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Tárgy: Magánvádas büntetőjogi keresetlevél

Tisztelt Elnök úr!

Vádindítványomat  azért  magánvádas  módon terjesztem be  a  teljes  nyilvánosság  egyidejű
bevonása  mellett,  mert  a  bankok  hatalmi-politikai  potenciálja  valószínűsíti  az  eljárás
megakadályozását. Sajnálatos módon az ügyészséggel szemben egy másik eljárás következtében
jelentősen csorbult a bizalmam. Ennek magyarázatát tartalmazó dokumentumot is mellékelem.
Beadványom közvádas jellegét erősítendő mellékelem a NAV Elnökének, Elnökhelyettesének és
Bűnügyi  Főigazgatójának,  a  PSZÁF  Elnökének,  valamint  a  pénzügyi  ombudsmannak írt
keresetemet, illetve közérdekű bejelentésemet.

Alulírott  Menyhért  Péter,  1213  Budapest,  Vihorlát  u.  63.  szám  alatti  lakos,  büntetőjogi
felelősségem teljes tudatában, erkölcsi és anyagi érdekeim védelme érdekében, ezúton az alábbi
Magán  vádindítványt  teszem,  melyhez  reményeim  szerint  a  Fővárosi  Főügyészség  -  mint
közvádló – beadványa is csatlakozni fog. (Mellékelem a Főügyész úrnak írt beadványomat.)

Vádemelést indítványozok, illetve az alábbi  feljelentést teszem Dr. Csányi Sándor Elnök-
vezérigazgató, az OTP Bank egyszemélyi felelős vezetője; valamint további OTP banki
vezető beosztású ismeretlen tettesek ellen:

Az OTP Bank a Kistarcsán, 2007. november 12.-én aláírt Személyi Kölcsön (deviza alapú)
hitelszerződés  megkötésekor  engem  tudatosan,  üzletszerűen,  a  várható  extraprofit
érdekében megtévesztett, majd tévedésben tartott. Ezzel megvalósította az 1978. évi IV.
törvény,  a Büntető  Törvénykönyv  (továbbiakban  Btk)  318.§.-a  szerint  minősülő csalás
bűntettének tényállását. 

Az  üzletszerű,  bűnszövetségben  elkövetett  csalás  mellett  rendszerszerű  okozati
összefüggésben, halmazati módon megvalósultak a következő, járulékos törvénysértések is:

• a Btk 289. § szerint minősülő számvitel rendjének megsértése,
• a Btk 292. § szerint minősülő rossz minőségű termék forgalomba hozatala,
• a Btk 296/A. § szerint minősülő fogyasztó megtévesztése,
• a Btk 310. § szerint minősülő költségvetési csalás,
• a Btk  310/A. § szerint minősülő költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti

vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása,
• a Btk 330/A. § szerint minősülő uzsora bűncselekmény,

amelyek összességében eredményezték az engem megkárosító halmazati büntető tényállásának elemeit,
valamint megvalósult:

• a 2000. évi C törvény 15. § szerint minősülő számvitel alapelveinek megsértése,
• az  1996. évi LVII. törvény 8.§, 9.§, 10. §,21. §  szerint minősülő  tisztességtelen

piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmának megsértése,
továbbá megvalósult:

• a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló, és a 
•  93/13/EGK irányelvek megsértése.



A jogszabályok súlyos megsértése az állami költségvetés megkárosítását, és az én vagyonom
elleni károkozást valósította meg.

Vádindítványom vélelmezett elkövetői a következők:

A CSALÁST eredményező HIBÁS PÉNZÜGYI TERMÉK (szerződés) forgalmazása miatt
feljelentem  Dr.  Csányi  Sándor  Elnök-vezérigazgatót  az  OTP  Bank  egyszemélyi  felelős
vezetőjét;  a  szerződésem olvashatatlan  nevű  aláíróit,  és  továbbá  a  szerződés  elkészítéséért;
ellenőrzéséért, valamint az OTP Bank pénzügyi és jogi felettes vezetőként szereplő ismeretlen
felelős személyeket.

A csalás; költségvetési csalás; valamint számviteli és adójogi bűncselekmények elkövetésében
a  szerződésem  konkrét  aláíróin  kívül  bűntársnak  vélelmezem  az  OTP  Bank  egyszemélyi
felelősét.

A költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása
bűncselekmény elkövetőjeként, illetőleg bűntársként vétkesnek vélelmezem az OTP mindazon
megnevezett  és  ismeretlen  felelős  vezetőit,  akiknek  a  szerződés  megfogalmazásában,
jóváhagyásában és ellenőrzésében döntési szerepük volt.

Az  ismeretlen  személyek  felderítése  érdekében,  ezen dokumentum leadásával  egyidejűleg
felkértem a Fővárosi  Főügyészség  és a NAV  illetékeseit  a  szükséges felderítési  -  nyomozati
tevékenység  lefolytatására.  A  büntetőügy  esetleges  szakjogi  tisztázására  felkértem a  PSZÁF
Elnökét, hogy pénzügyi-szakmai területen segítse a bíróság munkáját.

Hitelszerződésemet  a  többszörös  jogsértés  miatt  az  OTP  felé  írásban  SEMMISNEK
nyilvánítottam.

Kérem  a  Tisztelt  Bíróságot,  hogy  az  indítványom  szerinti  bizonyítási  eljárást  lefolytatni
szíveskedjen.

Indoklás:

2012.  nyarán  az  anyagi  helyzetem  és  körülményeim  drasztikus  változása  miatt  az  OTP
Bankhoz fordultam segítségért.

Az ember kapcsolata a bankjával nagyon erőteljesen bizalmi jellegű, ezért joggal várhattam
el, hogy a bank nem csak addig tart partnerének, amíg problémamentesen nyerészkedhet rajta.

Segítség helyett kioktatást, zaklatást, fenyegetést és megfélemlítést kaptam.

Felháborodásom  következményeként  polgári  engedetlenség  formájában  megtagadtam  az
OTP-vel  szemben  fennálló  valamennyi  kötelezettségem átutalását,  a  konfliktus  rendezéséig,
majd  elkezdtem  egészen  más  szemmel  vizsgálni  és  értelmezni  az  általam  aláírt
dokumentumokat. A deviza-alapú hitelekkel kapcsolatban közgazdasági tanulmányaim, és  Dr.
Róna Péter professzor úr érvelése volt számomra eddig az egyetlen elfogadható magyarázat.

Az  átértékelésem  eredménye,  hogy  konkrét  szerződésem  körülményei  nem  csupán
bizonyítják a  hibás pénzügyi  termék státuszát,  hanem a tényállás  alapján joggal  merül  fel  a
bűnszövetségben,  üzletszerűen,  jogtalan  extraprofit  megszerzése  végett  nekem jelentős  kárt
okozó tévedésbe ejtésem, illetve tévedésben tartásom.

2007. nyarán 850.000.- Ft hitelre volt szükségem, hogy kedvezőbb kamatozású kölcsönnel



váltsam  ki  korábbi  adósságainkat.  Felkértem  egy  hitelközvetítő  céget,  hogy  több  bank
megkeresése után a számomra legkedvezőbbet javasolják.

Hitelszerződésem aláírását megelőzte egy közel két hétig tartó hitelbírálati idő, melyben teljes
pénzügyi helyzetem felülvizsgálata megtörtént. A bírálat pozitív eredményeképpen mehettem az
OTP kistarcsai bankfiókjába aláírásra.

Az orrom alá dugott sokoldalas szerződést nem kaptam meg áttanulmányozásra; én csupán
átolvasni tudtam, de az abban foglaltakról a bank semmilyen részletes, érdemi tájékoztatást nem
adott.

A szerződésben szerepeltek mindazon korábban már megszokott, de valójában valótlan
kitételek, amelyek miatt az ember kiszolgáltatott helyzetében már nem szólt. Ilyenek a
különféle  szabályzatokra  utalás,  amelyeket  soha  senki  sem  mutatott  meg;  valamint  azon
fenyegető jellegű „önkéntes” vállalásaim, melyek szerint minden hátrányos helyzetet én vállalok
egyedül.  A kiszolgáltatottságomról – később szükség szerint - bizonyító tényeket tartalmazó
dokumentumokat is mellékelni fogok.

A szerződés mellékleteként aláírattak velem egy kockázat feltáró nyilatkozatot is, amelyből a
valós veszélyekre csak nagyon csekély részletében lehetett következtetni. Ez a dokumentum az
én  helyszíni  értelmezésem  szerint  kizárólag  a  bank  önvédelmi  nyilatkozata  volt,  hogy  „ők
semmiről sem tehetnek”.  Panaszomra adott válaszában a Bank a mai napig visszaél ezekkel a
szerződött kitételeivel.

Mindenesetre én semmilyen lehetőséget nem kaptam a banktól arra vonatkozólag, hogy az
általam aláírt szerződésben szereplőknek utánanézzek, vagy esetleg szakember tanácsát kérjem
ki. A szerződésben foglaltak szerint pontosan teljesítettük a kötelezettségeinket, mindaddig, míg
a  válásom  vagyonmegosztása  következtében  a  volt  nejemhez  kerülő  kötelezettségünket  a
kettőnk gyermektartás miatti vitája miatt abba nem hagyta.

A banki konfliktusaim rendezése érdekében a Bank elnökéhez fordultam segítségért. Ekkor
kaptam meg a bank által már felmondott szerződésem eleddig egyetlen, részletes elszámolását.

Az  elszámolás  elemzése  folytán  rá  kellett  jönnöm:  a  bank  a  kölcsön  felmondásának
pillanatáig – tehát jól fizető adós-státuszomig – már több mint 300 ezer forinttal többet számolt
fel nekem, mint ami a szerződés szerint megillette volna.

Az eredetileg 5500 CHF kölcsönömből a bank szerint közel 3000 svájci frankkal tartozom,
míg az én számításom szerint az adósság csak 1600 CHF.

A  körülmények  kizárólag  abba  az  irányba  mutatnak,  hogy  a  bank  eleve  egyoldalú,
megtévesztő szerződést akart velem kötni, hiszen a szerződésben egyetlen olyan megállapítás,
figyelmeztetés vagy kikötés nincsen, amelyik az én kárenyhítésemet tenné lehetővé.

Természetesen nem ajánlottak fel semmilyen hitelbiztosítási módozatot sem.

A hitelszerződésről:

A  szerződés  első  bekezdésében  a  bank  azt  írja:  „....  a  Személyi  Kölcsön
Üzletszabályzatban foglalt feltételek mellett, az alábbiak szerint: ...” Ezt a szabályzatot
nem  mutatták  meg,  és  a  szerződésben  sem  szerepel  pontosan,  hogy  az  általános,  sok
paragrafusos dokumentumok mely része vonatkozik konkrétan a szerződésemre.

A szerződésben a bank azt írja: „...Az ügyleti kamat értéke évi 12% …”

Szó sem esik a szerződésben arról, hogy a kamat változhat-e; mikor; milyen körülmények
fennállása  esetén;  milyen  mértékben;  milyen  jogorvoslat  mellett.  A  szerződés  szerint  fix



kamatozásról  van szó.  A szerződés  nem definiálja,  hogy  konkrétan milyen költségelemeket
tartalmaz  a  „kamat”,  így  az  erre  (várhatóan)  való  utólagosan  felhozott  utalásokat  kérem
szíveskedjen a bíróság elutasítani.

A szerződésben a bank azt írja: „...A kezelési költség az induló kölcsönösszeg évi 3%-a,
melynek havi mértéke 0,25%; összege 13,77 CHF, … ”.

A szerződés azt sem definiálja, hogy konkrétan milyen költségelemeket tartalmaz a „kezelési
költség”,  így  az  erre  (várhatóan)  való utólagosan felhozott  utalásokat  kérem szíveskedjen a
bíróság elutasítani.

A mondat véleményem szerint szándékosan megtévesztő. Nincs definiálva sehol, hogy
mit jelent az „induló kölcsönösszeg”. Ha a kamatszámítást megalapozó havi egyenleg összeg
az induló, akkor logikus hogy miért határozták meg a havi kamatlábat is. Ha a 13,77 CHF-re,
mint állandó havi költségre gondoltak, akkor szándékosan félrevezető – értelmetlen - volt a havi
kamatláb megadása, és akkor rögzíteni kellett volna, hogy a CHF érték állandó, vagyis fix érték.

A nem pénzügyi képzettségű olvasó ugyanis logikusan „induló kölcsönösszegnek” minden
egyes  hónapban  az  előző  havi  tőkésített  egyenleget,  azaz  a  kamatszámítás  alapját  érti.  A
helytelen  alkalmazást  bizonyítja,  hogy  2008.  márciusától  már  3,12%-ra,  2008  augusztusától
3,24%-ra,  míg  2012  júniusára  már  6,24%-ra  emelkedett  indokolatlanul,  a  hitelszerződés
módosítása  nélkül,  a  szerződött  3%-os  kezelési  költség.  A  szerződés  egyoldalú  megszegése
jogsértő állapotot eredményez.

A szerződés kilencedik bekezdésében a bank hivatkozik ...az Általános Üzletszabályzatban; a
Személyi  Kölcsön Üzletszabályzatban,  valamint  a  Személyi  Kölcsön Hirdetményében foglalt
feltételekre.  Ezek a szabályzatok valójában  sohasem képezték a szerződés részét; meg
sem mutatták ezeket, és a szerződésben sem szerepel pontosan, hogy az általános, sok
paragrafusos dokumentumok mely részei vonatkoznak a szerződésemre.

A szerződésben a bank azt írja, hogy a kölcsönt a devizavételi árfolyamon, míg a törlesztések
megfizetése  deviza  eladási  árfolyamon,  forintban történik.  Mivel  én  egyetlen  pillanatra  sem
találkoztam semmilyen külföldi devizával, a szerződésből csak azt érthettem meg, hogy a nekem
kifizetett  forint  több svájci  frankot,  míg az általam befizetett  forint  kevesebb svájci  frankot
jelent majd a nyilvántartásban. Semmilyen formában nem említi a bank a konverziós díjat,
vagy az árfolyamrést. Ez egy láthatatlan, bújtatott költségelem, amely azonban minden
esetben az én káromat okozta.

A kockázatfeltáró nyilatkozatról:

Ez  a  nyilatkozat  a  harmadik,  nem  kiemelt  bekezdésében  tartalmaz  csak  utalást  az
árfolyamkockázatra. Meglehetősen bagatellizáló, hiszen az euró árfolyamra +- 15% árfolyam
ingadozást jelez, míg a svájci frank veszélyeit erőteljesen elhallgatja. Azt írja az eltérésről:„ … ...
svájci  frank  esetében  bármilyen  irányban,  és  bármilyen  mértékben)......”  Ez  a  megállapítás
tisztességtelen és megtévesztő, hiszen így csupán egy elhanyagolható, jelentéktelen változásra
utal az ember. 

Nem utal például az úgynevezett kockázatfeltárás arra sem, hogy a banki hiteleknél
gyakran alkalmazott annuitás milyen pénzügyi károkat jelent az adósok számára. Arra
sem történik utalás, hogy az árfolyamkockázat mellett mennyit jelent a kamatkockázat
kérdése.

A kockázatfeltáró nyilatkozat bizonyíthatóan csak a bank érdekeinek védelmére, nem
pedig a valós kockázati tényezők feltárására készült – így a csalás egyik eszközeként
funkcionál.



Ebben az időszakban azonban a pénzintézetek számára már több szakmai tanulmányban
bizonyított TÉNY, és napi gyakorlat volt, hogy a svájci frank meghatározó nagyságrendben fog
erősödni a forinthoz képest.

A szerződés azonban csak bizonytalan lehetőségre utal, mellyel szándékosan, csak formálisan
teljesítették a kötelezettséget, valójában azonban félrevezették a partnereiket.

Fura módszer, hogy a kockázat feltárása helyett kétszer akkora terjedelemben, kiemelve és
részletesen taglalják a kölcsön vissza nem fizetésének következményeit. Nyilvánvaló, hogy ez
már a felelősség alól való kibújás eszköze; készültek a bedőlt hitelekre.

Ez a nyilatkozat azzal a ténnyel, hogy a bank már 2004 – 2005 óta pontosan tudta, hogy a
svájci  frank ára el  fog szállni;  pontosan és egyértelműen mutatja  az egyoldalú nyerészkedés
szándékát, szemben az adós partner érdekeivel.

A szerződés körülményeinek formai elemzéséből már megállapítható, hogy a bank visszaélt
az erőfölényével, és tudatosan megtévesztette az adósait, mert még utalásszerűen sem közölte a
várható, nagyon jelentős törlesztőrészlet növekedést, mely az adós hitelképességét egyértelműen
veszélyeztette. A bank dokumentálni csak és kizárólag a saját védelmét kívánta.

Ha a szerződés érdemi részét is vizsgálat alá vonjuk, további súlyosan törvénysértő elemeket
találunk.

A szerződésben több helyen kiemelten hangsúlyozzák: a kölcsön kifizetése vételi árfolyamon,
forintban, míg a törlesztés eladási árfolyamon forintban történik.

Az  árfolyamok  szerepe  felületes  olvasatban  pusztán  könyveléstechnikai  kérdés,
hiszen a hitel ügylet folyamán nem is találkoztunk devizával. Az átváltásokat a bank
nem magyarázza el:  az ügylet  folyamán ezt egy formális,  jelentéktelen bürokratikus
eseménynek állítja be. Az árfolyamrés nélkül ez a művelet csupán egy konverzió lenne, amely
érdemben semmit nem befolyásol a szerződő felek együttes viszonylatában.

KONVERZIÓ:  megfordítás,  felcserélés,  átalakítás.  Amennyiben  azonos  értékelési  elvű
tételek  kerülnek konverziós  eljárás  alá,  az  nem lesz  gazdasági  esemény,  mivel  nem történik
jövedelemszerzés  érdekében  pénzforgalom,  ezért  ez  a  művelet  tisztán  az  árfolyammozgás
okozta  (árfolyamkockázat)  változásokat  fogja  tükrözni.  Az  én  számításaimban  a  TELJES
árfolyamkockázatot  én,  az  adós  viselem,  pedig  logikailag  és  erkölcsileg  indokolt  lenne  az
árfolyamkockázat megosztása a hitelező, és az adós között.

Konverziós díj: a pénznemek közötti átváltásért fizetett díj.

Hiába szerepel a szerződésben a kifizetéskor a vételi, a teljesítéskor pedig az eladási árfolyam,
mert ez nem változtat azon a tényen, hogy a konverzióból a banknak kimutatható jövedelme
származott, tehát gazdasági események történtek.

Nem csupán az a  kérdés,  hogy a bank tisztességtelen volt  az  adóssal  szemben,  mert  az
elszámolásaiban nem jelent  meg költségként a deviza-rés.  A bank olyan gazdasági eseményt
folytatott, mellyel tudatosan, az extraprofit érdekében becsapta az adóst és a magyar államot
egyaránt, mert jogsértő módon egyik érintett irányában sem számolt el a jövedelmével; nem
adott számlát, de még összesítő kimutatást sem.

A konverziós díj felszámolása nem VALÓS gazdasági esemény, mivel devizákról szó sem
lehetett. A bank a hitelösszeg folyósításakor két fiktív, nem valós gazdasági eseményt végzett
egyszerre.

•A kölcsön folyósítása egy fiktív, nem valós gazdasági eseménnyel kezdődik, mert a bank
formálisan,  az  adóstól  megvásárolta  az  aktuális  vételi  árfolyamon,  az  adós  devizáját,



(miközben az adós azzal nem is rendelkezett), és ezt az összeget forintban bocsátotta
ismét  az adós rendelkezésére.  Ez a művelet  csupán azt  eredményezte,  hogy az adós
nagyobb összegű devizát kapott formálisan a banktól – esetemben ez mintegy 50 svájci
frankot  jelentett.  Kis  stílű  csalás  50  frankkal  becsapni  az  5500  frankos  ügyfelet.  A
törlesztéskor  minden  egyes  esetben  hasonlóan  fiktív,  tehát  valótlan  gazdasági
eseményeket bonyolított a bank, hiszen nem a kölcsön logikus elszámoló árfolyamán
követelte vissza a pénzt (jelen esetben a 13 órás vételi árfolyamon). Ha ezt teszi, akkor
pusztán az árfolyamkockázat teljes áthárítását valósítja meg, ami gazdasági erőfölénnyel
való  visszaélést  jelentett  volna,  hiszen  a  pénz  használatáért  kért  kamat+ügyleti
költségben  a  kockázat  bankot  illető  felét  is  tartalmazza!  A  bank  azonban  a  fiktív
adminisztratív ügyleten is nyerészkedni kívánt, és a törlesztést a hivatalos banki eladási
árfolyamon számolta el. Ezzel a bank a törlesztés deviza összegét csökkentette csalárd
módon. E valótlan gazdasági események következtében a bank rendszerében az eladási
és a vételi árfolyam különbözetéből jövedelem keletkezett, amelyről a bank nem számolt
el sem az adós felé, sem az állam felé nem vallotta be ezt a pénzügyi jövedelmet. Ezzel a
bank  megsértette  fennálló  adótörvényeket  (adóelkerülés,  számlaadási
kötelezettség  elmulasztása),  valamint  megsértette  a  számviteli  törvény  egyik
legfontosabb alapelvét.
•Valóságban kihelyezte a rendelkezésére álló forint összeget az adósnak, olyan szerződési
feltétellel, hogy az adósnak minden gazdasági eseményét devizában tartja nyilván, így az
adós a látszólag kedvezőbb kamatozás mellett teljes egészében (a bank helyett is!) viseli
az árfolyamkockázatot.

A  konverzió  eltitkolt  szerződésbe  állításával  a  bank  egy  olyan  fiktív-valótlan  szabályzó
mechanizmust  alkalmazott,  mely  egyoldalú,  megtévesztő  alkalmazása  a  hitelszerződésnek.
Csalás olyan szerződést kötni a kiszolgáltatottabb helyzetben levő ügyféllel, ami törvénytelen,
jogszabálysértő, és érdemben jelentős anyagi hátrányt okoz!

Az általam 2007-ben felvett 850.000.- Ft  deviza alapú személyi  hitelem  törlesztése folyamán
árfolyamrésre vagy konverziós díjra(?) 5 év alatt, összesen 21.868.-Ft-ot, vont el tőlem az
OTP bank anélkül, hogy erről a havi átlag 465 forintról számlát, vagy legalább időszaki
elszámolást kaptam volna!  Nálam az ötéves  eltitkolt becsapás a felvett hitelem 2,573%-át
tette ki.  A bank engem ezzel az összeggel elrejtve  bár, de ténylegesen megkárosított,
ahogyan  megkárosította  a  magyar  állami  költségvetést  is  (5  év  alatt  legkevesebb 73
milliárd  forinttal).  Számla  hiányában  nyilvánvalóan  nem  szerepel  ez  a  tétel  a  bank
könyveiben. Az árfolyamrés vagy konverziós díj nyilvánvalóan nem lehet része sem a
kamatnak, sem az ügyviteli  költségnek – ez a bankok ezidáig nyilvánosságra hozott
fogalom magyarázataival, valamint a szabályzataikkal is bizonyítható.

Költségvetési  csalás  a  banki  papírokban  nyilvánvalóan  elbújtatott,  számlaadás  nélküli
pénzügyi  ügylet,  mert  nyilvánvalóan  adóeltitkolást  eredményez,  miközben  a  szerződő  felet
megtéveszti, tévedésben tartja.

A  hitelszerződésemben  tudatosan  megtévesztő  módszert  alkalmaztak  az  ügyleti  kamat
számítására is.  A szerződésben nem szerepel, hogy a kamat változó. A svájci referencia kamat
folyamatosan  csökkent,  bank  ezzel  szemben  2008.  júniusától  már  12,96%-ra,  2008
decemberétől 15,48%-ra, 2010 júliusától 15%-ra, 2011 júniusára 14,88%-ra emelte az ügyleti
kamatot  indokolatlanul,  a  hitelszerződés  módosítása  nélkül:  A  szerződés  egyoldalú
megszegése itt is csalást, jogsértő állapotot eredményezett.

Vannak a szerződésben egyáltalán nem szereplő tételek is, melyek logikusan vagy a kamat,
vagy a kezelési költség részét képeznék. Ilyen például:



•a 2010. február 24.-én felszámolt 6,4 CHF monitoring költség, mely logikusan a kezelés
fogalomkörébe tartozik, de legfeljebb a tőke vagy a kamathátralékos díjban indokolt.
•A 2012. június 26.-án felszámolt 1025.-Ft monitoring költség, mely logikusan a kezelés
fogalomkörébe tartozik, de legfeljebb a tőke vagy a kamathátralékos díjban indokolt.
•valamint  a  törlesztésünk  nem  fizetése  után  felszámolt,  hasonlóan  indokolatlan
költségelemek.

A  többlet  költségeknek  és  kamatoknak  olyan  irányú  gyakorlata,  mely  minden  esetben
egyoldalúan  nekem  okozott  anyagi  hátrányt,  véleményem  szerint  megalapozza  az  uzsora
bűncselekmény tényállását is.

Tisztelt bíróság!

Összefoglalva, a tényállás a következő volt:

Jogosan  vélelmezhető,  hogy  a  bank  szándékosan  egy  hibás  pénzügyi  terméket  hozott
forgalomba a szerződő feleinek a megtévesztésére.

Tényszerűen  bizonyítható,  hogy  a  banki  extraprofit  érdekében,  szándékosan
megtévesztettek, félrevezettek a szerződés megkötésekor, ezzel csalást követtek el.

Már a szerződés létrejöttének körülményei is a csalás elemeit hordozták:

•A  banknak  benyújtottam  a  hosszabb  távú,  adósságkezelési  célzatú  850  ezer  Ft
hiteligényemet,  mellyel  a  korábbi,  magas  kamatozású  kölcsönömet,  a  folyószámla
tartozásomat,  és  a  hitelkártyám  adósságát  kívántam  rendezni,  az  általam
biztonságosabban teljesíthető módon.
•A  banknak  a  hazai  gyakorlatnak  megfelelően,  BIANCO,  általam  kitöltött  és  aláírt
dokumentumokat adtam át, mintegy másfél-két héttel a hitelfolyósítás előtt, hitelbírálat
céljából.
•A bank kizárólag deviza alapú hitelt  ajánlott,  mivel a fedezetem más típusú (például
forint hitel) nyújtására nem volt elégséges! A bank tehát egyértelműen tisztában volt az
anyagi helyzetemmel: előre láthatta, hogy a várható árfolyamkockázat miatt a hitelem
akár be is dőlhet. A bank tehát előre számolhatott a kockázatos ügylettel.
•A bank behívott a szerződés aláírására. Az ügyintézők elkészítették, majd elém tették
azokat a dokumentumokat, melyek a hitel folyósításához kellettek. Mintegy 5- 10 perc
állt rendelkezésemre a dokumentumok elolvasására, és aláírására.
•Mivel a banki tevékenység a legteljesebb bizalmon alapul, a szerződésben szereplő –
papíron  általam  elolvasott,  de  valójában  nem  is  látott  –  Általános  Üzletszabályzat;
Személyi  Kölcsön  üzletszabályzat;  valamint  Személyi  Kölcsön  Hirdetmény  ismerete
nélkül is aláírtam a papírokat.
•Az árfolyamkockázatról tudtam, azonban arról a panaszom megfogalmazásáig sem volt
tudomásom,  hogy  a  banknak  ismernie  KELLETT  az  árfolyamkockázat  adósokat
veszélyeztető  tényét.  (A  banknak  ismernie  kellett  a  BÉT  2004.  októberi,  „A
devizahitelezés kockázati tényezői és ezek csökkentése” című elemzését, azonban a bank
ezt velem szándékosan nem közölte. A banknak ismernie kellett a BÉT 2005.ös, „Hitel
derivatívák  az  innováció  útján  a  hitelkockázat  tőzsdei  kereskedése;  Kochmeister  díj”
című  elemzését,  azonban  a  bank  ezt  velem  szándékosan  nem  közölte.  Nyilvánvaló
számomra, hogy pénzügyi szakmai körökben legkésőbb e két tanulmány megjelenése
után már tudták,  hogy milyen extrém feltételeket  sóznak rám anélkül,  hogy erről  az
elvárható legcsekélyebb tájékoztatást megadták volna.



•A bank által alkalmazott árfolyamrés nyereség eltitkoltan, feketén történt megfizettetése
egyértelműen vonja magával a számviteli törvény megsértését és a költségvetési csalás
megvalósulását egyaránt.

Fenti tényekből egyértelműen látható, hogy én a 10 perc alatt hozott döntésemben hibáztam,
mert megbíztam a szerződő fél szakmaiságában és erkölcsi tisztességében.

Fenti tényekből azonban az is kiderül, hogy a bank a rendelkezésére álló 1,5-2 hét hitelbírálati
idő alatt szándékosan, az extraprofit megszerzése érdekében hozta meg az engem tévedésbe
ejtő, majd tévedésben tartó, halmozott törvénysértéseket tartalmazó döntését.

Vádindítványomhoz mellékelem a banki dokumentumok másolatát, valamint a számításaimat
tartalmazó, valamint egyéb dokumentumokat.

Kérem  a  Tisztelt  Bíróságot,  hogy  mondja  ki  a  csalás  okozta  szerződés  –  semmisségét,
valamint a csalással és más bűncselekményekkel okozott kár tényét.

Kérem a  Tisztelt  Bíróságot,  állapítsa  meg,  hogy tisztességes  szerződés esetén,  az általam
2007-ben  felvett  850.000.-  Ft  kölcsönből  már  visszafizettem  1.230.980.-Ft  -ot,  ezért  ha  a
bíróság a csalást megállapítja, akkor az eredeti állapot tisztességes kifizetése már meg is történt.
A mellékelt számításom szerint az utolsó befizetésemkor már 55 ezer Ft túlfizetésem
volt a bank csalárd számításaival szemben

Mellékelem a Főügyészeknek, valamint a NAV vezetőinek megküldött feljelentésemet is.

Meggyőződésem  szerint  az  általam  feljelentett  bűncselekmények  más  adósoknál  és  más
bankok esetében is megvalósulhattak, mely esetben a Magyar államot 5 év alatt legkevesebb 63
MILLIÁRD Ft nagyságrendű kár is érhette.

Kérem a Tisztelt Bíróságot, hogy a magánvádas és a közvádas ügyet egyesítse egy, nyilvános
eljárásban.

Minden  az  ügyben  szereplő  dokumentumot  papíralapon,  tértivevényesen  küldöm,  anyagi
lehetőségeim  szerint,  legkésőbb  április  12-ig.  A  Mellékleteket  ahogy  készen  állnak  majd,
tételes lista alapján küldöm meg.

Sajnálatos,  de  a  bank  várhatóan  polgári  síkra  próbálja  terelni  az  ügyet,  hogy  az  általa
alkalmazott speciális szabályokra hivatkozva bújjon ki a felelősség alól – ezt tisztán lehet látni a
panaszaimra adott válaszaikban is.

Tájékoztatom továbbá a tisztelt Bíróságot, hogy az ügyben folyamatosan keletkező minden
dokumentumot  az  esetleges  idegen,  nem nyilvános,  személyiségi  adatok  kivételével  azonnal
közzéteszem az Interneten.

Tisztelettel:

Menyhért Péter szolgálati nyugdíjas tűzoltó


