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O r b á n  Vi k t o r  Miniszterelnök Úrnak Budapest, 2013. július 21.
N a v r a c s i c s  T i b o r  Miniszter Úrnak
Va r g a  M i h á l y  Miniszter Úrnak
Tárgy: Tiltakozás és követelés a kormányülés előtt

Tisztelt Miniszterelnök Úr, és Miniszter Urak!
 

Alulírott  Menyhért  Péter,  adófizető  magyar  polgárként,  továbbá  több  ezer  Deviza  alapú
CSALÁS áldozat  szószólójaként felszólítom Önöket, mint  az  érdekeinket  védeni  hivatott,
választott tisztségviselőket, hogy haladékta lanul  cse leked jen ek :  tegyék meg a
következő azonnali  intézkedéseket !

A bankármaffia  elleni  komplex és  egységes  feljelentésünket  immár harmadszorra
juttatom el Önökhöz is, melyet jelen pillanatig több mint 2300 magyar polgár erősített
meg aláírásával!

A  deviza  alapú  hitelezések  áldozatai  nélkül  megrendező  kormányüléstől
elvárjuk, hogy:
1. Hagyják végre abba a „devizahitelesek megmentése” típusú politikai

frázisaik hangoztatását.  Ez SÉRT MINKET, önérzetünkbe gázol. A
problémánk  ugyanis bizonyíthatóan  és  egyértelműen
BÜNTETŐJOGI kérdés, ehhez a politikának semmi köze!

2. Mint  az  ország  vezetői,  követeljék  meg,  hogy  az  Ügyészség  egy
független  és  az  összes  ilyen  ügy  vizsgálatával  kizárólagosan
foglalkozó  nyomozó  testületet  hozzon  azonnal létre,  a  NAV
nyomozóinak,  a  Pénzügyi  biztosnak,  és  az  adósok  képviselőinek  a
bevonásával,  együttműködésével.  Felháborító,  és  kormányzati
korrupció  gyanúját  vetíti  elénk  az  a  tény,  hogy  az  ügyészségek
egymást  túllicitálva  próbálnak  kibújni  a  törvényes  KÖZVÁDLÓ
kötelezettségük ellátása alól!

3. Végezzék el azokat a feladatokat, amelyekkel Önök a magyar nemzet
színe előtt,  a közpénzek gondos, jó gazda módjára való védelméért
tartoznak.  Nem rejtegethetik  tovább a  csaló  bankárok  legkevesebb
300 milliárdos adócsalását,  mert  ezzel  önök is  bűntársukká válnak.
Követeljük  a  Magyar  Bankárszövetség  működésének  azonnali
felfüggesztését és szerepük büntetőjogi vizsgálatát.

Polt Péter  Legfőbb Ügyésznek írt  feljelentésünkben a következőket vártuk el
joggal, a törvény szerinti kötelezettségét szabotáló, az igazságszolgáltatásban való
egyenlő  elbírálást garantáló,  általános emberi jogunkat  sértő ügyészségi eljárások
helyett:

Idézetek a Polt Péternek július 19-én írt feljelentésből:

Ismételten és banki bizonylatokkal alátámaszthatóan azt állítjuk, hogy a csaló személyek
minden deviza alapú jogügyletbe keveredett adóst,  és az állami költségvetést egyező

1

mailto:petermenyhert@gmail.com
http://www.peticiok.com/deviza_alapu_csalas_ellen
http://menyusp.5mp.eu/


Menyhért Péter petermenyhert@gmail.com
http://menyusp.5mp.eu  http://www.peticiok.com/deviza_alapu_csalas_ellen 

mértékben,  a saját  elszámolási  bizonylataikkal  alátámaszthatóan,  szándékosan,  előre
kitervelten,  a  Magyar  Bankárszövetség,  mint  bűnszervezet  aktív  közreműködésével
megtévesztettek  és  pontosan  kiszámolható  anyagi  kárt  okoztak,  mely  károkozás
semmiképpen nem eredhet vis majorból, véletlenül, tévedésből, gondatlanságból, vagy
a gazdasági válságból közvetlen módon. Ez a bűncselekmény cca 50-100 olyan vezető
bankár alaposan kidolgozott és minden szempontból dokumentált cselekménye, mely a
magyar társadalmi stabilitást is immár veszélybe sodorta.

Becsaptak, megloptak, kisemmiztek minket. Ártatlan emberek tucatjával haltak bele ebbe
a gazdasági TERROR-CSELEKMÉNYBE; családok ezreit tették földönfutóvá, végül
magyar  polgárok  százezreinek  vagyonát  károsították  meg  a  CSALÓ,  HITEL
szerződésnek álcázott átverések! 

Meggyőződésünk szerint ez a nem túl nagy létszámú, de a leggazdagabb magyarok közé
tartozó vezető bankár, visszaélt pénzügy-szakmai tudásának megkérdőjelezhetetlenségével,  és
olyan rendszert működtettek, illetve a mai napig tartanak fenn, ami minden nemzetközi bank
szégyene lesz, ha kiderül!

A csalók nem ügyészi mentegetést-együttműködést, hanem büntetést érdemelnek!
Mivel az ügyészség  még most is  a „jogászkodó csűrés-csavarás” és mellébeszélés

módszerét alkalmazza az érdemi vizsgálat helyett, ezennel már nem felszólítjuk Önt,
hanem demokratikus és emberi jogainkat érvényesítve

KÖVETELEM, hogy

• a  2008-as  Pénzügyminisztériumi  dokumentum  aláíróit  egyértelműen
bűnös  érintettségük  miatt,  a  személyes  vagyonuk  azonnali  zárolása
mellett,  AZONNAL TARTÓZTASSÁK  LE,  a  szökés,  elrejtőzés
veszélye,  a  bűncselekménnyel  szerzett  vagyon  külföldre  kimentése
illetve a vizsgálat megakadályozása miatt, valamint  hogy a mellékelt külön
feljelentésünkben név szerint nem szereplő banki vezetők személyét a
legsürgősebben  derítsék  fel,  és  a  személyes  vagyonuk  azonnali
zárolása mellett, AZONNAL TARTÓZTASSÁK LE őket is, a szökés,
elrejtőzés  veszélye,  a  bűncselekménnyel  szerzett  vagyon  külföldre
kimentése illetve a vizsgálat megakadályozása miatt, 

 

• a büntetőeljárás  jogerős  lezárásáig  kezdeményezze, minden  deviza  alapú
jogügyletre hivatkozó végrehajtás, lefoglalás, zár alá vétel, behajtás, és levonás
AZONNALI  HATÁLLYAL  történő felfüggesztését. Valamint hogy  a
földhivataloktól  és  az  okmányirodáktól  kérjen  be  minden  ingatlan, illetve  gépjármű
jogügyletre hivatkozó tulajdonszerzést. 

 

• az  ügyészség  AZONNAL állítson fel  egy független  vizsgáló  egységet,
valamennyi  deviza  alapú jogügylet  kizárólagos  vizsgálatára. Ebbe  az
egységbe vonja be a NAV nyomozó hatóságától delegált szakembereket,  de zárjon ki
minden  olyan  személyt,  aki  banki  érintettséggel  bír  (Bankszövetség,  PSZÁF).  NEM
látjuk  biztosítottnak  az  ország  összes  ügyészségének  különálló
dolgoztatását  az EGYETLEN  KOMPLEX  maffia-bűncselekmény
kivizsgálásában. 

Azóta már folyamatban van Csányi Sándor csaló bankár vagyonkimentése, a végtelenségig el
nem  titkolható  büntetőeljárás  elő. A  nagy  hatalmú  bankárok  esetében  jogszerű  a  vagyon
kimenekítése a jogos zár alá vétel elől? 

2

mailto:petermenyhert@gmail.com
http://www.peticiok.com/deviza_alapu_csalas_ellen
http://menyusp.5mp.eu/


Menyhért Péter petermenyhert@gmail.com
http://menyusp.5mp.eu  http://www.peticiok.com/deviza_alapu_csalas_ellen 

Tiszteletben  tartom az  ártatlanság  vélelmét  a  büntető  eljárásban,  de  N E M  a z
E L J Á R Á S  H E L Y E T T !

Ki, és milyen jogon meri elvonni a független magyar bíróság kizárólagos hatáskörét
azzal a manipulációval, hogy megakadályozzák az eljárást,  sőt - már a nyomozást, a
felderítést is????

Felháborító,  hogy  az  ország  érdekében  kedvező  megoldás  tisztázása  helyett  –  nekünk
ugyanis van olyan ütemezési és cselekvési tervünk, amellyel a bankok csődje az adósok
és  az  állam  kártalanítása  is  megszervezhető -  Önök  állandóan  a  bűnszervezet
Bankárszövetséggel próbálnak egyezkedni a magyar nemzet, a magyar polgárok kárára.

Miniszterelnök Úr, és Miniszter Urak!
 

Ma  még  a  tudatos  elhallgattatás  miatt  csupán  20-25 ezer  ember  van
tisztában a CSALÁS tényeivel és személyeivel, de ha a kormány játszadozik
velünk,  akkor  hamarosan  az  ország  népe,  majd  még  jócskán  a  magyar
választások előtt, az Európai Unió közössége is megismeri őket.

Ne játsszanak velünk politikai játékokat, mert mi nem politizálunk!

Amennyiben Önök a  tényleges  eljárások  azonnali  megindítása  helyett,
látszat-törvények  kreálásával  próbálják  kimenteni  a  személyes  bankár-
bűnöző  barátaikat,  támogatóikat a  magyar  jogrend  kereteiből,  úgy  a
nemzetközi  panasz  áradatunk  már  nem  csak  az  országot,  a  magyar
polgárok  százezreit becsapó  és  tönkretevő,  emberiesség  bűntettével  is
jogosan  gyanúsítható  bankármaffiát  állítjuk  a  TÉNYEK
PELLENGÉRÉRE, hanem a vélelmezhetően korrumpált politikai elitet is.

Tisztelettel

Menyhért Péter sk
Elérhetőségim a fejlécben megtalálhatók!

Minden anyagunkat elektronikus úton me  gkapják:  

az Országgyűlés valamennyi vezető tisztségviselője
a Legfőbb Ügyészség
a megyei főügyészek

a NAV vezetői
a Kúria vezetői

a törvényszékek vezetői
a közjegyzői kamara
a végrehajtói kamara

a Média szereplői
a Deviza Alapú Csalás Áldozatai Csoport /Menyhért Péter baráti kör tagjai

a Petíció a deviza alapú csalás ellen aláírói
a banki hitel károsultak szervezetei

a Civil Együttműködési Program jogi munkacsoportjának országos szervezetei.
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