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ROGÁN ANTALL FELJELENTÉSE:  A fiktív devizahitelt osztogató  bankok  a hitegetéssel okozott 
kárt is tartoznak megfizetni! Azok részére, akik csak azért vettek autót, lakást stb. mert a bank 
alaptalanul  valószínűsítette,  hogy  hosszabb távon  is  sokkal  kisebb  lesz  a kamat  a  fiktív 
devizahitelnél, mint a másfajta hiteleknél. Rogán Antal ezzel szemben nemrég úgy nyilatkozott,  
hogy csalás lenne, ha a devizahitelesek jobban járnak a nem devizahiteleseknél. Ennek alapján  
az a kérdés, hogy tett-e feljelentést Rogán Antal azok ellen a csalók ellen, akik a „devizahitellel  
jobban járással” hitegették a magyarokat? Ha nem, feljelentem őt  a következő vádakkal: 1./ 
Elmulasztotta a hivatalból kötelező feljelentést.  2./Azzal is bűnpártolja a több millió magyart  
megkárosító bankárokat, hogy a nyilatkozata eltereli a hitegetéssel okozott kárról a figyelmet. 

Budapest, 2014. 11. 25.  nemes Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215) okl. vill.  
mérnök,  2621  Verőce,  Lugosi  u.  71. Megbízás  nélküli  kárelhárító  jogosvédő 
(www.tejfalussy.com) 

Sent: Monday, November 24, 2014 1:55 AM
To: Dr. Léhmann György
Subject: Re: Aki szelet vet, vihart arat.... I. rész
 
                        Tisztelt Léhmann úr.
Én vagyok a az a középkorú megöregedett fiatalember akinek a magyar 
jogalkalmazás azt mondta fizess,mert az teljesen jogyszerű,hogy használok egy 1.4 
millo fotint értékű autót 36 hónapon keresztül az több mint 5 millio forintba kerül?
Sajnos ebből tisztán látható,hogy teljesen tévúton járunk ha a jogalkotást és a 
jogalkalmazást szeretnénk segítségül hívni.
Nagy tisztelője vagyok,ritka az olyan ember aki ilyen rengeteg energiát fektet 
abba,hogy másokon segítsen és akkor sem adja fel ha megannyi munkáját egy 
tollvonással semmisítik meg.
Stratégiát kell váltani, hiszen egy tárgyalás során soha nem azt kapod amit 
megérdemelsz,hanem azt amit ki tudsz harcolni.
A mi adóforintjainkból fenttartott jogalkotás és jogalkalmazás ellenünk dolgozik 
minden szinten,és mi mégis olyan komolyan vesszük mint amilyen komolytalanul 
hozzák a törvényeket. Nem szabad ezt komolyan venni. Az elmúlt évek és a jelen 
állapot is azt mutatja a törvények nem az állampolgárok mellett  állnak. Sajnos az a 
lehetőség,hogy törvényeken keresztül bármit is elérjünk megszűnt, más megoldást 
kell választani,lehet tüntetni,kiabálni ,akár verekedni lehet felgyújtani magunkat vagy 
a bankfiókokat,lehet a küszöbre szarni,de ez nem célravezető és az igazi felelősök 
messze távol röhögnek a törvényeink védelmében.
Hogyan lehet elérni ezekhez az  emberekhez? Kizárólag a zsebükön keresztül,ezek az 
érinthetetlen emberek diagrammokat nézegetnek, hogy ma mennyit sikerült lopni és 
mindaddig amíg ez pozitív még úgy is,hogy kifizeti a korrupt politikusokat és 
megveszik a törvényhozást nem lesz változás. Mint ügyfél kizárólag akkor kerülsz 
pozicióba ha képes vagy a diagrammot lefelé mozdítani. Ez csak úgy lehetséges ha 
nem fizetsz,mosolyogsz  a svájci frankon és az árfolyamán,rákacsintassz az 
uzsorásokra és azt mondod NEM FIZETEK.Sajnos ez ilyen egyszerű. Ha a saját 
törvényeinkel harcolnak ellenünk fegyvertelenek vagyunk. Harcmodort kell 
váltani,megy ez egyénibe is ,rögtön vázolom a saját példámon,,,de áttörésre csak 
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akkor lehet számítani ha összefogunk.
Egy auto és egy ingatlanhitel  boldog tulajdonosa voltam,illetve a bankok 
tulajdonolták a kocsit és az ingatlant is,---és egyelőre ők a boldogok is. Nem 
számítottam rá,hogy az egekbe szökik törlesztő részlet ( kis buta tájékozatlan 
ügyfél) ,ezért 36 hónap után leadtam a banknak az autót mivel nem tudtam fizetni a 
részleteket. Nem számítottam rá,hogy a tőketartozás is jószerivel megduplázódik. A 
bank eladta a kocsit és követelt még. 3 millo forintot.
Röhögtem,pereltem,,elbuktam,,,,elbuktam másodfokon is. Már nem röhögtem.Igy 
történt,hogy egy 1.4 millio forint értékü auto 36 hónapig tartó HASZNÁLATA került 
több mint 5 millio fotintba. Ez fáj,nagyon.
Gondolkoztam az 50% on hitelezett ingatlanom értéke a felére esett, a tőketartozás 
megduplázódott,törlesztőészlet szintén. Bementem a bankba hátha,,,de ott csak ismét 
meg akartak majmolni valami gyüjtőszámlával. Megköszöntem és közöltem most 
voltam itt utoljára,és egy huncut fillért sem fogok fizetni,lehet jönni a kulcsért.
2év ,nulla azaz 0 zaklató telefonálás ,néma csend. Több mint két év után telefon ,otp 
faktoring ,udvarias fiatalember találkozóra kért melyben megvitatjuk a 
tartozást,mondtam nagyszerű de csak akkor ha érdemben tudunk tárgyalni a tartozás 
összegèről és semmit nem írok alá. Mondta találunk megoldást. Elérkezett a találkozó 
melyen hosszasan taglalta milyen opciók ,megoldások vannak arra,hogy a hátralévő 
életemben hogyan és miképpen szívnák ki a véremet. Felhívtam a figyelmét a 
telefonbeszélgetésünkre de ő csak darált tovább .
Valami eszközkezelőnél jártunk amikor belefojtottam a szót és megkérdeztem ,ha és 
amennyiben elfogadom bármelyik ajánlatát alá kell írjak valamit? Mondta igen. Ha 
én aláírok bármit azzal elismerem a jelenlegi tartozást?--volt a következő kérdésem. 
Ezt többször meg kellett kérdeznem mire választ kaptam,,,"igen". Ekkor pontosabban 
fogalmaztam: a tartozás tényét elismerem,de az összegét nem,valamint semmit nem 
írok alá,ha ezt szem előtt tartva tudjuk folytatni akkor hajrá,ha nem  ,veszem a 
kalapom. Megértette. Közöltem vele hirdetem az ingatlant 3éve,de az 50% hitelezett 
ház jelenlegi értéke nem éri el a tartozás összegét. Kérdésére milyen áron lehet eladni 
az ingatlant blöfföltem 13 millio forintot. Hümmögött,de búcsúzáskor arra kért írjam 
meg levélben sommásan az elmondottakat. Megtettem.
Küldtek értékbecslőt,majd pár hónap múlva közölték kiengedik a tartozást 30 millios 
tartozást 18.5millioért.. Érdekes,,,,,,,,púposkodtam még 16 millioval,de mivel került 
rá vevő belementem.  Így "kerestem 11.5milliot az üzleten". Se házam ,se pénzem 
mégis boldog vagyok,hogy a hátralévő életemben ezeknek nem leszek a rabszolgája.
E példán is látható,hogy a rendes erőfelett teljesítő rabszolga nincs 
alkupozicióban,ám ha nem fizet tárgyalnak vele. Több van ebben mint 
gondolnánk......lehet rosszul látom......
Olyan mély erkölcsi válság van a törvényhozásban és ai politikában,hogy a halandó 
dolgozó többség nem számithat semmilyen segítségre tőlük.
Ha valaki tud jobbat,ne maradjon csendben.
Tisztelettel: I………. B……………
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feladó: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett: "Dr. Léhmann György" <lehmann@invitel.hu>

másolatot kap:
 Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
 "orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
 Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>

titkos másolat: …...

dátum: 2014. november 25. 14:20
tárgy: Re: Búcsú a jogállamtól
küldő: gmail.com
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