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Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr, Főügyész Úr!

Tisztelt ügyészségi felső vezetők! Feljelentésemet és közérdekű bejelentésemet azért Önök felé
terjesztem be a teljes nyilvánosság egyidejű bevonása mellett, mert a bankok hatalmi-politikai
potenciálja  valószínűsíti  az  eljárás  megakadályozását.  Sajnálatos  módon  az  ügyészséggel
szemben egy másik eljárás következtében jelentősen csorbult a bizalmam. Ennek magyarázatát
tartalmazó  dokumentum  is  felkerül a  honlapra:   http://menyusp.5mp.eu/web.php?
a=menyusp&o=Pbw8TkjeuK 

Alulírott  Menyhért  Péter,  1213  Budapest,  Vihorlát  u.  63.  szám  alatti  lakos,  büntetőjogi
felelősségem teljes tudatában, erkölcsi és anyagi érdekeim védelme érdekében, ezúton az alábbi
feljelentést teszem Dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató, az OTP Bank egyszemélyi
felelős vezetője; valamint további ismeretlen tettesek ellen:

Az OTP Bank a  Kistarcsán, 2007.  november 12.-én aláírt  Személyi  Kölcsön (deviza alapú)
hitelszerződés  megkötésekor  engem  tudatosan,  üzletszerűen,  a  várható  extraprofit
érdekében megtévesztett, majd tévedésben tartott. Ezzel megvalósította 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  megvalósultak  a  következő,
járulékos törvénysértések is:

• a Btk 289. § szerint minősülő számvitel rendjének megsértése,
• a Btk 292. § szerint minősülő rossz minőségű termék forgalomba hozatala,
• a Btk 296/A. § szerint minősülő fogyasztó megtévesztése,
• a Btk 310. § szerint minősülő költségvetési csalás,
• a Btk  310/A. § szerint minősülő költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti

vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása,
• a Btk 330/A. § szerint minősülő uzsora bűncselekmény,

amelyek összességében eredményezték az engem megkárosító halmazati büntető tényállásának elemeit,
valamint megvalósult:

• a 2000. évi C törvény 15. § szerint minősülő számvitel alapelveinek megsértése,
• az  1996. évi LVII. törvény 8.§, 9.§, 10. §,21. §  szerint minősülő  tisztességtelen

piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmának megsértése,
továbbá megvalósult:

• a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló, és a 
•  93/13/EGK irányelvek megsértése.
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A  jogszabályok  súlyos megsértése az állami költségvetés megkárosítását,  és az én vagyonom
elleni károkozást valósította meg.

Indoklás:

Részletes indoklásként a Fővárosi Törvényszékhez beadott magánvádas eljárás beadványomat is
mellékelem.

Meggyőződésem szerint az általam feljelentett bűncselekmények más adósoknál és más bankok
esetében is megvalósulhattak, mely esetben a Magyar államot akár százmilliós nagyságrendű kár
is  érhette.  Ehhez  az  általam nem ismert  elkövetők  felkutatása  elengedhetetlenül  szükséges.
Mellékelem a NAV közérdekű bejelentésemet is

Kérem a Főügyészséget, hogy a magánvádas és a közvádas ügyet egyesítse közvádlóként.

A  dokumentumokat  papíralapon  (pénz  hiányában) nem  tudom  Önöknek  megküldeni,  de
amennyiben az eljáráshoz szükséges, Önöknél személyesen aláírom.

Minden mellékletemet – ahogyan kész vagyok vele -  pdf formátumban  felhelyezem a
http://menyusp.5mp.eu/web.php?a=menyusp&o=Pbw8TkjeuK oldalaira.

Tájékoztatom  továbbá  Önöket,  hogy  az  ügyben  folyamatosan  keletkező  minden
dokumentumot az esetleges idegen, nem nyilvános, személyiségi adatok  takarásával azonnal
közzéteszem az Interneten.
Tisztelettel:

Menyhért Péter szolgálati nyugdíjas tűzoltó
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