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Felperesként,  Tejfalussy András  Béla  Ferenc  (1-420415-0215,  an.  Bartha  Edit),  mint  az  Agroanalízis  Tudományos 
Társaság gmk v.a.  (1036 Bp. Lajos u. 115. III.  18. FB. Cégbírósága által  kijelölt  végelszámolója és e cég korábbi 
alvállalkozója, az Antirandom gmk v.a. (1036 Bp. Lajos u. 115. III. 18.) által felkért érdekképviselő, a magam nevében 
és a feleségem, Balogh Zsófia (1036 Bp. Lajos u. 115. III. 18.) mb. érdekképviselőjeként is, kérem a T. Bíróságot, hogy:

Új perként folytassa le az alábbi keresettel korlátozott megállapítási pert az elakadt 2.P.21.041/2010/2. per iratanyagára 
alapozva a kárelhárításért felelős Magyar Állammal (képv.: Pénzügyminiszter, 1052 Bp. József nádor tér 2-4.) szemben.

I./  Jelen megújított kereset alapján a következőket kérem jogerős ítélettel megállapítani:  1./A devizahiteles csaláshoz 
hasonlóan – az OTP a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériummal karöltve, visszafizethetetlen hitel felvételébe 
hajszolta bele a lakosságot azzal, hogy humusztermelő giliszták felvásárlását hitelezte azzal, hogy azok szaporulata és 
ürüléke  értékesítéséből  hamar  visszafizethető  a  hitel.  Kérem  megállapítani,  hogy  „Az  általános  talajtan  biológiai 
alapjai”  című  könyv,  amelyet  Dr.  Szabó  István  Mihály  agráregyetemi  professzor  írt  és  a  Mezőgazdasági  Kiadó, 
Budapest 1986-ban tett közzé, vagyis az OTP-s hitelezés megkezdése előtt, előtt dokumentálta azt az alapvető biológiai  
tényt (lásd a 114. oldalán), hogy: „Humuszt,  vagy a legfontosabb kémiai humuszfrakciók (fulvo-, himatomelán. és 
huminsavak) bármelyikét, élő szervezetek, ellenőrzött biológiai anyagcsereutakon nem állítanak elő.  A humusz 
nem biológiai  anyagcseretermék.”  2./A Dabasi  Fehérakác  Tsz-nél  a  találmányaim (szabadalmaim) szerinti  hatás-
ellenőrző Antirandom mérésünkkel is kimutatható volt, hogy nincsen humuszhatása a gilisztaürüléknek, s azt, hogy 
ezen mérésünk eredményei alapján, azok bemutatásával leállítottam a csalásra alapozott hitelezést az OTP-nél és a  
Mezőbanknál, majd a Pest Megyei Bíróságnál, ahol pert indított ellenünk a tudományos csalásra alapozott hitelezési 
csalást  eltusolni  próbáló  Dabasi  Fehérakác  Tsz,  feljelentést  tettem  azok  ellen,  akik  tudatosan  humusztermelőnek 
hazudják az Eisenia Foetida trágyagilisztát és humusznak hazudják – a humuszt a szervesanyaggal összetévesztő mérés 
szabványosításával  (!)  -  a  trágyagiliszták  csak  szervesanyag  ürülékét,  nyilvánvalóan  azért,  hogy  a  „tudományos  
tévedésük” előre látható kiderülése után ne tudják visszafizetni a hiteleket az általuk megtévesztett emberek végzetesen 
eladósodjanak,  elveszítsék  az  ingatlanaikat  a  bankok  által  hitel  fedezetként  bejegyeztetett  jelzálogjog  miatt.  3./ 
alapvetően hamis és a mai napig is fedezi a fenti csalókat az alábbi Legfelsőbb Bírósági elvi állásfoglalás, amelyet az  
UNIO Kiadó tett közzé, az 1994-ben lezárt szerkesztésű  „Polgári elvi Határozatok” című kiadványban (324. oldal):  
„Biohumuszt  és  humuszt  termelő  giliszta  előállítására  és  értékesítésére  kötött  szerződés  teljesítésében  kapcsolatos 
irányadó szempontok {Ptk. 207. § (1) bek., 302. § a) pont., 303. § (3) és (6) bek., 318. § (1) bek., 339. § (1) bek., 417. § 
(1) bek., 419. § (3) bek.}, és állapítsa meg, hogy ez a legfőbb oka, hogy legalább 20 gilisztahitellel eladósított embert  
öngyilkosságba hajszoltak, s hogy a mai napig is „jogszerűnek feltüntetve” fosztogathatják a fenti tudományos csalással 
megtévesztett  embereket a gilisztahitel  törlesztőrészleteivel,  s hogy az interneten is árusíthatják a humuszt termelő 
gilisztának  feltüntetett  állatokat  és  azok  humusznak  feltüntetett  ürülékét.  4./A giliszták  behelyezése  előtt  kb.  a 
szervestrágyáéval azonos mennyiségű vízzel mosatták ki a trágyakupacokat, és a trágyakupacból a talajba beszivárgó 
trágyalé  nitráttal  stb.  mérgezte,  szennyezte  a  felszín  alatti  értékes  ivóvíz  tartalékokat,  környezetszennyező  volt 
mindazokon a helyeken, ahol tiltva van az emésztőgödrök trágyalevét a talajba elszivárogtatás.

II./ Továbbá a következőket is kérem: 1./Kérem megállapítani, hogy a büntetőeljárás megindításának a Székesfehérvári 
kirendelt  ügyvéd,  dr.  Simonyi  Katalin  által  elhárítása,  majd  a  Nógrád  Megyei  Ügyészek  által  is  megtagadása 
következtében  Önöknél  elakadt,  de  azóta  –  a  Legfelsőbb  Bíróság  elnökénél  is  –  többször  újraindítani  kért  
(2.P.21.041/2010/2. számon indult) perben jogosan igényeltem a megbízás nélküli kárelhárítási ügyviteli díjat a Magyar 
Állam  és  OTP  alperestől  a  hitelezési  csalás  országos  kárai  általunk  végzett  leleplezéséért,  elhárításáért,  lásd: 
www.tejfalussy.com, Email könyvek, 57. Email könyv.  2./ Kérem a kárelhárítási díj részünkre kifizetését akadályozó 
csalók személye, munkáltatója és ezek kárfelelősségi aránya hivatalból elrendelt nyomozással kideríttetését, s ha ehhez  
pótmagánvád és  vagy fellebbezés  is  szükséges,  akkor  az  állam költségére  kirendelt  RENDESEN MEGFIZETETT 
TISZTESSÉGES SEGÍTŐ ÜGYVÉD kijelölését is, mivel Cégnyilvántartással és a nyugdíjszelvényekkel igazolhatóan 
– az alperes hibájából – ehhez egyelőre nincs pénzünk. A fent hivatkozott bizonyítékok, a felperes és alperes további 
adatai, illetékmentességre jogosultság igazolás, s a pervitelre engem felhatalmazások is megtalálhatók a fent bizonyított  
bűncselekményt nem bűncselekménynek nyilvánító ügyészek miatt Önöknél elakadt 2.P.21.041/2010/2. per aktájában. 
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