
  



  

Deviza alapú CSALÁS 4-6
Károkozás egy eljáráson belül az adósnak - 
közvetlen: árfolyamrés; árfolyam nyereség; 
okozati: vagyoni és nem vagyoni károk a 
végrehajtásban
Károkozás egy eljáráson belül az államnak - 
közvetlen: árfolyamrés; árfolyam nyereség; 
okozati: késedelmi kamat; büntetés; erkölcsi 
károkozások
Fiktív gazdasági események; költségduma 



  



  

2009. évi CLXII. törvény 17. paragrafus 1 bekezdés 
szerint:

17. § (1) A hitelszerződés fennállása alatt a hitelezőnek a fogyasztó kérésére 
a tartozásról törlesztési táblázat formájában kivonatot a fogyasztónak díj-, 
költség- és egyéb fizetési kötelezettség-mentesen kell rendelkezésére 
bocsátania.
(2) Jelzáloghitel esetén a hitelező évente egyszer, illetve a kamatperiódus 
fordulónapján tájékoztatást ad a fogyasztónak a tartozásról törlesztési 
táblázat formájában díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettség-mentesen.
(3) A törlesztési táblázat a törlesztő részletek összegét, a törlesztés 
gyakoriságát és feltételeit, valamint az egyes törlesztések tőke- és hitelkamat 
és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás elemét - ideértve díjat, 
jutalékot, költséget - elkülönítetten tartalmazza. Ha a hitelkamat mértéke 
nem rögzített, vagy a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás - 
ideértve díjat, jutalékot, költséget - a hitelszerződésben meghatározottak 
szerint változhat, a törlesztési táblázatban egyértelműen és tömören jelezni 
kell, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok a változás időpontjáig 
érvényesek.



  

Károkozás egy eljáráson belül az 
adósnak

közvetlen: árfolyamrés; árfolyam 
nyereség; 
okozati: vagyoni és nem vagyoni 
károk a végrehajtásban

Károkozás az államnak
közvetlen és okozati: adóhiány; 
késedelmi kamat; büntetés; társadalmi 
és erkölcsi károk



  



  



  

Árfolyamrés

Árfolyam- 
nyereség



  

A Szegedi Ítélőtábla 
Pf.I.20.052./2012/7.sz. ítéletében 
az eljáró bíróság nem tesz mást mint a magyar 
jogtól idegen (mégis magyar 
jogintézményként feltüntetett) 
kölcsönszerződésből igyekszik kigyomlálni a 
deviza adásvételi szerződésre jellemző 
árrésnek a fogyasztóval való megfizettetését 
azáltal, hogy tisztességtelennek mondja ki azt 
a kikötést amely ellenszolgáltatás nélküli plusz 
bevételhez juttatja a bankot.



  

Kár az adósnak

közvetlen: árfolyamrés; árfolyam 
nyereség;

okozati: vagyoni és nem vagyoni károk a 
végrehajtásban



  

Károkozás az államnak

közvetlen: árfolyamrés; árfolyam 
nyereség; 

okozati: késedelmi kamat; büntetés; 
erkölcsi károkozások



  

Fiktív gazdasági események; 
Költségduma

●számviteli bűncselekmény; 
●mérleghamisítás; 
●bank pénzteremtő képessége 
●költség fogalmának eltorzítása; 
●költség-bevétel-jövedelem; 
●értékelési ciklus szerepe



  

Pénzmosás? 
Bankoktól elvárható magatartás hiánya 
önmagában is kárfelelősséget eredményez

A bankok a Közjegyzői kart is 
megtévesztették – csalás és gazdasági és 
politikai erőfölénnyel visszaélés

A Bankszövetség a bírói kart is 
megtévesztette

Félrevezették a PSZÁF-ot is



  

Károkozó 
haszonleső cégek



  

A következő részben a 
 Személyi felelősség, és az 

oksági összefüggések körét
Elemzem, majd egy példák 

bemutatása következik.


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15

