
 

 

 

Közérdekű bejelentés, panasz 

 

Tisztelt Adóhatóság!  

 

Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége a mellékletben 

megküldött dokumentum alapján közérdekű bejelentés, illetve panaszt kíván tenni, a 

mellékletben felsorolt pénzbehajtásra szakosodott Faktor, követeléskezelő, árverező, Kft, Zrt, 

ellen, akik OFF-SHORE cégen keresztül adómentesen több mint 100 milliárd Ft összegben 

adócsalást követtek el. 

Szervezetünk nevében kérjük, azonnali hatállyal nyilvánosságra hozni az összes adócsalást 

elkövető cég nevét és azonnali hatállyal intézkedni szíveskedjenek a működési engedélyek 

visszavonásról, bűntető ügyi eljárás megindításáról. 

Amennyiben a közérdekű bejelentésünk panaszunk, megalapozottnak találják, kérjük 

nyilvánosságra hozni azt is, hogy a felderítésben, a tényfeltárásban a szervezetünk működött 

közre. 

 

Kiterjesztett vizsgálati kérelem az 5227550679 iktatószámú értesítésre, melyben kéri, hogy a 

felsorolt cégekkel kapcsolatban konkrét adóügyi szabálytalanságról van tudomásunk, úgy 

kérik, hogy arról hivatalukat tájékoztassuk, tekintve, hogy konkrét információk hiányában az 

adóhatóságnak nem áll módjában a közérdekű bejelentések esetén foganatosítandó intézkedést 

megtenni. 

Véleményünk szerint a közérdekű beadványban felsorolt adózók ÁFA csalás, ADÓCSALÁS, 

Számlázási és Számviteli fegyelem megsértése, adóügyi szabálytalanságot követett el az 

összes felsorolt pénzügyi vállalkozás, egytől egyig, több milliárdos nagyságrendben. 

Nyilvántartások, bizonylatok, könyvek szabálytalanságait, vagyonszerzési illeték be nem 

fizetése, címen követtek el adóügyi szabálytalanságokat. A vizsgálatot 2007 január 1 és 2010. 

április 1. Közötti időszakra kérjük elvégezni.  

 

Kérem vizsgálják meg, hogy milyen folyamat alapján és milyen körülmények közt adja el a 

hitelező bank, a tartozást harmadik fél részére. Milyen elszámolás történik? 

 

Itt két részre bontva kérjük a vizsgálatot kiterjeszteni. 

Az első, amikor úgynevezett „engedményezés” történik. A második, amikor csomagokban 

adja el. 

Itt mindkettőnél nagyon fontos a folyamat. Ha eladja készül-e számla? Kinek a nevére 

állítanak ki számlát? Kinek a nevére történik az engedményezés? Cég nevére vagy 

magánszemély nevére? Történik-e utalással, vagy készpénzben kifizetés? Mikor? 

 

Mikor történik a két cég közötti elszámolás? Hol térül meg a banknak az engedményezett 

hitel összege? Az adós eladott ingatlanából befolyt összeg hova, kinek a kezébe kerül? Ki állít 

ki róla számlát? Ki fizeti ki és kinek az eladott ingatlanból befolyt összeget? 

 



Ha árverésen eladásra kerül az adós tulajdona, (ingatlan) megtérül a bank részére a hitel 

összege, melyet valamelyik engedményezett cég lenne köteles kifizetni. Mert ugye az ügyfél 

(adós) nem kap egy fillért se. 

Legfontosabb probléma, hogy az ingatlan eladásából befolyt összeg után MIÉRT marad az 

adósnak a teljes hitel tartozásként nyilvántartva úgy, hogy a bank továbbra is követeli a hitel 

tőke és az összes tollal leírható bűntető kamatot? Úgy, hogy a kamatok magasabbak lehetnek 

a tőke összegénél is. 

 

Tehát hogy is van ez? Ki számláz, kinek?  

Elveszik a tulajdonos ingatlanát, utcára teszik és nem készül elszámolás, nem történik a bank 

részére a hitel kifizetése, mert ugye a bank továbbra is követeli az ADÓSON a hasra ütött, 

irreálisan magas uzsorával felemelt hitel összegét.  

Kérjük megállapítani az összes általunk kért cégeknél az  ÁFA és az ADÓ befizetés hiányát 

is.   

Kérjük továbbá a mellékletben felsorolt pénzügyi vállalkozásokra is kiterjeszteni a vizsgálatot 

a fent felsorolt számlázási és számviteli törvény megsértése végett. 

Külön kiemelnénk az OTP Faktoring Zrt. –t, ahol mélyebb és átfogóbb vizsgálatot kérünk. 

 Továbbá ugyan ezen OFF-SHORE cégek adómentes külföldre juttatott adócsalást is feltárni 

szíveskedjenek. 

 

 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.  

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?  

  

  

Budapest, 2010. április 1. 
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