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D r.  P o l t  P é t e r  Legfőbb Ügyész Úrnak Budapest, 2013. július 15.
LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 
1055 Budapest, Markó u. 16. E-mail: lu@mku.hu
Tárgy: Panasz, Feljelentés-módosítás és kiegészítés

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!
 

Alulírott  Menyhért  Péter  (szül: Budapest,  1958.02.24.  a.n.: Varga  Ilona),  1213  Budapest,
Vihorlát u. 63. szám alatti lakos, a következő panasszal fordulok Önhöz, intézkedés megtétele
végett:

Feljelentéseimet  eddig  a  különböző  ügyészségek  és  rendőrségek különböző  ostoba,
logikátlan,  abszurd mellébeszélésekkel  hárították  el maguktól. Nekem egy ügyész,  ne akarja
bemesélni  (mert  bizonyítani  nem  tudná!),  hogy  a  tőlem  már  bizonyítottan  ellopott  340  ezer
forintom, és a bank által rajtam még jogtalanul követelt egymillió forint az nem bűncselekmény!
Megtapasztalva azt, hogy egyes különböző ügyészi szervek nem közvádlóként, hanem a
bank védőügyvédjeként  lépnek fel azért,  hogy  törvényi  kötelességüket  ne  kelljen  ellátni,
vélelmezhető ezen aláíró ügyészek személyes szakmai alkalmatlansága (szemet hunynak
bizonyítható egyéni, illetve állami károkozások esetében), esetlegesen korrupciója is.

Ismételten és banki bizonylatokkal alátámaszthatóan azt állítom, hogy a csaló személyek
engem,  és  az  állami  költségvetést  egyező  mértékben az  elszámolásaik  szerint
megtévesztettek és pontosan kiszámolható anyagi  kárt  okoztak,  mely semmiképpen
nem  eredhet  véletlenül,  tévedésből  vagy  gondatlanságból. Becsaptak,  megloptak,
kisemmiztek! A csalók nem ügyészi mentegetést-együttműködést, hanem büntetést érdemelnek!

A csaló  bankárok csupán a  záró~ és  nyitóegyenlegek  egyenlőségének látszatával
visszaélve szándékosan, és pontosan megtervezve csaptak be minket adósokat,  és a
magyar államot egyszerre. A következő állításom megcáfolása nélkül, minden ügyészségi
mentegetőzést és kibúvó keresést, az eljáró ügyész személyes szakmai alkalmatlanságának és
kártérítési igényt megalapozó korrupciónak tekintünk:

Cáfolják meg, ezt a szégyenletes becsapást, ami semmiképpen sem lehet véletlen, vagy vis
major.  E  tény  egyben  bizonyítja  azt  is,  hogy  NEM  egyedi  szerződésekről,  hanem
bankármaffia bűncselekményről – egy országosan egységes csalásról – kell beszélni.

Végül még egy új elem a csalók megtévesztési machinációihoz:
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A hitelező a kihelyezett összeget a futamidőre járó kamatok és költségek összesítésével
leosztja a futamidő hónapjaira – ez a törlesztés.

Amennyiben a kamat vagy az árfolyam, vagy más tényező bizonytalan, úgy a hitelező az általa
megadott értékelési ciklusokban (hónap, fél év, év) a számítást ismét elvégzi, és a törlesztés

összegét változtatja (növelte).

Állításom szerint, jogszerűen nem, csak CSALÁS következtében létezhet olyan
helyzet, amelyben a törlesztőrészlet fizetése mellett a tartozás összege
NŐ! Ilyen állapot csak úgy keletkezhet, ha a hitelező az adóst és az államot is

becsapva illegális eszközt -esetünkben a tőke árfolyamnyeresége! - alkalmaz.
Erről azonban sem az adóst sem az államot nem tájékoztatja, titokban tartja.

Kizárólag ez az oka, az adósságok legalább 40 %-os növekedésének!
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Pillanatnyilag  az  OTP  Bank,  az  UNICREDIT  Bank,  és  a  CIB  BANK  esetében  áll
rendelkezésemre  bizonyíték  arra,  hogy  a  maffiabankárok  módszerét  bankkártya  csalásra  is
használják!

A hitelkártyák esetén ugyanis HITELKERET TÚLLÉPÉSI DÍJAT fizettetnek a gyanútlan
polgárral, ha az a szerződésben a leír feltételekkel biztosított HITELKERETÉT felhasználja.
Ilyenkor a bank ezt az átlagosan 3.000.- Ft körüli összeget, a hirdetményében szereplő egy sorra
hivatkozva felszámolja – a panaszokat az ÁSZF-re hivatkozva elutasítja.

Természetese arról nem szólnak, hogy ha a szerződésben megjelölt feltételeket tartanák be,
akkor ez lehetetlen lenne! A hitelkeretének túllépésére az ügyfélnek soha sincs módja, mert a
kártya többletfelvételt, vagy kifizetést nem engedélyez, mint a szerződött hitelkeret.

Az  ügyfélnek  semmilyen  lehetősége  sincsen,  hogy  ezt  elkerülje,  ha  a  szerződött  keretét
jóhiszeműen felhasználja.

E az újabb csalás ugyanúgy a polgári jogi elterelést alkalmazza, mint a deviza alapú csalás!

Mivel  az  ügyészség  a  „jogászkodó  csűrés-csavarás”  és  mellébeszélés  módszerét
alkalmazza  az  érdemi  vizsgálat  helyett,  ezennel  már  nem  felszólítjuk  Önt,  hanem
demokratikus  és  emberi  jogainkat  érvényesítve  KÖVETELÜNK  egyes  lépéseket,
melyek számunkra biztosítékot jelentenek a tisztességes ügyészi kötelességteljesítésre.

Ha végre az ügyészség azt  tenné,  ami a kötelessége lenne,  s  nem a hatalommal
rendelkező csalókat védené minden módon,  akkor erre a csalásra is fény derülhetne!

 

Követeléseinket jelen pillanatban (a számuk folyamatosan nő!) 24 devizaalapú csalás károsult
civil  szervezet,  és  515 magánszemély  a saját  csoportomból;  valamint  a  Petícióként
közreadott feljelentésem több mint 2.100 aláírója támogatásával, együttműködésével teszem.

Lásd: Facebook Menyhért Péter baráti kör szervező/koordinátor: Bella Tibor.
https://www.facebook.com/groups/584870318200840/  és a Feljelentés petíciója
http://www.peticiok.com/deviza_alapu_csalas_ellen 

Legfőbb ügyész Úr!
 

KÖVETELJÜK, hogy
• 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. Ehhez magasan kvalifikált, a bűnözők által
nem  befolyásolható  olyan  egységre  van  szükség,  akik  az  ügyet  minden  részletében
átlátják, és nem viszi félre őket a csalók azon szándéka, hogy bűncselekményüket egyedi
szerződésekre darabolják. Követelésünk alátámasztásaként minden feljelentést Önhöz és
a  Fővárosi  Főügyészhez  irányítunk.  Kérem,  hogy  ez  a  célorientált  egység  8  naptári
napon belül igazolja vissza feljelentéseink beérkezését, és a vizsgálat megkezdését. Mivel
a becsapottak nagy tömegének súlyos anyagi gondjaik vannak, mely a kinyomtatás és a
postázás  költségeinek  a  fedezését  is  lehetetlenné  teheti,  a  profi  vizsgáló  testületnek
önálló, HIVATALOS MAIL FIÓKOT és interaktív közvetlen elérést (pl. ügyfélkapus
belépéssel, zárt, nem nyilvános fórumot)  kérünk, amely több ezer feljelentés kezelését is
lehetővé teszi. A nagy mennyiségű feljelentés kezelésére – visszaigazolások az átvételről
a  korrekt  ügykezelés érdekében  – létre  kell  hozniuk  egy  független  elektronikus
elérhetőséget biztonsági másolatok tárolásával és a tevékenységek naplózásával.

2

mailto:petermenyhert@gmail.com
http://www.peticiok.com/deviza_alapu_csalas_ellen
https://www.facebook.com/groups/584870318200840/
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 

 

• a  rosszindulatúak által  vizionált bankcsőd,  a  nyilvános  zűrzavar,  és média botrányok
elkerülése érdekében, a megtévesztett anyabankokkal való ésszerű ütemezési tárgyalások
megszervezése  miatt,  valamint a  láthatóan  hatalmas  munkát  igénylő,  több  ezer
szerződés  mielőbbi  feldolgozásához  való  segítségünk  -  együttműködésünk
érdekében adjon lehetőséget arra, hogy mi, az érintett adósok civil képviselői,
folyamatosan  részt  kapjunk  a  munkában;  azt  megismerni,  tagjainkat
folyamatosan tájékoztatni tudjuk.  A szerződések  pontos  elszámolásához szükség
lesz  egységes  szerkezetben,  részletes  elszámolást  kérni  a  bankoktól.  Ezt  két
táblázatban célszerű kérni a pénzügyi szolgáltatóktól minden egyes szerződésnél (a már
megszűntekről,  a  vég-törlesztettekről  is) a  következő  adattartalommal:  az  oszlopok:  I.
táblázat. 1. év, hó nap, óra 2. deviza vételi árfolyam 3: deviza eladási 4. bank által
számolt árfolyam 4.  árfolyamrés Ft-ban egységnyi 5. árfolyamrés összesen. II.
táblázat. 1. év, hó nap, óra 2. deviza vételi árfolyam 3: deviza eladási 4. bank által
számolt árfolyam 5. záró egyenleg devizában 6. záró egyenleg Ft-ban 7. nyitó
egyenleg devizában 8 nyitó egyenleg Ft-ban árfolyam nyereség/veszteség Ft-ban
9. megnevezés 10. pénzmozgás Ft-ban 11. kamat devizában 12. kamat Ft-ban 13.
költség devizában 14 költség Ft-ban 15. különbözet devizában 16. különbözet Ft-
ban Ezen  banki  táblázatok  alapján  minden  egyedi  szerződésnél  pontosan
kimutatható a károkozás összege, amelyből az anyagi kártérítés megállapítható
lesz. Pozitív válasza esetén megszervezzük az összes deviza alapú károsult szervezet és
szakember együttműködési fórumát, melynek álláspontunk szerint nem a parlamentben,
a politikai csatározások kereszttüzében van helye.

 

• azonnali hatállyal minden pénzügyi szolgáltató szervezetet nyilatkoztassanak arról, hogy
végeztek-e  bármilyen  deviza  alapú  jogügyletet,  és  ha  igen,  bocsássanak  a  nyomozó
hatóság  rendelkezésére legalább 10 véletlenszerűen kiválasztott szerződést, a hozzájuk
tartozó  2008.évi  valamennyi  banki  számla,  illetőleg  elszámoló  bizonylat  hiteles
másolatával.

• a  2008-as  Pénzügyminisztériumi  dokumentum  aláíróit  egyértelműen  bűnös
érintettségük  miatt,  a  személyes  vagyonuk azonnali  zárolása  mellett,  azonnal
helyezzék előzetes letartóztatásba, a szökés, elrejtőzés veszélye, 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 helyezzék őket is előzetes letartóztatásba;

• 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.

• ügyünket – a különösen nagy társadalmi károkozó hatása miatt – kiemelt, sürgős
ügyként kezelni szíveskedjen.

Kérem, hogy a következő linken található szóbeli vallomásomat a hivatalos dokumentáció, a
vádirat  részeként  a  nyomozó  hatóságok  és  a  bíróság  elé  tárni  szíveskedjenek!  Helye  az
interneten:  http://www.youtube.com/watch?v=CSZ6Y3UsK3I&feature=em-
comment_received&lch=email&lcor=1&lc=bqpqdDt_bBsDwgRck3SpkoHmq3ruJcII9RCOU
0bBFSk 
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Tájékoztatom arról, 

• hogy  Panaszom az ügyelhárító és bűnpártoló ügyészségről;  hogy a Részletes elszámoló
táblázatok a személyes  banki  káromról;  a Nyilatkozatom a megtévesztett  szervezetek
tájékoztatásáról,  valamint  egyéb  a  kérdésről szóló  dokumentumok  a
http://menyusp.5mp.eu/ weboldalaimon  lesznek  csütörtöktől  hozzáférhetők
letölthető másolat formában, mivel papír alapon a beadványomat anyagi okokból nem
tudom postázni.

Kérem,  hogy  július  19.  péntek 17  óráig  tájékoztasson  legalább  a  CÉL
Magyarország  civil  Hálózat  infocelmo@gmail.com mail  címén a  követeléseink
elkezdéséről  vagy  megtagadásáról, ellenkező  esetben  kénytelen  vagyok  a
következő  intézkedések  megtételére, mert  a  mi  célunk  nem  a  nemzetközi
botránykeltés, hanem a konstruktív együttműködés:

• Ezt a dokumentumot, és minden más érintett anyagom angol, német, francia és spanyol
fordítását  megküldöm az érintett anyabankok tulajdonosainak, képviselőinek, és
a nemzetközi civil jogvédő szervezeteknek.

• Ezt  a  dokumentumot,  és  minden más érintett  anyagomat  megküldöm az Európai
Unió  illetékes  biztosának,  valamint  érintett  szerveinek, tájékoztatás  és
segítségkérés céljából.

Tisztelettel:

Menyhért Péter sk

Melléklet: 2 db javított és kiegészített feljelentés pdf fájlban

A dokumentumok letölthetők a CÉLMo weblapjáról.

A dokumentumokat megkapják:
a megyei főügyészek

a NAV vezetői
a törvényszékek vezetői

a Kúria vezetői
a közjegyzői kamara
a végrehajtói kamara

a deviza alapú károsultak szervezetei
a Miniszterelnök

az Országgyűlés valamennyi vezető tisztségviselője
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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