetendő.
(2) Bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki másnak a lakásába,
egyéb helyiségébe vagy az ezekhez tartozó bekerített helyre, az ott lakónak vagy azzal
rendelkezőnek akarata ellenére vagy megtévesztéssel
a) éjjel,
b) fegyveresen,
c) felfegyverkezve,
d) csoportosan bemegy vagy ott bent marad.
(3) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki az (1) bekezdésben meghatározott módon, a (2)
bekezdés szerint büntetendő, aki a (2) bekezdésben meghatározott módon mást megakadályoz
abban, hogy a lakásába, egyéb helyiségébe vagy az ezekhez tartozó bekerített helyre bemenjen.
(4) A büntetés bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben
meghatározott cselekményt a (2) bekezdésben írt módon követik el.

Zaklatás
176/A. § (1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetőleg
mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, rendszeresen vagy tartósan mást háborgat,
így különösen mással, annak akarata ellenére telekommunikációs eszköz útján vagy
személyesen rendszeresen kapcsolatot teremteni törekszik, ha súlyosabb bűncselekmény nem
valósul meg, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával
vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

(BANKOK ZAKLATÓ TELEFONJAI NEM IDE TARTOZNAK?)
(2) Aki félelemkeltés céljából
a) mást vagy rá tekintettel hozzátartozóját személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó
büntetendő cselekmény elkövetésével megfenyeget, vagy
b) annak a látszatnak a keltésére törekszik, hogy a sértett vagy hozzátartozója életét, testi épségét
vagy egészségét sértő vagy veszélyeztető esemény következik be, vétséget követ el, és két évig
terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
(3) Aki a zaklatást
a) volt házastársa, volt bejegyzett élettársa, vagy volt élettársa,
b) nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt álló személy
sérelmére követi el, az (1) bekezdésben meghatározott esetben két évig terjedő
szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel, a (2) bekezdésben
meghatározott esetben bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
ÜGYVÉDEK és az ÁRVEREZŐ Pénzügyi Szolgáltatók KÖVETIK EL
Közokirat-hamisítás
274. § (1) Aki
a) hamis közokiratot készít vagy közokirat tartalmát meghamisítja,
b) hamis vagy hamisított, illetőleg más nevére szóló valódi közokiratot felhasznál,
c) közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltozására vagy
megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak közokiratba,
bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott közokirat-hamisításra irányuló
előkészületet követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával
vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
(3) Aki az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott közokirat-hamisítást gondatlanságból követi
el, vétség miatt pénzbüntetéssel büntetendő.
275. § (1) Az a hivatalos személy, aki hivatali hatáskörével visszaélve
a) hamis közokiratot készít vagy közokirat tartalmát meghamisítja,
b) lényeges tényt hamisan foglal közokiratba, bűntettet követ el és öt évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) E § rendelkezéseit a külföldi állam igazságszolgáltatási vagy bűnüldözési feladatot ellátó
hatóságának a külön törvény alapján a Magyar Köztársaság területén eljáró tagjára is
megfelelően kell alkalmazni.

Magánokirat-hamisítás
276. § Aki jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának vagy megszűnésének
bizonyítására hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú magánokiratot használ, vétséget követ
el és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel
büntetendő.
Visszaélés okirattal
277. § (1) Aki olyan közokiratot, amely nem vagy nem kizárólag a sajátja, mástól, ennek
beleegyezése nélkül, jogtalanul megszerez, vagy azt megsemmisíti, megrongálja vagy eltitkolja,
vétséget követ el és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy
pénzbüntetéssel büntetendő.
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott cselekményt magánokiratra azért követi el, hogy
jogtalan előnyt szerezzen vagy jogtalan hátrányt okozzon, vétség miatt egy évig terjedő
szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
AZ UZSORABŰNCSELEKMÉNY sem vonatkozik a pénzügyi szolgáltatókra?
Uzsorabűncselekmény
330/A. § (1) Aki a sértett rászorult helyzetét kihasználva üzletszerűen olyan különösen
aránytalan mértékű ellenszolgáltatást tartalmazó megállapodást köt, amelynek teljesítése a
sértettet, illetve annak hozzátartozóját súlyos vagy további nélkülözésnek teszi ki, bűntettet követ
el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az uzsorabűncselekményt bűnszövetségben
követik el.
(3) Mellékbüntetésként kitiltásnak is helye van.

Maffiás háttérrel, bűnszövetkezetekben dolgozó kilakoltató
pénzügyi szolgáltatók felsorolása, akikre nem vonatkozik a Btk.:
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.
Magyar Ingatlanhitel Pénzügyi Zrt 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 59.
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.
BUTÁR Gazdasági Szolgáltató Kft. 2030 Érd, Budai út 22.
PESTI HITEL Rt. 1149. Budapest Róna út. 120-122
DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Rt 1122 Budapest Ráth György utca 56.
ÁRVEREZŐ HÁZ Zrt. 1075 Budapest, Károly körút 13-15. A lph. III/18.
REFINANCE Kft .1065. Budapest Hajós utca 32.
NEW Chance Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 1065. Budapest Hajós utca 32.
GÖSÁR Kft 1037 Budapest Erdőalja u. 101/c fsz.7
ZALABEST Követelésbehajtó és Problémamegoldó Kft. 8900. Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8. I.
em. 7.
LOMBARD Lizing Csoport 6720. Szeged, Somogyi Béla u 19.

További cégek gyűjtése is folyamatban van

