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Előszó

Nincs nyoma, hogy hová tűnik el a hazai kormányok kezén a kb. 20 évvel 
rövidebb  ideig  élő,  évente  kipusztult  kb.  50.000  nyugdíjasnak  az  addigi  nyugdíj 
befizetése, vagyis évente kb. 1000.000.000.000 Ft, azaz egyezer-milliárd forint. Kié 
lett? Miért kell a bankokat konszolidálni, amikor azok csak ingatlanfedezetre adnak 
hitelt?  Hová  tűnik  az  ingatlanfedezet?  Egy  Állami  Számvevőszék  jelentésből 
kiderült,  hogy nagyszámú vissza nem fizetett  hitel  ingatalan fedezete  nem eltűnt, 
hanem  hamis  volt.  Az  állam  pénzéből  hitelezők  kb.  tízszeresre  felcsalt 
ingatlanértéken  jegyeztették  be  a  csaló  hitelfelvevők  ingatlanaira  a  hitelezői 
jelzálogjogot. Így amikor a hitelt felvevők csődőt jelentettek, s a bank tulajdonába 
kerültek ingatlanaik, azok tényleges értéke nem fedezte a felvett összeg kb. 90%-át. 

Egy ingatlanbecslő elmesélte nekem a következő konkrét esetet: Egy ingatlan 
értékét ő becsülte fel 12 millió forintra. Egy izraeli vállalkozó Kft-s aláíratott egy 
adás-vételi szerződést, hogy megvásárolta ezt az ingatlant 100.000.000-forintért. Az 
eladó kapott 30 milliót, a vevő befizette az illetéket és ennek ellenében kapott egy 
államigazgatási határozatot, mely szerint 100.000.000, Ft értékű ingatlan tulajdonosa 
lett.  A vevő  kifizette  a  100.000.000  forintos  eladási  érték  után  az  adót  az  eladó 
helyett. Ennek ellenében hozzájutott egy további államigazgatási határozathoz, amely 
szerint 100.000.000,-Ft értékű ingatlan birtokába jutott. Ezután elment a külföldön 
kapott cím alapján ahhoz a banki alkalmazotthoz, aki 10.000.000,-Ft korrupciós pénzt 
kapott azért, hogy elhitte a két államigazgatási határozat alapján, hogy a Kft-nek egy 
100.000.000,  Ft  piaci  értékű  ingatlana  van,  és  kiadta  annak,  mint  fedezetnek  az 
alapján  a  hasonló  összegű  hitelt.  A Kft.  a  kapott  hitel  megmaradt  részéből  egy 
adómentességet  biztosító  országban lévő másik cégétől  valamilyen fiktív  szellemi 
termékeket  vásárolt,  majd csődöt  jelentett.  Odakint  adómentesen zsebrevághatta  a 
szellemi termék vásárlás ürügyén kijuttatott pénzt. A banké lett a 12 millió Ft értékű, 
vagy már annyit sem érő ingatlan. Mindenki „jól járt”, kivéve az államot, amellyel 
fedeztetik az ilyen módon folytatott korrupciót.

A fenti  pénzgazdálkodási  csalásokat  a  Magyar  Létvédő  Körök  Mozgalom 
keretében,  a Ptk.  484-487. §. alapján,  sok évek folytatott  közérdekű  kárelhárítási 
ügyvitelünk  során  derítettük  ki,  a  fenti  a  korrupciókban  bűnsegédkező  állami 
szervezetek helyett.  A következőkben bemutatott  konkrét  dokumentáció bizonyítja 
azt, hogy az Állami Számvevőszék, a Pénzügyminisztérium, az ügyészség, a bíróság 
és az Adóhivatal vezetői is tudnak az adott pénzügyi csalásokról, de bűnsegédként 
akadályozzák a csalással szerzett pénz visszafizettetéséhez szükséges büntetőeljárást. 

Budapest, 2008. október 27.    /Tejfalussy András/





















































A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ELMEGYÓGYINTÉZETBE ZÁRATÁST SZERVEZTET A 
KÁRELHÁRÍTÓ KÖZÉRDEKŰ ÜGYVIVŐ ELLEN:
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A K T U A L I Z Á L Ó   B E A D V Á N Y 
AZ  ADÓHIVATAL  ELLENI  PEREKBEN  FIGYELEMBEVÉTELRE  IS,  KIEGÉSZÍTÕ 
FELJELENTÕ IRATKÉNT A NÓGRÁD MEGYEI  BÍRÓSÁGHOZ:

A FENTI KERESETEMET MIND A MAI NAPIG NEM ENGEDTÉK LETÁRGYALNI!

AZZAL  HÁRÍTOTTÁK  EL  A TÁRGYALÁSÁT,  HOGY  EGY  VÁCI  BÍRÓSÁGI  BÍRÓ  (A 
JELENLEGI  ELNÖK)  RENDÕRÖKKEL  AGYRÁZKÓDÁSOSRA  VERETETT- 
RUGDOSTATOTT  (1997.  SZEPT.  10.),  S  EZUTÁN  MAGA  ELÉ  HURCOLTATOTT 
"TÁRGYALNI",  S  MEGKÍSÉRELT  RENDÕRSÉGI  ERÕSZAKKAL  ELMEORVOSHOZ 
ELVITETNI! A VÁCI BÍRÓSÁG E  PRÓBÁLKOZÁSÁT 2001-IG FOLYTATTA, S  KÖZBEN 
ARRA  HIVATKOZVA  A  FÕVÁROSI  BÍRÓSÁG  FELFÜGGESZTETVE  TARTOTTA, 
ELÉVÜLTETTE AZ ÁLTALAM BENYÚJTOTT FELJELENTÉSEKET ÉS KERESETEKET. 

EZEKET  EGY  KÖZTÁRSASÁGI  ELNÖKI  X-398/1998.  IKT.  SZ.  HAMIS  HIVATALOS 
IRATTAL IS  FEDEZIK,  AMELYBEN  JOGERÕS  ÍTÉLETETTEL ENGEM  GONDNOKSÁG 
ALÁ ELYEZETTNEK HAZUDNAK.
 
TISZTELT SÓLYOM LÁSZLÓ ELNÖK ÚR!

Ön nem tudja, vagy nem akarja nekem elhinni, hogy miközben Kínában 1/20 alatti, hazánkban nem 
lehetne akár 4/1 is a mûtrágyák optimális kálium/nitrát aránya?!?

Tudja-e Ön, hogy a sokkal kisebb összegek elsikkasztóit is ki szokták végezni Kínában? Tudja-e 
Ön,  hogy  Kínában  pl.  emiatt  is  halál  járna,  ha  a  lakosok  életét  konyhasóhiányos  és 
káliumtúladagoló  mérgezõ  ételekel-  italokkal  a  nyugdíjkorhatár  alá  rövidítik?  Kínában  nem 
engednék  azt  se,  hogy  az  állampolgárok  által  a  nyugdíjalapba  befizetett  pénz  a  kormánytagok 
elsikkasztott hitelek kamatai kifizetésére használják fel. S azt sem engednék, hogy az állami bankok 
hamis ingatlan értékeket fogadjanak el  fedezetként, majd a nyugdíjalap terhére konszolidálják a 
korrupt bankárok csalásai miatt veszteségessé tett bankokat! 

NYILVÁNOS  KÖZÉRDEKŰ  BEJELENTÉS  AZ  ADÓHIVATAL  ÁLTAL  IS  LEGALIZÁLT 
BANK KIRABLÁSOK ELLEN, DR. SÓLYOM LÁSZLÓ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKHÖZ:

Alulírt Tejfalussy András, felkérem Önt arra, hogy hatáskörében indítsa meg a büntetőeljárást a  
bankoktól  eltűnő  pénzek,  mint  hitelek  felcsalt  értékű  ingatlanokra  osztogatása  és  külföldre  
adómentesen kisíbolása  ügyében az  ezért  felelős  korábbi  és  jelenlegi  állami  vezetők  ellen,  a  
mellékelt  (kód:  BANKRABLÁSIemailkonyv12)  DOKUMENTUMGYÜJTEMÉNY bizonyítékai  
alapján! Ha a zsidók aranyvonat kirablási ügye se évülhetett el, akkor ez az ügy sem évülhet el!

Budapest, 2008. október 27.
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