
Email: Elnok@kuria.birosag.hu           Jel: kurianal-bankoscsalokat-feljelentes-130207

T. KÚRIA, DR. DARÁK PÉTER ELNÖK ÚR!    (Csatolt előzmény: B.V.8/2013/2.)

A mellékelt  alábbi  banki  igazolás  és  a  Cégbírósági  adatok  alapul  vételével, 
többedszer,  ismétlődően  kérem,  hogy  valamely  nem  elfogult  hazai  Bíróság 
állapítsa meg,  hogy az  OTP III.  ker.  Fiókja  jogtalanul  akadályozza,  hogy a 
Partnerbankom, az Innofinance Általános Pénzintézet által – a szabadalmaim 
hasznosítása alapján -  a  kizárólag az  Agroanal  Tudományos PJT-hez átutalt 
pénzeket felvegyem (a Dóra Tibortól megszabadulást rögzítő, 1985. június 6-
ával hatályba lépett Fővárosi Bírósági Cégbírósági 10.686-II. végzés után) a pjt 
jogutódjaként létrejött Agroanalízis Tudományos Társaság Környezetvédelmi- 
és  Gazdaságosság  Ellenőrző  Központja  gmk  Cégbíróság  által  kijelölt 
végelszámolóként  és/vagy ezen gmk természetes  személy  jogutódaként.  (A 
társaságunk által  kizárt  Dóra  Tibor  időközben elhunyt).  A  hazaárulók  elleni 
méréstani stb. bizonyítékaink közzétételét akadályozzák a pénzünk eltüntetői. 

Előzetes  büntetőeljárásban  (Be.  55.  §.  és  212.  §.)  kérem 
megállapítani, hogy bűnszervezetben folytatott tudatos banki csalást jelent, 
hogy az I-XII. Ker. ügyészség vezetője hamis állásfoglalása - melyben az én 
tartozásomnak tünteti fel az OTP felém tartozását - érvényben tartása fedezi, 
hogy az OTP fiók 1998 óta visszatartja, használja és/vagy másnak fizette ki a 
Partnerbankom által  kizárólag  az  Agroanal  PJT-nek  küldött  teljes  összeget, 
mely  az  OTP  1998.  április  20-i  igazolása  szerint  514.829,-Ft  azaz 
ötszáztizennégyezer nyolcszáz-huszonkilenc forint. Ha a Budapesti II. és III. 
ker.  Törvényszék  nem  hajlandó  lefolytatni  a  büntetőeljárást  annak 
megállapítására, hogy ezt az összeget az OTP-s és/vagy ügyészségi bűnözők 
az azóta számolt büntető kamataival együtt kötelesek kifizetni  a kezemhez, 
elfogulatlan másik bíróság kijelölését kérem. Illetékmentességet kérek, mivel a 
gmk v.a.-nak évek óta nincs semmiféle bevétele. 
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Budapest, 2013. 02. 07. 

                                                     Tejfalussy András 
1036 Budapest, Lajos u. 115.

tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

Copy: 1./ Budapesti II. és III. ker. Törvényszék (büntetőper indításként, 3 pld.)
 2./Fővárosi Törvényszék t. Cégbírósága, hiv.: Cg.01-04-231575.
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