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ADD TOVÁBB, OSZD MEG!

Banki adósok devzaadósok!
Új megtámadási lehetőség a devizaalapú szerződések tekintetében. Éva Nagy-
Facebook 

Az IMF és a magyar állam között 2oo8 évben megkötött kb. 3o Milliárd EUR 
értékű hitelszerződésben a magyar állam vállalta, hogy a devizaalapú hitelek 
eredeti 100%-os hiteltörlesztéséhez képest utólag megemelkedő 125%-feletti 
árfolyamteher 8o%-ára az adósok részére garanciát nyújt. 
Ez azt jelentette és jelenti, hogy a bankoknak a fenti feltételek szerinti utólagos 
árfolyamtöbbletet a z államtól le kellett volna hívni és az adósok felé nem 
számolhatta volna fel, Így a felmondások és a végrehajtások igen jelentős részben 
érvénytelenek, mert a lehívás elmaradása a bank felelőssége és terhe. 
Ez a jogcím a Kúria jövőbeni lehetséges döntésétől függetlenül önálló megtámadási 
lehetőség.
A példa szerint ha az eredetileg 100.000.-Ft-os havi részlet 125.000.-Ft felé 
emelkedik, úgy az afeletti többlet 8o%-a már az adóson nem hajtható be, mert az 
állam garanciát nyújtott a többletárfolyamra
A z IMF szerződésben a magyar állam az önhibájukon kívül munkanélkülivé vált 
adósok tekintetében teljes egészében garanciát vállalt az adósságra és vállalta, hogy 
nem engedi ezen személyek ingatlanának elárverezését. Czirmes György

ÉSZREVÉTEL

Ki kell kérni, be kell szerezni a konkrét megállapodást! Ha másként nem megy, a 
bíróság hivatalból IS kikérheti. Ezenkívül fel kell jelenteni tudatos csalás vádjával a 
megállapodást ismerő, azt aláíró elhallgatóit. 
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Elsősorban az illetékes állami vezetőket és az országgyűlési képviselőket és banki 
és bankfelügyeleti vezetőket. Ha ezt a feljelentést is elutasítják az ügyészek, fel kell 
jelenteni őket is és a Legfőbb ügyészt is, a bankosok csalásában való tudatos 
közreműködés váddal. Meg kell említeni, hogy sok adós öngyilkosságát okozták.

Verőce, 2014. 05. 18. Tejfalussy András

feladó: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett: "Dr. Lehmann György" <lehmann@invitel.hu>

másolatot 
kap:

  ................

titkos 
másolat:

  ….............

dátum: 2014. május 18. 13:15
tárgy: Fwd: Garancia vállalás
küldő: gmail.com

www.tejfalussy.com


