
A  Fehér  Kéményseprők  –  Országos  Társadalmi  Szervezetek  Szövetségének  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 MAGYAR CSALÁDOKAT!

Most az ÖT GYERMEKES CSALÁDANYA kér segítséget tőlünk, aki beteg édesanyjával
él azon ősi családi " birtokon" családjával együtt, amit  dédapja hagyott örökül édesapjának.
Abban a házban melyet az  Édesapja saját  kezével  épített.  Itt  nőtt  fel,  immáron a  hetedik
generáció. Évekkel ezelőtt hitelt vettek fel, hogy az adóhivatal, vitatott követelését kifizessék.
Időközben a bank olyan magasra tette a törlesztő részleteket, hogy azt nem tudták fizetni, mert
szó szerint élelemre sem jutna.  Kicsi  gyermekeiket,  és családjukat sem tudná ellátni,  ha a
törlesztő részletet kifizették volna. Jelenleg gyermekgondozási segélyből és férje fizetéséből
élnek,  heten nehéz körülmények közt. Idős 78 éves beteg Nagymama , és egy egyetemista
nagylány.

A  HANWA  Bank  a  hátunk  mögött,  hivatali  visszaélést  elkövetve  tisztázatlan
körülmények között,  a  tulajdonosok  tudta  nélkül  átjátszotta  az  általunk  ismeretlen  Sudár
Zoltán Ingatlan Maffiózó Bűnözőnek a nagy értékű otthonukat. A Sudár, testőrei kíséretében
többször személyesen fenyegetőzve, zaklatva felkereste a családot, hogy takarodjanak ki az Ő
házából,  melyre ismeretlen körülmények között,  okirat  hamisítást  elkövetve tulajdon jogot
jegyeztetett be  a  földhivatalnál.  Most  eljutott  az  ügy odáig,  hogy adómentesen jogtalanul
ingatlan  tulajdont  szerző  Sudár  Zoltán  Ingatlan  Maffiózó  bűnöző  a  Szamosi  És  Társa
(Szamosi  István  önálló  bírósági  végrehajtó)  1211.  Budapest,  Szállító  út.  6.  nevében  a
nyálfröcsögős  FOGATLAN Deszpoth  Ferenc  Végrehajtó-helyettes  hivatali  visszaélést
elkövetve,  saját  hatáskörben akarja  kitenni  2010.  06.  15.  –én saját  házunkból  a  családot.
Nagyon kevés időt  adtak arra, hogy jogi  úton törvényes keretek közt  segíthessünk ezen a
mélységesen  undorító,  és  embertelen  csaláson.  Sajnos  a  bírósági  titkár  is  asszisztál  a
bűncselekményhez, hisz minden keresetet érdemi vizsgálat nélkül elutasít.

Megkaptuk a napokban a kilakoltatási felhívást, mely szerint a Budapest XXII.
Kerület Csöngő út. 3. szám alatti ingatlan törvénytelen kiürítése 2010. 06. 15. –én 9:00
órára lett kitűzve. (Nincs bírósági végzés, csak végrehajtó helyettes által aláírt „fecni”)

INGATLAN Maffiózó SUDÁR ZOLTÁN Lakcíme: 1225. Budapest Úttörők útja 17.
Született Budapesten 1975.03.25. anyja neve: Máté Ilona Szem. ig. szám: AP-246673
A Maffiózók ügyvéde: Dr. Horony Levente, 1051 Budapest Október 6. út. 4.  I. em. 2 ajtó. 
Telefon 06-1-411-1197 

Sajnos java részt, miután a törvény, az Igazságszolgáltatás a rablók mellett tette le a voksát,
nem  sikerült  megakadályozni  a  kilakoltatásokat.  Annak  ellenére,  hogy minden  jog  adta
lehetőséget  kihasználunk  és  ki  is  fogunk  használni!  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 Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek
Szövetsége ezennel meghirdeti

ORSZÁGOS DEMONSTRÁCIÓJÁT

2010. 06. 15. –én 9:00 órakor
Budapest XXII. Kerület Csöngő út. 3. szám előtt

 Ahol  a törvénytelen, ingatlan maffiózók által  elkövetett embertelen kilakoltatásokra
kívánja  felhívni  a  törvényhozók  figyelmét,  hisz  a  mai  napig  nem  történt  érdemi
ügyintézés, hogy megállítsák a korrupciót és a sorozatos bűncselekményeket. 
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.
Szövetségünk  által  feltárt  jogtalanság,  törvénytelen  kilakoltatások  megakadályozása
érdekében szeretnénk kérni tisztelettel, valamennyi Országgyűlési Képviselő segítségét.
Amennyiben  egyet  ért  szervezetünk törekvéseivel, céljaival, úgy kérjük  soron  kívül
személyesen is  támogassa a törvénytelen kilakoltatás  megakadályozását.  Kérjük vegyen
részt személyesen is a meghirdetett rendezvényünkön. Az újonnan megalakult Kormánytól
azt kérjünk, hogy azonnali hatállyal fügeszenek fel minden kilakoltatást és árverést. Vonják
vissza  az  önálló  bírósági  végrehajtóktól  a  Köztársasági  Elnök  és  Belügyminiszternél  is
nagyobb hatáskört,  mert a  korrupt  végrehajtók  azt  képzelik  magukról,  hogy  minden
törvény felett állnak, melynek hangot is adnak. 
Az összes  faktor, credit, Zrt,  Kft, követeléskezelő, árverező, kilakoltató cégek és vezetőik
ellen teljes vagyonosodási vizsgálatot elrendelni és az OFF-SHORE cégeken keresztül kivitt
vagyont  után  azonnali  adó  és  illetékmegfizetésre  kötelezzék  egyidejűleg vonja  vissza  a
tevékenységi, működési engedélyét.

További folyamatban lévő jogtalan, embertelen kilakoltatások:
 Tulajdonos Füzesi Tamás, cím: 9722 Perenye, Béke út 140. 2010. Június 8 napján 8 óra 30
perckor a Korrupt végrehajtó: Dr. Puskás Rudolf.  
Tulajdonos Firják Mária Judit Cím: XI. ker. Bártfai utca 63. I.e. 6. ajtó Időpont 2010 Június 1.
kedd délelőtt 11 óra. 

Budapest, 2010. június 3.
Dabasi Tamás elnök

Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége
Otthon és Érdekvédők Magyarországi Szövetsége

Sajtó kontakt: Dabasi Tamás 06-20-399-5821 és Tauzen Krisztina 06-20-915-1937 www.feherkemeny.hu 


