
10. sz melléklet az augusztus 20.-i Közösségi feljelentéshez

A DEVIZA FORRÁS HAZUGSÁGA

A  kollaboráns,  korrupt  és  a  bűnpártoló  magyar  értelmiség  a  Deviza  Alapú  Csalás
mentegetésénél  minden  esetben  a  LEHETSÉGES DEVIZA FORRÁS-ra  hivatkozik,  mely
szerintük lehetővé tette az olcsó kamatok alkalmazását.
2004 szeptemberétől indulva:  A pénzintézetenként rendelkezésre álló 1.000.000.- CHF -ból
devizában tartalékráta  alapon  kiárulható  fél  éves  devizakölcsön mennyiség,  ha  fél  évenként
összesen 200-250 hitelszerződést teljesít egy pénzintézet. Országos szinten 20 pénzintézettel
számolva ez mintegy 380 millió CHF hitelkihelyezést jelent legfeljebb 20 millió CHF nemzeti
banki tartalákráta vagyon lekötésénél.
Tekintettel  arra,  hogy  a  magyar  pénzintézeteknek  esze  ágában  sem  volt  DEVIZÁT
VÁSÁROLNI; ilyen irányú bizonyítékkal egyik bank sem rendelkezik.

2004/I-2005/II összesen 4 félév árfolyamszint 100%; pénzintézetenként rendelkezésre álló
1.000.000.- CHF páncélban őrzött devizából a szerződéskötéskor azonnal, teljes értékben
Forintra  átváltva tartalékráta  alapon  kiárulható  fél  éves  forintkölcsön  mennyiség,  ha  fél
évenként   összesen  200-250  hitelszerződést  teljesít  egy  pénzintézet.  Országos  szinten  20
pénzintézettel  számolva  ez  mintegy  260  milliárd  Ft hitelkihelyezést  jelent  legfeljebb  12,5
milliárd Ft Magyar Nemzeti Banki tartalákráta vagyon lekötésénél.

2006/I-  2006/II  összesen  2  félév  árfolyamszint  110%;  pénzintézetenként  még  mindig
ugyanaz  a  rendelkezésre  álló  1.000.000.-  CHF  páncélban  őrzött  devizából  a
szerződéskötéskor azonnal, teljes értékben Forintra átváltva tartalékráta alapon kiárulható
fél éves forintkölcsön mennyiség, ha fél évenként  összesen 200-250 hitelszerződést teljesít egy
pénzintézet.  Országos  szinten  20  pénzintézettel  számolva  ez  mintegy  143  milliárd  Ft
hitelkihelyezést  jelent  legfeljebb  6,9 milliárd Ft Magyar  Nemzeti  Banki  tartalákráta vagyon
lekötésénél.

FED trezor Tartalék 5% CHF kölcsön

Ft kölcsön Tartalék 5% MNB Ft kölcsön

1 000 000 CHF 1 000 000 CHF 19 000 000 CHF

20 000 000 CHF 20 000 000 CHF 380 000 000 CHF

15 675 000 HUF 15 675 000 HUF 324 899 991 HUF

Ft kölcsön Tartalék 5% MNB Ft kölcsön

17 242 500 HUF 17 242 500 HUF 357 389 990 HUF

12 540 000 000 HUF 12 540 000 000 HUF 259 919 992 800 HUF

6 897 000 000 HUF 6 897 000 000 HUF 142 955 996 040 HUF



2007/I-2008/II  összesen  4  félév  árfolyamszint  100%;  pénzintézetenként  még  mindig
ugyanaz  a  rendelkezésre  álló  1.000.000.-  CHF  páncélban  őrzött  devizából  a
szerződéskötéskor azonnal, teljes értékben Forintra átváltva tartalékráta alapon kiárulható
fél éves forintkölcsön mennyiség, ha fél évenként  összesen 200-250 hitelszerződést teljesít egy
pénzintézet.  Országos  szinten  20  pénzintézettel  számolva  ez  mintegy  260  milliárd  Ft
hitelkihelyezést jelent legfeljebb  12,5 milliárd Ft Magyar Nemzeti Banki tartalákráta vagyon
lekötésénél.

2009/I-2010/I összesen 3 félév árfolyamszint 120%; pénzintézetenként még mindig ugyanaz
a  rendelkezésre  álló  1.000.000.-  CHF  páncélban  őrzött  devizából  a  szerződéskötéskor
azonnal,  teljes  értékben  Forintra  átváltva tartalékráta  alapon  kiárulható  fél  éves
forintkölcsön  mennyiség,  ha  fél  évenként   összesen  200-250  hitelszerződést  teljesít  egy
pénzintézet.  Országos  szinten  20  pénzintézettel  számolva  ez  mintegy  234  milliárd  Ft
hitelkihelyezést jelent legfeljebb  11,3 milliárd Ft Magyar Nemzeti  Banki tartalákráta vagyon
lekötésénél.

2010/II-2011/I  összesen  2  félév  árfolyamszint  130%; pénzintézetenként  még  mindig
ugyanaz  a  rendelkezésre  álló  1.000.000.-  CHF  páncélban  őrzött  devizából  a
szerződéskötéskor azonnal, teljes értékben Forintra átváltva tartalékráta alapon kiárulható
fél éves forintkölcsön mennyiség, ha fél évenként  összesen 200-250 hitelszerződést teljesít egy
pénzintézet.  Országos  szinten  20  pénzintézettel  számolva  ez  mintegy  169  milliárd  Ft
hitelkihelyezést  jelent  legfeljebb  8,2 milliárd Ft Magyar  Nemzeti  Banki  tartalákráta vagyon
lekötésénél.

2011/II-2015 összesen 7 félév árfolyamszint 150%; pénzintézetenként még mindig ugyanaz a
rendelkezésre  álló  1.000.000.-  CHF  páncélban  őrzött  devizából  a  szerződéskötéskor
azonnal,  teljes  értékben  Forintra  átváltva tartalékráta  alapon  kiárulható  fél  éves
forintkölcsön  mennyiség,  ha  fél  évenként   összesen  200-250  hitelszerződést  teljesít  egy
pénzintézet.  Országos  szinten  20  pénzintézettel  számolva  ez  mintegy  682  milliárd  Ft
hitelkihelyezést  jelent  legfeljebb  33  milliárd  Ft Magyar  Nemzeti  Banki  tartalákráta  vagyon
lekötésénél.

Ft kölcsön Tartalék 5% MNB Ft kölcsön

15 675 000 HUF 15 675 000 HUF 324 899 991 HUF

Ft kölcsön Tartalék 5% MNB Ft kölcsön

Ft kölcsön Tartalék 5% MNB Ft kölcsön

18 810 000 HUF 940 500 HUF 17 869 500 HUF

20 377 500 HUF 20 377 500 HUF 422 369 988 HUF

12 540 000 000 HUF 12 540 000 000 HUF 259 919 992 800 HUF

11 286 000 000 HUF 11 286 000 000 HUF 233 927 993 520 HUF

8 151 000 000 HUF 8 151 000 000 HUF 168 947 995 320 HUF



Összesítve  a  példa  adatokat  2004  szeptembere  és  2015  között;
pénzintézetenként ugyanazzal a  páncélban őrzött 1.000.000.- CHF devizával, a
csaló szerződések megkötésekor azonnal, teljes értékben Forintra átváltva
tartalékráta  alapon  a  20  pénzintézet  minden  kockázat  nélkül  mintegy  1.748
milliárd Ft hitelkihelyezést érhetett legfeljebb 84 milliárd Ft Magyar Nemzeti
Banki tartalákráta Ft  vagyon lekötésével.
A példám számai arányosan felszorozhatók a valóságos hitelkihelyezés tényeihez.

Természetesen a bankok a páncélszekrényükből soha ki nem adott deviza
árfolyam nyereségét is realizálták minden egyes szerződés folyósításánál!

Volt deviza a csaló banki termékeknél, azonban ennek valóságban semmi
köze nem volt az átvert hiteligénylők egyedi ügyleteihez!

Menyhért Péter 
a Közösségi Feljelentők képviselője

Ft kölcsön Tartalék 5% MNB Ft kölcsön

23 512 500 HUF 23 512 500 HUF 487 349 987 HUF

32 917 500 000 HUF 32 917 500 000 HUF 682 289 981 100 HUF



 


