
  



  



  



  

Deviza alapú CSALÁS 10-12
Megoldások, jogkövetkezmény minden 
adóssal szemben
– a teljes szerződés visszamenőleges újraszámolása, és egy jogszerű 
változat elkészítése az eddigi túlfizetés beszámításával; nem vagyoni 
kártérítés eshetősége

Megoldások, jogkövetkezmény a 
végrehajtottakkal szemben 
– Vagyoni és nem vagyoni kártalanítás

Megoldások, jogkövetkezmény az állammal 
szemben 
- a jogszerűen járó adótartalom és valamennyi költségvetési 
kötelezettség kiszámolása; Banki vagyon zárolása



  

Ez már nem egy szerződés 
az adós és a hitelező között. 

Csalás, melynek alanya 
már nem csupán a két 
szerződő fél, hanem az 

állam is, az adócsalás miatt.



  

Felszólítom a magyar 
kormány illetékeseit hogy 

közvádlói 
kötelességüknek 
azonnal tegyenek eleget!



  

A Bankszövetség 
tevékenységét azonnal fel 

kell függeszteni, és 
ügyészségi felülvizsgálatot 
kell végezni a büntetőjogi 
felelősségük megállapítása 

érdekében.



  

Megoldás nem 
lehet bankpánik, 

bankcsőd!
A tisztességes bankoknak el kell 

határolódniuk a soraikban élő bűnözőktől,  
minden érintett vezetőjüket fel kell 

függeszteniük; magán vagyonukat zárolniuk 
kell.



  

A bankármaffia tagjai személy 
szerint megtalálhatóak, megfoghatók!

Az 1996. évi CXII. törvény 45. § A részvénytársasági vagy 
szövetkezeti formában működő pénzügyi intézmény igazgatóságának, 
felügyelő bizottságának vezetői és tagjai, valamint a fióktelep formájában 
működő pénzügyi intézmény vezető állású személyei felelősek azért, hogy a 
pénzügyi intézmény az engedélyezett tevékenységeket az e törvényben és a 
külön jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően végezze.

46. § A vezető állású személy és a pénzügyi intézmény alkalmazottja 
mindenkor - e beosztásával járó fokozott szakmai követelményeknek 
megfelelő - elvárható gondossággal és szakértelemmel, a pénzügyi intézmény 
és az ügyfelek érdekeinek figyelembevételével, a jogszabályok szerint köteles 
eljárni.



  

A bűnözők célja vélhetően 
nem az emberek kifosztása 
volt, hanem csak a rejtett 
extra-jövedelem szerzése, 

amelyet a burkolt-rejtett banki 
nyereség megugrása miatti 

bónuszok/jutalmak/prémium
ok jelentettek.



  

Nem csupán CSALÓK, 
hanem GYILKOSOK!

http://www.jovonk.info/2011/12/03/ongyilkos-devizahitele
sek-tucatnyi-tragedia

  

Lásd: öngyilkos hitelesek

http://www.jovonk.info/2011/12/03/ongyilkos-devizahitelesek-tucatnyi-tragedia
http://www.jovonk.info/2011/12/03/ongyilkos-devizahitelesek-tucatnyi-tragedia


  

Megoldások, 
jogkövetkezmény minden 

adóssal szemben
● Minden végrehajtás azonnali leállítása

●a teljes szerződésállomány  
visszamenőleges újraszámolása,
●egy jogszerű változat elkészítése az 
eddigi túlfizetés beszámításával
●Vagyoni és nem vagyoni kártérítés 
eshetősége



  

Megoldások, 
jogkövetkezmény a 
végrehajtottakkal 

szemben

Vagyoni és nem vagyoni 
kártalanítás



  

Megoldások, jogkövetkezmény az 
állammal szemben

 a jogszerűen járó adótartalom 
valamennyi költségvetési kötelezettség

késedelmi kamat
büntetés

megállapítása

Banki vagyon zárolása
Tárgyalás az ütemezésről.



  

A videók teljes anyaga 
letölthető a weboldalamon:

http://menyusp.5mp.eu/web.php?
a=menyusp&o=xBsyWDJvFL
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