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Elnök-vezérigazgató Úr!

Miért nem engedi kifizetni részemre a kárelhárítási díjat, ami a kb. 50.000 hitelfelvevőt eladósító, a „Giliszta maffia”
című könyv szerint, közülük legalább 20-at öngyilkosságba is hajszoló hitelezési csalás (a „humusztermelő giliszta”
felvásárlását hitelezés) folytatásának az Ön elődjénél, dr. Tisza László úrnál általam leállítása alapján nekem, ill. az
általam vezetett Agroanalízis Tudományos Társaság gmk-nak (jelenleg PJT) jár? 

A csalásnak az OTP által további 12.000.000.000.,- Ft-tal, azaz tizenkétmilliárd forinttal hitelezését Dr. Tisza László
elnök  úrnál  azzal  állítottam  le,  hogy  a  nemzetközi  méréstudományi  szabadalmaim  szerinti  „Antirandom”  mérés
eredményei  alapján  bebizonyítottam  neki,  hogy  visszafizethetetlen  a  hitel,  mert  a  hamisan  „humusztermelőnek”
nevezett giliszták nem humuszt, hanem humusz nélküli állati ürüléket, trágyát (szervesanyagot) „termelnek”, amit a
szabványban előírt mérés összetéveszt a humusszal. (Lényegében eladósító hitelezés volt, ahogy a „devizahitelezés” is.)

A kárelhárításom alapján  100.000.000,-Ft,  azaz egyszázmillió  forint  kárelhárítási  díjra  nyújtottam be  jogos igényt.
Azonban ezt  az összeget  Önök, az OTP nem nekem, hanem azoknak utalták át,  akik a humuszt termelni  képtelen
gilisztákat  tenyésztők voltak. Ráadásul a 100.000.000,-Ft-ot megkapott  gilisztatenyésztők egyik vezetője,  bizonyos
Termeczky Alfréd meg is rágalmazott: azt híresztelte a károsultak körében, hamisan állítom, hogy én állítottam le a
hitelezési csalást, mert bolond vagyok. Egyébként is úgy látszik, „bosszúhadjáratot” folytatnak ellenem az OTP-nél a
hitelezési csalást leállításom miatt. Például abból, hogy a gilisztázáshoz a visszafizethetetlen hitel felvételére felbiztató
minisztérium  vezetője,  Váncsa  Jenő,  a  belügyminiszterek  segítségével,  megkísérelt  az  ügyészség  révén  bolonddá
nyilváníttatni. Ehhez agyrázkódásosra rugdostak, vertek a rendőrök a „gondnokság alá helyezési tárgyalásra” bilincsben
odahurcolásuk előtt. Belebuktak, de az elkövetőket a köztársasági elnök személyesen fedezte, fedezi, miközben az OTP
III. ker. fiókja „lelopta” a Tejfalussy András és Dóra Tibor nevére nyitott társasági számlánkra a szerződőpartnerem, az
Innofinance Innovációs Pénzintézet által kizárólag az általam vezetett Agroanal PJT részére átutalt, akkor 514.000, Ft,
azaz ötszáztizennégyezer forintot. Továbbá az OTP III. ker. fiókja egy végrehajtóval, rendőri segédlettel, betöretett a
1036 Bp. Lajos u. 115. VI. 34. alatti társasági irodámba. Szétverték az ajtaját, ezáltal 100.000.-Ft-os kárt okozva, majd
kirabolták. Minderről azt hazudták az ügyészséggel, hogy 514.000.-Ft-tal tartoztam az OTP-nek. (Valójában csak 8000
Ft-tal tartoztam egy másik számlámon, ott is csak azért, mert az 514.000-Ft-ból nem voltak hajlandók 8.000.-Ft-ot, azaz
nyolcezer forintot áttenni,  a pénz lefogyása után, az OTP önkényes túlfizetése okozta ezen tartozás megszüntetéséhez.)

Megemlítem  a  2.P.20.129/93.  Fővárosi  Bírósági  számú  perünkben  Dr.  Czugler  Péter  ügyvéd  úr  által  1996-ban
pontosított keresetet, amit azért nem tárgyalt még le a hazai bíróság, mert azt várja, sikerül-e a jogi cselekvőképességtől
megfosztó gondnokság alá helyeztetniük az általam, a fenti csalások és azok fedezése miatt feljelentett OTP-seknek,
minisztereknek, ügyészeknek, bíráknak és köztársasági elnököknek. (A „bolonddá nyilváníttatási” csalásra várakoznak!)

Ha Ön nem hajlandó a fenti ügyet tárgyalás útján megfelelően rendezni, a nekünk járó összeget a hamis gilisztákat
tenyésztőket kárelhárításhoz átutalásuk, a számlánkról az 514.000.-Ft lelopásuk, az irodám hamis ürüggyel szétverése, a
rendőrök által összeverés és a gondnokság alá helyezési bűnözések ügyében, akkor Önnel mint OTP vezetővel szemben
az Európai Uniós ügyészséghez vagyok kénytelen fordulni, mert a hazai ügyészek hamis elmeorvosi szakvéleménnyel
kísérletezve, gondnokság alá helyeztetéssel próbálják akadályozni a hazai jogorvoslatot. Eddig már 6x próbálkoztak
sikertelenül. Azt, hogy sikertelenül, a folyamatos választójogom bizonyítja (miután sikerült vissza íratnom a tényleges
személyi számomat, valamint a tényleges nevemet, amelyeket meghamisított a belügyi adatnyilvántartó, ill. a bíróság). 

A hivatkozott bizonyítékok megtalálhatók a www.tejfalussy.com honlapomon és Önöknél is, ezért itt nem mellékelem.
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