
 

Sajtó nyilatkozat 
 

Szervezetünk a Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége, az 

Otthon és Érdekvédők Magyarországi Szövetsége és több Otthonvédelem területén 

tevékenykedő országos hatáskörrel rendelkező, érdekvédő társadalmi szervezet, 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! A pártoknak, 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. 

A mai napon az eltelt egy év tapasztalatairól kiadott nyilatkozatunk alapján felsoroljuk 

az észlelt hiányosságokat, mely nem egyéni, hanem teljes társadalomra kiterjedő probléma. 

Mint mindenki számára ismeretes, hisz teljesen nyilvánvaló megállapítást nyert, hogy 

a bankok visszaélve erőfölényükkel, a válságot kihasználva egyoldalúan módosították a 

hitelszerződéseket, jogtalanul felemelték a törlesztő részleteket, mellyel ellehetetlenítették a 

szerződésben vállat hitel vissza fizetését. Szabálytalanul embertelen módon felmondták a 

hitelszerződéseket és ismeretlen körülmények közt, személyes adatokat kiadták, 

bűnszövetkezetben működő  ingatlanforgalmazó cégeknek, továbbá az újonnan működési 

engedélyt kiváltott „pénzbehajtásra” szakosodott faktoring cégeknek. Láttuk, hallottuk mi lett 

belőle a 2009-es évben 15 000 család EMBERTELEN kilakoltatása!  

Ismeretessé válta törvények és a Végrehajtói Kamara állásfoglalása alapján is, hogy ezen 

bűnszövetkezetben működő  ingatlanforgalmazó cégeknek, továbbá az újonnan működési 

engedélyt kiváltott „pénzbehajtásra” szakosodott faktoring cégeknek nincs törvényi 

jogosultságuk árverezni és bárkit az utcára tenni a törvényesség látszatát keltve, maffia 

módszereket használva. Még is meg történt és hiába sok bűntető feljelentés, hiába a 

médiában a cégek neve nyilvánosságra hozatala, hiába a Pénzügyi Szervezetek Állami 

Felügyeletének vizsgálati eredménye alapján megállapítva ezen cégek visszaélései, jogtalan 

kilakoltatásai. NEM TÖRTÉNIK érdemi, BŰNTETŐ ügyi intézkedés annak érdekében, 

hogy az Április 15. napig tartó moratórium lejárta után NE folytathassák tovább a jogtalan 

ADÓMENTES vagyon szerzéssel járó kilakoltatásokat, törvényesség látszatát keltve, maffia 

módszereket használva. 

NINCS egyetlen egy hatóság, felügyelet, aki visszavonhatja, felfüggesztheti az 

engedélyüket? Vagy nem is akarnak élni ezen jogi lehetőségükkel?  



NEM akarják kilakoltatásokat törvénybe foglaltan leállítani annak érdekében, hogy a 

jogosan megszerzett tulajdonukból, egyetlen otthonukból ne lakoltathassák ki a válság 

miatt hitelt törleszteni nem tudó CSALÁDOKAT? 

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. 
 

NEM akarja a jelenlegi kormány hatályon kívül helyezni a bírósági végrehajtás 

mellőzése mellett ingatlan és ingóvégrehajtásra lehetőséget adó 2/2003. (I.30) 

Kormányrendeletet. 

NEM akarja a jelenlegi kormány az 1994. évi LIII. törvény a bírósági 

végrehajtásról tőrvény módosítását 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. 

NEM akarják meghosszabbítani 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. 

NEM akarja senki azon pénzügyi szolgáltató, Zrt, követeléskezelő, faktoring és 

árverező és behajtó vállalkozásoktól, azonnali hatállyal visszavonni a működési engedélyt 

és büntető ügy keretében kötelezni vagyoni felelősségre az általuk kilakoltatott, értékesített 

ingatlanok után. NEM járnak el az összes árverező faktoring nepper cég ellen a Btk. 

Önbíráskodás jogcímen, pont mint egy magánszemélynél. 

Kormány NEM iktassa törvénybe, azon családok rehabilitálását, akik Önhibájukon 

kívül kerültek a kilakoltatásra, utólagosan törvényben is tekintsék jogtalannak, az eljárást; 

NEM történt érdemi intézkedés a Magyar Köztársaság Elnöke részéről, hogy a banki 

privilégiumok letörését célzó előzőekben megjelölt Alkotmánybírósági eljárást soron kívül 

támogassa. Magyarországon a CSALÁDOKNAK az 1949. évi. XX. törvény alapján az 

Alkotmányban leírtakban alapvető emberi jogaink sérthetetlensége NEM biztosított a 

bűnözők ellen; 

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.  

Mire várnak? Minek kell történnie, hogy észre vegyék a kisgyermekek, éhező családok 

segély kiáltásait? Nem kell a MAGYAR CSALÁD, NINCS SZÜKSÉGE ennek az országnak, 

nemzetnek a születendő magyar gyerekekre? Miért a bűnözőket, bűnszövetkezeteket, 

támogatják, miért nem a vétlen családokat? Miért nem lehet hazánkban becsülettel, 

tisztességgel dolgozni élni a családban. NEM KELL A CSALÁD? Dögöljön éhen az összes 

gyerek és kerüljön minden család az utcára, csak a bűnözőknek, bűnszövetkezeteknek legyen 

jó és boldog életük? 
 

Budapest, 2010. március 31. 
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