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Kedves Dr. Dramm Andrea! 

 

Ha a deviza a bankoknál maradt, ők felelősek érte, ha nem kamatozott megfelelően. 
Bankárok és jogász stb. bűnsegédeik csalási bűncselekménye, hogy a bankárok által 
nem kamatoztatással és vagy elsikkasztással okozott deviza veszteséget a hitelt 
forintban felvevőkre akarják áthárítani. Ez elsődlegesen, lásd (Be.55.§ és 212.§) a 
büntetőbíróságra tartozik, és csak azután a polgári bíróságra. Ha az ügyészség nem 
hajlandó vádat emelni, mert bűnsegédkezik, akkor pótmagánvádat kell benyújtani a 
bankárok és ügyészek ellen is. Mivel a polgári bíróságon csak a csalásaik, 
sikkasztásaik miatt a büntetőbíróságon már nevesített elítélteket és munkáltatóikat 
lehet kártérítésre kötelezni, A BÜNTETŐBÍRÓSÁGI ÍTÉLETET MEGELŐZŐ 
KÁRTÉRÍTÉSI POLGÁRI PERI ÍTÉLETRE TÖREKVÉS NYILVÁNVALÓ ZSÁKUTCA, 
csak arra jó, hogy elévüljön a bűnelkövetők büntethetősége.   

A fentieket tudom válaszolni, tanácsolni a Nemzeti Civil Kontroll mellékelt 
tájékoztatására. 
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Melléklet: 

 

2013. augusztus 13. 23:17 NCK írta, <civilkontroll.info@gmail.com>: 
 
 
Polgárjogi Mozgalom 

Nemzeti Civil Kontroll  
 

DR.DAMM ANDREA-A MAGYAR JOGRENDSZER NEM OKIRATI ELVEN, 
HANEM AKARATI ELVEN ÁLL  

2013-08-13  

  

 

Dr.Damm Andrea-A Magyar jogrendszer nem okirati elven, hanem akarati 
elven áll.Lehet, hogy formálisan valami levan írva, de ha az ami le van írva nem 
egyezik azzal a bizonyítható akarattal, ami a szerződő félnek...   

TOVÁBB >>> http://www.civilkontroll.com/dr-damm-andrea-a-devizahitel-
perek-inditasatol-nem-kell-felni/  
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Nem adom a házamat mozgalom - Nyílt levél Banki 
alkalmazottaknak 
   

"Miért is a közvetlen hangnem? Mert sokatokkal igen jó kapcsolatban voltam. 
Még most is lehetnénk így, de hát a történelem, és a kizsákmányoló 
pénzhatalom más oldalra sodort..."  

TOVÁBB A CIKKHEZ >>> http://www.civilkontroll.com/nyilt-level-banki-
alkalmazottaknak-nem-adom-a-hazamat-mozgalom/  

 

                                     

Ezt (is) magyarázd meg aljas bankár!  
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FIGYELEM! Kapcsolódó cikkek a videó után!  

 

xml search  

   

Kapcsolódó cikkek:  

Feltétlenül nézd meg-Dr. Damm Andrea a semmis 
szerződésekről+iratminták!  

Semmisség esetén egy összegben kell visszafizetni a 
“deviza-hitelek” fennmaradó részeit?  

FIGYELEM! A devizahitelesek spekuláció miatt 
perelhetnék a bankokat+HANGFELVÉTEL!  

Mindeközben a politika részéről megy a 
szemfényvesztés, a bűnösök és felelősök bújtatása, a 
hitelesek és nem hitelesek, valamint a lakáscélú, és 
szabadfelhasználású hitelesek egymás ellen hangolása, 
csak a lényegről igazi, valóban civil szakemberekkel ne 
kelljen beszélni. Az egyik fő lényegi probléma: 
„Bármilyen megoldás vagy út, amely nem néz szembe 
azzal az egyszerű ténnyel, hogy ezek a szerződések nem 
hitelszerződések, nem járható!”  
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