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Tárgy: Eladósító hitelezési csaló bűnszervezetet fedező bírák és bíróságok elleni feljelentés, az igazságügyi miniszternél
közérdekű bejelentésként is benyújtva.

A 90-es évek végén, a Dabasi Fehérakác Tsz vezetése megzsarolt, hogy visszaköveteli az Eisenia Foetida elnevezésű
„humuszgiliszta” ürülékének a nem humuszságát  bizonyító biológiai  hatás  mérésünkért  nekünk kifizetett  pénzt,  ha
közzéteszem az eredményét. Megnyertem ellenük a pert. Nem engedtem a zsarolásnak. A leleplező mérési eredményt
jogos védelemként közzétettem a szaklapokban. Valamint feljelentettem a Pest Megyei  Bíróságon, dr.  Tölg Molnár
László  bírónál,  hogy  többféle  csaláson  is  alapul  a  humuszgiliszta  felvásárlását  hitelezés.  Hogy  hamisan  mérik  a
gilisztahumuszra létrehozott hamis szabvány alapján a gilisztaürülék humusztartalmát, olyan műszerrel, amelyik a nem
humusz ürüléket humusznak méri. Hogy talajtani tankönyvi tantétel, hogy képtelenség emésztési folyamattal humuszt
vagy annak alkotó elemeit létrehozni. 

Ezután  személyesen  bemutattam  a  leleplező  méréseinket,  s  ezeket,  az  egyéb  bizonyítékokat  az  OTP  akkori
vezérigazgatójának,  Dr.  Tisza  Lászlónak,  aki  ennek alapján,  a  jelenlétemben,   betiltotta  a  csalás  OTP által  tovább
hitelezését. Utána a Mezőbank akkori igazgatóhelyettesének is bemutattam. Ő is leállította. 

Addigra  a  gilisztatenyésztési  hitelen  gazdagodó gilisztatenyésztők  50.000 családot  végzetesen  adósítottak,  mivel  a
gilisztákat hitelből felvásárlók nem tudták a nekik beígért áron eladni a szaporulatot és a nem humusz gilisztahumuszt.
Húsz  eladósított  embert  lett  miattuk  öngyilkos.  Később  az  OTP  új  vezetője(?)  egy  alapítvány  létrehozásával
100.000.000,-Ft-tal  kártalanította  a  csaló  gilisztatenyésztőket.  Lásd:  http://www.tejfalussy.com/wp-
content/uploads/2018/02/ingatlaneladositohitelezesibunozes180201email2.pdf.  

1993-ban keresetet nyújtottunk be a Fővárosi Bíróságtól kérve, hogy a Magyar Állam és az OTP fizessen „megbízás
nélküli  kárelhárítási  ügyviteli  díjat”  a  hitelezési  csalás  leállítással  csökkentett  kár  mértéke alapján.  A keresetet  Dr.
Czugler Péter ügyvéd úr (jogi egyetemi tanár, korábban bíró) 1996-ban pontosította. A Ptk. alapján, 100.000.000,-Ft
megbízás nélküli kárelhárítási díjat igényeltünk az alperesektől, az elhárított mindegy 12 milliárd forintnyi hitelezési
csalásra hivatkozva, az általam képviselt Agroanalízis Tudományos Társaság gmk felperes nevében. 

A Fővárosi Bíróság máig sem volt hajlandó érdemben tárgyalni a megállapítási keresetet. Ennek ellenére, most a NAV
útján vonni kezdték a magánnyugdíjamból a 100.000.000.-Ft alapján kivetett „kártérítési per illetéket”, mintha én a pert
elveszítettem volna. Holott nem is volt kártérítési peres követelésem. Iktatási csalással „oldották meg”, hogy a hitelezési
csalást fedező belügyminisztereknek, földművelésügyi minisztereknek és ügyészeknek, akik szervezték, s ma is fedezik
a  magyarokat  eladósító  hitelezési  csalásokat,  nem  sikerült  bolonddá  nyilváníttatniuk.  A 2.P.20.129/1993.  Fővárosi
Bírósági keresetet tárgyalását eddig azzal halogatták, hogy meg kell várniuk, hogy sikerül-e bolonddá nyilváníttatniuk.
Ehhez egyszer agyrázkódásosra vertek és rugdostak a rendőrök (1997. szeptember 10.) a „gondnokság alá helyezési”
célból rendezett „tárgyalás” előtt. Közben ügyészi segítséggel ellopta az OTP a társasági számlánkon lévő félmillió Ft-
ot, azt hazudva, hogy annyival tartoztam. Végrehajtóval, rendőrökkel szétverették és kirabolták az irodámat egy másik
számlámon  általuk  eszközölt  8000,-Ft-os  túlfizetésre  hivatkozással.  Csak  az  általuk  szétvert  iroda  ajtóm  cseréje
100.000.-Ft-ba került! Ezután kilopták a III. ker. bíróság irodájából, az igazolást, hogy nem tartozom 800.000,- Ft-tal a
MATÁV-nak, s ezt a nem létező tartozást is megpóbálták végrehajtani (sikertelenül). Ezeket a jogi gazemberségeket
Göncz  Árpád  köztársasági  elnök  személyesen  fedezte.  Az  utódai  is  azzal  rágalmaznak  egy  hivatalos  iratban  (X-
398/1998.), azt hazudják rólam, hogy a „rendszerváltás előtt óta gondnokság alá helyezett elmebeteg vagyok”. Sosem
voltam. Eddig hatszor próbálkoztak, hatszor buktattam bele őket! A folyamatos választójogom is bizonyítja! Egyébként
Önök egy hamis legfelsőbb bírósági elvi határozatot is érvényben tartanak, ami szerint létezik a valójában nem létező
„humusztermelő giliszta” (Polgári elvi határozatok, 1994. 124. oldal.) További csalás, hogy a NAV a tőlem soha el nem
vitt  fűzfői  nyaralótelki  szemét  elvitelének   a  díját  együtt  vonja  a  nyugdíjamból  a  hamisított  „kártérítési  perbeli
illetékkel”!!

Követelem,  hogy  ismerje  el  Ön,  az  igazságügyi  miniszter,  hogy  mindenféle  ügyintézői  csalásokkal  a  bíróságaik,
ügyészségeik, rendőrségeik a magyar lakosságot eladósítás célú hitelezési és egyéb eladósítási csalásokat fedeznek. A
NAV-nál  megtalálhatja  a  bírósági  ügyviteli  csalásaikon alapuló adóztatási  csalást  bizonyító bírósági  stb.  előzményi
iratokat. Ha nem ismeri el, továbbítsa az ügyet az Európai Bírósághoz, hogy ott állapítsák meg, hogy itt nincs jogállam!

Tejfalussy András okl. vill.  mérnök (1-420415-0215, an. Bartha Edit),  2621 Verőce Lugosi u. 71., méréstudományi
szakértő,  számos  nemzetközi  méréstudományi  szabadalom  feltalálója,  volt  AGROANALÍZIS  TUDOMÁNYOS
TÁRSASÁG gmk elnök és végelszámoló. Néhai Dr. Tejfalussy Béla táblabíró és néhai Batha Béla rendőrfőkapitány
unokája. Levélcím: 1036 Bp. Lajos u. 115., tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail com, tel.: +36 20 2181408
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