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Közzétett nyilvános válasz Trócsányi László igazságügyi miniszternek arra az esetre, ha válaszra sem
méltatja a csaló károkozók ellen hozzá intézett közérdekű bejelentéseket és kárelhárítási javaslatokat.
Nyilvánvalóan, a svájci frank forintért egyre magasabb áron vásárolhatósága, s ennek kárai a „deviza alapú
forint hitelt” felvevő személyek és cégek által nem átvállalása, csak olyan banknak okozhat veszteséget,
amelyik, miután a saját részére deviza hitelt vett fel, azt nem kamatoztatta, és/vagy vesztességgel fektette be.
A csaló bankárok (és a média reklámok) felbiztatták a magyarokat, hogy – több évtizedes forint törlesztés
vállalásával is – nyugodtan igénybe vehetik az akkor legolcsóbb ún. „devizaelszámolású” forint hitelt. A
magyarok többsége kizárólag azért vett fel ilyen hitelt, mert azzal hitegették őket, hogy a részükre forintban
folyósított hitelösszeg után forintban fizetendő tőketartozás és hitelkamat a törlesztés teljes időtartama alatt
sem változhat 10%-nál nagyobb mértékben. A hitegetésével okozott kárt a hitegető tartozik megtéríteni!
Amikor kiderült a bankosok csalása, akik a devizaalapú hitel törlesztését elkezdték több száz %-osra növelni,
a korrupt kormánytisztviselők elkezdték bebeszélni a magyaroknak, hogy ez nem a Btk. szerinti, büntetendő
(hitegetési, felbiztatási károkozási csalási stb.) cselekmény, hanem olyan károkozás, amit a „tisztességtelen
banki magatartás” csak azért okozott, mert nem volt Magyarországon „tisztességes banki magatartást előíró
törvény”. Csaló jogászok így terelik el a károsultak figyelmét a hitegetési kár megtérítését előíró törvényről!
Ezek törvénykezési csalások is. A Btk. kijátszásához, hogy mentesítsék a hitegető, csaló felbiztatókat az
általuk okozott teljes kár megfizetésétől. Nem igaz, hogy „a Ptk.-s új „FERBANK” törvény megsértésével
történő károkozás nem bűncselekmény. Nem igaz, hogy csak polgári peres ügy. Ezeket a károkozókat
büntetőperben is el kell elítélni! Csalnak, hogy a FERBANK törvény előtte nem létező új rendelkezéseit
a hatályba lépés előtt megsértők polgári perben se legyenek elítélhetők (visszamenőleg nem hatályos)!
Legfőbb ügyészi korrupció is lehet a fő oka, ha a már bebizonyosodott, s az elkövető bankárok által beismert
ezer milliárd forintnál nagyobb felbiztatási, hitegetési csalással a magyar lakosok millióinak óriási kárt és
számos öngyilkosságot okozó „devizaalapú hitelezési” csalás megtervezői, előkészítői, végrehajtói és
fedezői ellen a hazai ügyészek nem indítottak, nem indítanak büntetőeljárást. Legfelsőbb bírósági bírói és
alkotmánybírói és kormány(tagi) korrupció is lehet, ha a megcsalt magyar állampolgárokkal törlesztetik azt a
devizát, amit sosem vehettek fel. Vagyis, ha velük vásároltatják azt a devizát, amit a bankárok a saját
használatukra vettek fel a deviza elszámolású hiteleket felvevőkkel aláíratott megtévesztő szerződések, az
azok szerinti ingatlan fedezet, mint „vagyoni értékű” jog alapján. Ha a bankárok velük vásároltatják a bank
által felvett és használt, de a bank vezetői által nem kamatoztatott, vagyis elpazarolt/elsikkasztott kamatú
svájci frank (stb.) deviza hitelek törlesztő részletei fizetéséhez szükséges devizát. Bizonyítottan ezer milliárd
forintnál is nagyobb a fenti hitegetési, felbiztatási csalással a bankárok által, s ezek bíró, ügyész, kormánytag
stb. bűntársai által a magyar lakosságnak eddig okozott kár. Ezekkel tömeges öngyilkosságba hajszolták,
hajszolják a károsultakat, azaz tudatos kirablás, nagy tömeg elleni rablógyilkosság, amit ellenük elkövetnek!
A Strasbourgi Nemzetközi Bíróság, a hazai Legfelsőbb Bíróság és Alkotmánybíróság is feljogosította a hazai
kormányt, hogy a „deviza elszámolású forint hitel” folyósító bankokkal fizettessen ezer milliárd forint
nagyságrendű kártérítést, a minden más hitelnél olcsóbb „deviza elszámolású hitel” felvételére felbiztatott
magyar lakosok részére. A Nemzeti Bank és a károkozó bankvezetők is beleegyeztek. Ezzel elismerték,
beismerték, hogy a bankárok már legalább ekkora felbiztatási, hitegetési kárt okoztak a „deviza alapú hitel”
felvételére felbiztatott magyaroknak. Ennek alapján követeljük a fenti „főkolomposok” elleni büntetőeljárást.
Trócsányi László igazságügyi miniszter bűnpártolja a csalókat, ha nem válaszol a törvénykezési
csalások ellen hozzá intézett kárelhárító közérdekű bejelentéseimre, s a bebizonyosodott károkozást
elkövető és őket fedező csoportok ellen büntetőeljárás indítását indítványozó közérdekű javaslataimra!
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