
  



  



  

A Csalók a deviza alapú hitelszerződés megkötésekor 
tudatosan, üzletszerűen, a várható személyes haszon (a bank 
által vezetői bónusz, forgalmi-jutalék, prémium, jutalom, stb 

jogcímen folyósított) érdekében megtévesztettek, majd 
tévedésben tartottak. Megvalósították 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 megvalósítottak több más 
bűncselekményt is, pl: a Btk 289. §-ának, a számvitel 

rendjének megsértése, a Btk 310. §-ának megsértése, 
költségvetési csalás, a Btk 310/A. §-ának megsértése, a 

költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy 
ellenőrzési kötelezettség elmulasztása,stb. A 

bűncselekmény fő jellemzője a megtévesztés.



  

Csalás Btk 318. §
(1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást 
tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart és 
ezzel kárt okoz, csalást követ el.
(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, 
ha a csalás kisebb kárt okoz, vagy a szabálysértési értékhatárt 

meg nem haladó kárt okozó csalást
a) bűnszövetségben,

c) üzletszerűen követik el.
(7) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a csalás különösen jelentős kárt okoz,
b) a különösen nagy kárt okozó csalást a (2) bekezdés a)-

c) pontjában meghatározott módon, követik el.



  

Deviza alapú CSALÁS 1-3

1. SzándékosSzándékos 

  2. Előre megfontoltElőre megfontolt

     elkövetési magatartás 
3. BűnszövetségBűnszövetség szerepe



  

Szándékos elkövetési 
magatartás 

megtévesztésben; 
károkozásokban, jogorvoslat 
rendszerszerű kikerülésében; 

beépített bakik: deviza; 
kamatemelés; szerződési hibák; 

hitelképtelenség



  

megtévesztés: elhallgatják az árfolyamrés vagy 
konverziós díj létezését

károkozás: pontosan számítható károk az 
árfolyamrés, az árfolyamnyereség és a 
tőkeértékelés hiányának kamat/költség 
multiplikátor hatása

jogorvoslat rendszerszerű kikerülése: 
A bankszövetség kiemelkedő szerepe
beépített bakik: deviza; kamatemelés; szerződési 

hibák; lásd polgári perek

hitelképtelenség



  



  

Előre megfontolt
a felépített rendszer része a 

PSZÁF; ügyészség; bíróságok; 
végrehajtók; közjegyzők 

közvetlen becsapása; hazug 
tömegkommunikációs marketing



  

Felépített rendszer része: 
➢a termék jogi alapjának hiánya
➢csalók által készített dokumentáció
➢a PSZÁF; a rendőrség; az ügyészségek; a 

bíróságok; a közjegyzők; a végrehajtók; 
közvetlen oktatása/becsapása;

➢ törvény előkészítés közvetlen befolyásolása;
➢ jogorvoslatok polgári jogi mederbe terelése.
➢hazug tömegkommunikációs marketing



  



  

Bűnszövetség 
Bankszövetség vezetői voltak a csaló bűnözők; 
Maffia típusú szervezetként kézben tart mindent: a 

parlamenti szakértői feladatoktól a bíróságokig;
Furcsamód semmilyen hibát nem fedezett fel – lásd a 

tisztességtelen és jogtalan szerződés elemeket; Tervezett 
és dokumentumok elkészítésével leplezett hibák
Nem akarták észrevenni a büntetőjogi felelősséget 

megalapozó törvénytelen és matematikailag durva 
csalásokat – ezeket a polgári jog felé terelés révén 
rejtette el a szakemberek szene elől.
Ez a szervezet tipikusan kartell szervezet – létezése a 

jelen bűncselekménytől függetlenül is felháborítóan 
verseny ellenes



  

TÉNY 
hogy a hitelezők olyan költséget számoltak el, és fizettettek 
ki az adósokkal, amelyről nem adtak számlát, nem 
számoltak el az így keletkezett jövedelmükkel az állam felé 
sem!

A jövőben nem beszélhetünk már polgári jogi 
szerződés- vitáról, hiszen a magyar történelem 
legnagyobb csalása lepleződik le!
Hibák, hátrányos szabályok; egyoldalú kompetenciák; 

számítási anomáliák; szerződés megtévesztő hiányai;
 Új termék, nem volt sem jogi, sem közgazdasági-

pénzügyi kerete; a Bankszövetség ezt nem is készítette 
el, pedig az általa beterjesztett javaslatokat a 
parlament mindig megszavazta



  



  



  

A következő részben a 
 az adósnak és az államnak,

egy eljáráson belül 
okozott kárt 

elemzem
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