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ELŐBB HUMUSZTERMELŐ GILISZTA HITEL FELVÉTELRE, MAJD DEVIZA HITEL
FELVÉTELÉRE FELBIZTATÁSI, LEGFŐBB ÜGYÉSZ ÁLTAL PÁRTOLT CSALÁSOK?

I.
Tejfalussy András okl. mérnök, Ptk. 484-487. §. szerinti közérdekű bejelentésekkel és -javaslatokkal
kárelhárító méréstani szakértő, AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk, cégbíróság
által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115. www.tejfalussy.com, tel.: +36-202181408
JOGJAVÍTÁS
Kód: banki-ugyeszsegi-birosagi-csalas-130809
TUDOMÁNYEGYETEMI, MINISZTÉRIUMI, BANKI, ÜGYÉSZI, BÍRÓI KÖZÖS CSALÁSOK
Nógrád Megyei Bíróság,Balassagyarmat (nograd@birosag.nograd.hu)
Felkérem a T. Nógrád Megyei Bíróságot, hogy állapítsa meg az Országos Takarékpénztár, Budapest
alperes által elkövetett alábbi jogsértéseket és azok ügyészségek és bíróságok által bűnpártolását a
Fejér Megyei Bíróságról átkerült, mindmáig le nem tárgyalt alábbi ügyekben, külön perben.
Az OTP egy országos, több tízezer embert megkárosító tudományegyetemi csalást hitelezett, amit
leállítottunk, miután a Dabasi Fehérakác MGTSZ megbízásából, a szabadalmaim szerinti hatáskalibráló méréseink kimutatták a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium támogatásával az
OTP és más bankok által is hitelezett „humusztermelésről” és a „humusztermelő gilisztáról”, hogy
tudományos csalás, s hogy hamis vonatkozó a szabvány is. Úgy állítottam le a hitelezési csalást,
hogy előbb feljelentettem - a mérést a kárelhárító közérdekű eredménye általunk nyilvánosságra
hozása esetén kifizetni nem akaró Fehérakác MGTSZ által a Pest Megyei Bíróságnál indított perben
a humusztermelőnek hazudott, de humuszt termelni képtelen gilisztákat magas áron, nagy
haszonnal árusítókat mint csalókat, majd felkerestem az OTP vezérigazgató Tisza Lászlót, és
kérésére neki is bemutattam a konkrét mérési bizonyítékokat, amelyek láttán a jelenlétemben
odahívta az ügyben illetékes beosztottját és parancsba adta, hogy állítsák le a csalás további
hitelezését. Ezúton mintegy 12 milliárd Ft csalás hitelezést hárítottam el az OTP-nél. Azt kérem a
jelen perben megállapítani, hogy jogosan igényeljük a 2.P.20.129/1993. sz. Fővárosi Bírósági
keresetünk szerinti kárelhárítási ügyviteli díjat az OTP-től, s hogy ennek a bíróságok által érdemben
mindmáig nem tárgyalása, ill. a tárgyalását elhárítani próbálása jogellenes, hiszen a kereset
pontosított változata egy kiváló ügyvéd, korábbi bíró, egyetemi tanár, Dr. Czugler Péter által került
megfogalmazásra. Nem részletezem az egyéb adatokat, mert azok az általa megfogalmazott
2.P.20.129/1993. perbeli keresetpontosításban már szerepelnek. Elképesztő, hogy a Legfelsőbb
Bíróság elvi határozata humusztermelő gilisztának hazudja a humuszt termelni képtelen állatokat, és
ezúton a mai napig mentesíti a minisztériumi és egyetemi és ezekkel összejátszó banki stb. csalókat
a büntetéstől, „legalizálja a csalást”. A csaláshoz a gilisztákat tenyésztők érdekvédelmi egyesületét
az OTP a csalás finanszírozása abbamaradásából származó káraik kompenzálására pl. 100.000.000.Ft-tal támogatta, miközben nekünk a mai napig is tartozik a (ugyanekkora) kárelhárítási díjjal. Ezek
következményeként a mai napig is árusítanak „humusztermelő gilisztákat”, lásd internet, azaz
gátlástalanul folytatják e legfelsőbb bíróságról is bűnpártolt csalást.
Miközben nem fizette ki a kárelhárítási díjat, lelopott (saját „függőszámlájára” áttette és azóta nem
jelenti felém a pénzünk hollétét és kamatait) 514.000 Ft-ot a III. ker. OTP fiókban tartott
számlánkról, amelyre ezt az összeget a velem szerződésben álló Innofinance bank kizárólag az
általam vezetett társaság részére utalta rá. A számla Tejfalussy András és Dóra Tibor társasági tagok
nevére lett nyitva, amikor a cégbejegyzés még folyt, mert akkor még nem lehetett a cég nevére
nyitni. Dóra Tibor később ki lett zárva a társaságtól, azóta meghalt, de az ügyészség azt hazudta,
hogy a számlán lévő összeggel személyesen tartozom az OTP felé, és emiatt azóta sem lehet elérni,
hogy elszámoljanak a társaságunk ezen pénzével. Ezen ügy dokumentumai is szerepelnek az

Önökhöz átkerült fejér megyei bírósági aktában. Kérem ítélettel megállapítani, hogy hol van ez a
pénz, és azt is, hogy az eltűnése óta számított késedelmi kamatokkal tartoznak a kezemhez kifizetni
A periratok köztök a fent hivatkozott bizonyítékok a www.tejfalussy.com honlapon megtalálható
www.aquanet.fw.hu társasági honlapon hiánytalanul megvannak, ott is megtekinthetők, és mivel az
elektronikus ügyintézés lehetséges, ezek alapján és a fejér megyei bíróságról átkerült – kézbesítési
pontatlanságok miatti perújítási tévedés áldozatává lett – előzményi akta iratanyaga alapján kérem
az ítélkezést. Ha ezen iratok valamelyikét nem találják, természetesen megkeresem Önöknek és
közvetlenül is megküldöm.
A fentiekkel bizonyított hamis szabvány létrehozási és fenntartási, hamis legfelsőbb bírósági elvi
határozati, ügyészségi hamis irat készítési és egyéb az üggyel kapcsolatos hivatali csalási
bűncselekmények elkövetői ellen büntető eljárás lefolytatását kérem. A jelen polgári megállapítási
per tárgyalását a büntetőeljárásban már tisztázódott személyi kártérítési felelősségek ismeretében
kérem elkezdeni, hogy esetleges társasági és személyes kártérítési igényeinket is előterjeszthessem.
A gmk bármi okból megszűnése esetére 2006. dec. 31. óta a gmk v.a. bármely pénzügyi stb.
követelései tekintetében, így a jelen perbeliben is, az általam végelszámolóként engedményezett
jogosult 50%-ban én vagyok, további 50%-ban pedig az Agroanalízis PJT (1036 Bp. Lajos u. 115.),
melynek én is tagja vagyok. Mivel az OTP és társai sok tízezer embert kifosztottak a
humusztermelő giliszta hitelezési csalással, jelen pernek nyilvánosságot biztosítok a hazai
jogállamiság problémájának az érthetőbbé tételéhez, amire egyébként a jogállamiságért minden
körülmények között kiálló táblabíró és rendőrfőnök nagyapáim emléke is kötelez.
Mindkét ügyben itt csak a társaságunk követelései jogosságának megállapítását kérem, mivel nincs
pénzem illetékre. Illetékmentességet igényelve, kérem a tárgyalások távollétemben is megtartását,
az iratok megküldését, az ügybeli további levelezés email útján intézésével, mert ellenőrizhetetlen
tartalmú bírósági borítékok tartalmát nem áll módomban átvettként igazolni a bíróság tértivényein.
MEGJEGYZEM, HOGY A BP. II.-III. KER. BÍRÓSÁGNÁL MINDIG A BIZONYÍTÉKAIMAT
SEMMIBEVÉVE INTÉZTÉK AZ ÁLTALAM KEZDEMÉNYEZETT PEREKET. PÉLDÁUL,
LEGUTÓBB IS ELTÜNTETTEK EGY 0,8 MILLIÓVAL NEM-TARTOZÁSOMAT BIZONYÍTÓ
OKIRATOT A BÍRÓSÁGI AKTÁIKBÓL ÉS ERRE ALAPOZVA RÁTERHELTÉK EZT A
„TARTOZÁSOMAT” AZ INGATLANOMRA. Nyilván arra számítottak, hogy aláírattak velem
valamit egy ügyszám nélküli bírósági boríték tértivényén, amire hivatkozva „rámkenhetik” a
bizonyíték eltűnést. Többször is előfordult, hogy nekem kiegészítésre visszaküldöttnek tüntettek fel
bírósági aktából eltűnt beadványokat, holott azok nem voltak benne a velem átvetetett ügyszám
nélküli bírósági borítékokban, akkor sem, ha rá voltak írva vagy rá lettek írva a bíróság tértivényére.
Mellékelem a fenti ügyekben a törvényesség biztosítása érdekében általam a Kúriához benyújtott
előző feljelentéseket: 1./ Kód: kurianal-bankoscsalokat-feljelentes-130207, 2./ Kód: hazaarulokat–
feljelentes-kurianal.130107-130131, 3./ Jel: kuriahoz-hazaarulokat-feljelentes-130201.
Verőce, 2013. 08. 09. Tisztelettel:

Tejfalussy András okl. vill. mérnök
az Agroanalízis Tudományos Társaság gmk v.a.
felperes képviselője, mint Fővárosi Cégbíróság által kijelölt végelszámoló,
1036 Budapest, Lajos u. 115. (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com)
Cc.: Fővárosi Törvényszék t. Cégbírósága részére.

feladó: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
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kap: fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu
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Iratjel: gilisztahitelezesicsalobirotfeljelentes-KURIA-161122

ad. 68.P.23.501/2016/3.

Fellebbezés és a hitelezési csalás fedező bírák ellen közzétett nyilvános feljelentés
Tekintettel arra, hogy a gilisztázás hitelezési csalás általam hatásmérések alapján
leleplezésének és az emiatt engem ért retorziók ítéleti megállapítás kérésére korlátoztam a
keresetet, amihez nem kell ügyvéd, teljesen hamis a Fővárosi Törvényszék 68.P.23.501/2016/3.
számú kereset elutasító, ma kézhez kapott 2016. október 27-i végzése. Sosem kértem a
közigazgatási jogkörben okozott kár részemre megtérítését, ugyanis nem is voltam giliszta
hitel károsult. Tehát az eljáró bíró tudatosan hamisan indokolt, vagyis csalt. És nem csak
azért, hogy kicsalhassanak tőlem 150.000.-Ft illetéket, hanem azért is, hogy fedezze a
gilisztázáshitelezési országos csalást fedező korábbi bűnöző bírókat, akiket itt is feljelentek!
Kérem a per letárgyalását a megállapítási pert kérő módosított keresetem alapján, s a
végzésen aláíróként szereplő Vavrikné dr. Tripsánszki Ágnes s.k. bíró ellen csalás váddal
feljelentést teszek, a Kúria elnökénél is, megjegyezve, hogy az általam leleplezett gilisztázás
hitelezési csalás jogerős ítélettel megállapítását a 2.P.20.129/93. kereset 1993-ban benyújtása óta
sorozatos bírói és ügyészi csalások tudatosan akadályozzák. Sőt, egy hamis fogalmazású legfelsőbb
bírósági polgári elvi határozat is, amivel a legfelsőbb bíróság a nem humusz*, gilisztaürüléket
humusznak tünteti fel. Lásd: Polgári Elvi Határozatok, Unió Kiadó, szerkesztés 1994. január 1-én
lezárva, 324. oldal. Követelem, hogy helyezzék hatályon kívül ezt a hamis elvi határozatukat is!
* „Humuszt, vagy a legfontosabb kémiai humuszfrakciók (fulvo-, himatomelán– és huminsavak)
bármelyikét élő szervezetek, ellenőrzött biológiai anyagcsereutakon nem állítanak elő. A humusz
nem biológiai szintézistermék”. Lásd a nívódíjas „Az általános talajtan biológiai alapjai” c.
könyvben (Magyar Mezőgazdasági Kiadó Kft., Budapest, 1992- 110. oldal.) A hitelezési csaláshoz
hamis humusz mérést is szabványosítottak, ami a nem humusz gilisztaürüléket humusznak mutatta!
Mindezekre tekintettel ezt a feljelentésre alapozott fellebbezést Dr. Darák Péter Kúria elnöknek és
az ORFK-nak is megküldtem, valamint a legfőbb ügyészségnek is. Ezenkívül 4 példányban a
Fővárosi Ítélőtáblához is megküldöm, a 4. példányának a hiteles iktatás után részemre
visszaküldését kérve!
Budapest, 2016. november 22.
Tejfalussy András okl. vill. mérnök,
hatásmérés tudományi szakértő, az
eddig eljárt bírót feljelentő felperes
(www.tejfalussy.com)
Lakcím: 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
Levelezési cím: 1036 Lajos u. 115. III.18.

feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
kuria@kuria.birosag.hu;
címzett:
Elnok@kuria.birosag.hu
lu <lu@mku.hu>;
másolatot kap:orfktitkarsag@orfk.police.hu;
"dr. Lehmann György" <lehmann@gmail.com>
titkos másolat: . . .
dátum:2016. november 22. 12:32
Fellebbezés és a hitelezési csalás fedező bírák ellen közzétett nyilvános feljelentés (ad.
tárgy:
68.P.23.501/2016/3.)
küldő:gmail.com
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Egy példányának az iktatása után a felpereshez visszaküldését kérve, 4 példányban tértivényesen megküldve!

Fővárosi Törvényszék
Budapest, Markó u. 27
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Megállapításra korlátozott kereset

Alperes:
MAGYAR ÁLLAM
(Magyarország)

Felperes:
Tejfalussy András felperes
oknyomozó szakértő mérnök feltaláló
megbízás nélküli kárelhárító
Levelezési cím: 1036 Budapest, Lajos u. 115. III. 18.
Email cím: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
Website: www.tejfalussy.com
T: +36 20 218 1408

/ Cégbíróságon hitelesített aláírás /
A kereset további címzettjei: Dr. Darák Péter, Kúria Legfelsőbb Bíróság elnök (személyes tájékoztatás),
a hamis szóértelmezéssel és a biológiai tény eltitkolással óriási károkat és számos
öngyilkosságot okozó hitelezési csalás bírósági és ügyészségi fedezői (és mai napig is
folytatói) elleni feljelentésként: ORFK!
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Iratjel: kuriacsalasmegallapitasiper170318
Tárgy: Nyilvános megállapítási kereset a Magyar Állam alperessel szemben

T. Fővárosi Törvényszék!
Alulírt Tejfalussy András, Hungary (Lakcím: 2621 Magyarország, Verőce, Lugosi u. 71.,személyi szám:, 1420415-0215, an: Bartha Edit) felperes keresetet nyújtok be a Magyar Állam (Hungary) alperessel szemben.
Gyorsított eljárásban, jogerős ítélettel kérem megállapítani, elvi 1000 Ft-os perérték mellett, hogy
alperes Legfelsőbb Bírósága (Kúria) hamis című polgári elvi határozatot tart érvényben, amivel több
évtized óta fedezi a több tízezer embert visszafizethetetlen hitel felvételére felbiztató állami bűnszervezetet.
Bizonyítás, bizonyítékok
Alperes elvi hatátrozata „Biohumusznak” nevezi a nem humuszt, „humuszt termelő gilisztának” a
humusz termelésre képtelen gilisztákat. „Biohumusz és humuszt termelő giliszta előllítására és
értékesítésére kötött szerződés teljesítésével kapcsolatos jogvita elbírálásánál irányadó szempontok” UNIÓ,
Polgári elvi határozatok, 1994. január 1., 324. oldal.
Előzmény
Alperes felelősségére (Mezőgazdasági Minisztérium, Tudományos Akadémia, Agráregyetemek bankok stb.)
kb. 50.000 magyart felbiztattak „humusztermelő giliszták” hitelből vásárlására. A hitelt nem tudták
visszafizetni, miután kiderült a hamis szóértelmezésre alapozott csalás, amit a nemzetközi szabadalmaim
szerinti sokváltozós Antirandom hatásmérésünk mutatott ki. Méréseink bebizonyították: 40 fillér költségű
nitrogén + foszfor műtrágya eredményezett annyi terméstöbbletet 1 négyzetméteren, mint 160 Ft-ért vásárolt
gilisztaürülék. Aki műtrágya helyett használta eladósodott, elvesztette a termőföldjét! Ez lehetett a cél?!
Azt is kiderítettük, előre leírták: Nem létezik humusztermelésre képes állat: „Humuszt, vagy a legfontosabb
kémiai humuszfrakciók (fulvo-, himatomelán- és huminsavak) bármelyikét élő szervezetek, ellenőrzött
biológiai anyagcsereutakon nem állítanak elő. A humusz nem biológiai szintézistermék”. Dr. Szabó
István Mihály, 1986. Az általános talajtan biológiai alapjai, Magyar Mezőgazdasági Kiadó KFT. Az 1992-es
második változatlan kiadásban 114. oldal. Ez is bizonyítja: tudatosan szervezték meg ezt a hitelezési csalást!
A méréseink eredményeit bemutatva személyesen állítottam le a „szóértelmezési” csalásra alapozott
hitelezést az Országos Takarék Pénztárnál és Mezőbanknál. Utána fel is jelentettem a kb. 50.000 embert
a visszafizethetetlen hitelnek a felvételére felbiztató minisztériumi-banki csalás főfelelőseit (A Pest Megyei
Bíróságon, Tölg-Molnár László bírónál). A feljelentést máig sem vizsgáltatták ki. Emiatt legalább 20
eladósított ember lett öngyilkos. Változatlanul árusítják (lásd az interneten) a nem humusz gilisztaürüléket
„biohumuszként”. Ez a tudatos bírói és ügyészi bűnpártolás a „devizahitel” felvételre felbiztatással
károkozókat a büntetéstől és kártérítés fizetési kötelezettségtől jelenlegi mentesítéshez hasonló: itt is
kieszeltek egy hamis fogalmat. A nem-deviza „devizahitel”-t. Utána felbiztatták az embereket, hogy írják
alá a nagymértékű kamatnövelésnél visszafizethetetlen hitel visszafizetésére kötelező hamis szerződést. A
felbiztatás az Országos Bankszövetség ”devizahitelkamat törlesztési időn belül alacsonyan tartását” ígérő
hamis állásfoglalásával történt, amit ezután a Magyar Távirati Iroda és a bankok országosan elhíreszteltek.
Megjegyzés: Áder János személyesen akadályoz a kárelhárításban egy általa érvényben tartott hamis irattal,
(X-398/1998.) amivel szembehazudva a folyamatos választójogomat gondnokság alá helyezettnek tüntet fel!
Az általam hivatkozott bizonyítékok a www.tejfalussy.com és onnan indítható www.aquanet.fw.hu internetes
honlapon is közzé vannak téve. Az ilyen sok öngyilkosságot előidéző tudatos csalás tömeggyilkosság is.
Szóba se jöhet a kieszelői, előkészítői végrehajtói, nyomeltüntetői, fedezői büntethetőségének elévülése!
Én is károsult vagyok. A károkozás leállításáért járó díjunkat nem lehetséges kifizettetni, amíg a bírósági
elvi határozati csalást fenntarthatják. Nyugdíjasként, méltányossági alapon teljes költségmentességet kérek!
Budapesten, 2017. március 18-án.
Tisztelettel:
Tejfalussy András felperes
oknyomozó szakértő mérnök feltaláló
megbízás nélküli kárelhárító

feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:Nemzeti Civil Kontroll <civilkontroll@civilkontroll.com>
Elnok@kuria.birosag.hu;
másolatot kap:orfktitkarsag@orfk.police.hu;
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
titkos másolat:. . . .
dátum:2017. március 18. 17:43
tárgy:Re: Buknak az autóhitel szerződések.
küldő:gmail.com

II.
Email: Elnok@kuria.birosag.hu

Jel: kurianal-bankoscsalokat-feljelentes-130204

T. KÚRIA, DR. DARÁK PÉTER ELNÖK ÚR!

(Csatolt előzmény: B.V.8/2013/2.)

Orbán Viktor miniszterelnök segítésére, a Ptk. 484-487. §-ra hivatkozással, nyilvános
közérdekű bejelentés, mely egyúttal kárelhárítási célú közérdekű nyilvános feljelentés.
Szíveskedjék intézkedni a devizaátváltásos átszámolásokkal a forinthitel kamat
többszörösét a magyaroktól tudatosan kicsaló bankárok és őket máig sem feljelentő
miniszterek, bankfelügyeleti vezetők, rendőrök, ügyészek és bírák személyes és
intézményi felelősségének büntetőeljárás útján megállapítására, és a bankvezetők és
felügyeleti szerv vezetők és közjegyzők által csapdába ejtett devizaátszámolásos
hitelfelvevők részére a forint hitelük forint kamat szerinti törlesztésének elrendelésére.
A deviza átváltási változások kárát a hitel kérőkre áthárítási bankárcsalás bizonyítása:
Ha a magyarországi bankfiók felvette valamely külföldi banktól a magyar hitelkérőnek
kifizetett forintnak megfelelő devizát, a devizahitel teljes devizafedezete kezdettől a
magyarországi bankfióknál volt, tehát nem veszíthetett az átváltási ráta változáson.
Ha meg a magyarországi bankfiók nem vette fel külföldi banktól a magyar
hitelkérőnek kifizetett forintnak megfelelő devizát, akkor a magyar hitelkérőnek adott
forinthitel miatt eleve nem keletkezhetett deviza tartozása valamely külföldi bank felé.
Hazaárulás az így eladósítás, ha az elárverezett ingatlanokat külföldiek is megvehetik!
A többség, pl. az Öcsém Tejfalussy Béla sem vett volna fel ilyen csalárd elszámolású
hitelt, ha a bankárok nem ejtik csapdába az értelmező szótárban nem szereplő és
emiatt jogi vonatkozásaiban sem ellenőrizhető új hitelelnevezéssel, amivel azt a hamis
látszatot keltették, hogy külföldi bank szociális kedvezmény biztosít a hitelfelvevőnek.
"KEDVES OLVASÓ, HA ÖN HATÓSÁG TAGJAKÉNT, VAGY HIVATALOS
SZEMÉLYKÉNT OLVASSA HONLAPUNKAT HIVATALI ELJÁRÁSA SORÁN, AKKOR
FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY AZ OLDALON OLYAN KÖZHITELES
NYILVÁNTARTÁSI ADATOKON NYUGVÓ BIZONYÍTÉKOK VANNAK, AMELYEK
TUDOMÁSRA JUTÁSA FOLYTÁN a Be. 171. §-ának (2) bekezdése alapján kell
eljárjon a Büntetőtörvénykönyv 137. §-a szerinti hivatalos személyként ! A
Be. 171. §-ának (2) bekezdése szerint a hatóság tagja és a hivatalos személy köteles
a hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt - ha az elkövető ismert, annak
megjelölésével - feljelenteni. A feljelentéshez csatolni kell a bizonyítási eszközöket, ha
ez nem lehetséges, a megőrzésükről kell gondoskodni. E rendelkezésből az
következik, hogy az irreleváns információk kiszűrésének az időpontját követően a
releváns adathalmaz további elemzése is szükséges ahhoz, hogy a feljelentés
megtételéről történjen intézkedés... Alkotmánybíróság 333/B/2002 AB határozata.
Alkotmánybíróság 333/B/2002 AB határozata ...KÜLÖN HÍVJUK FEL A
FIGYELMET a Tisztességes eljárás védelméről szóló 2009. CLXIII. törvényre ( Link),
amely a korrupciót feltáró hivatali alkalmazottak védelméről és díjazásáról is
rendelkezik."
Budapest, 2013. 02. 04.

Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc
(személyi szám: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit)
okl. vill. mérnök, Hungary 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
www.aquanet1.net76.net

feladó: András Tejfalussy <tejfalussy.andras@gmail.com>
címzett: Elnok@kuria.birosag.hu
másolatot . . .
kap:
. . . titkos Elnok@kuria.birosag.hu;
másolat: KonyaI@kuria.birosag.hu;
ErossMonika@kuria.birosag.hu;
SomogyiM@kuria.birosag.hu;
JozanM@kuria.birosag.hu;
Kalas@kuria.birosag.hu;
TalneME@kuria.birosag.hu;
Sperka@kuria.birosag.hu;
WellmannGy@kuria.birosag.hu;
TorokJ@kuria.birosag.hu;
BaniczE@kuria.birosag.hu;
Human@kuria.birosag.hu;
International@kuria.birosag.hu;
FerencziT@kuria.birosag.hu;
KovacsE@kuria.birosag.hu;
DevenyiL@kuria.birosag.hu;
Teveline@kuria.birosag.hu;
Racz@kuria.birosag.hu;
SumegineTP@kuria.birosag.hu;
TaranyiP@kuria.birosag.hu;
SzaboLaszlo@kuria.birosag.hu;
fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu;
...
"Dr. Lehmann György" <lehmann@invitel.hu>;
zeso@t-online.hu;
József Halász <drhalaszjozsef45@gmail.com>;
"kuruc.info" <info@kuruc.info>;
"Posta Im@" <posta.imre@invitel.hu>;
"Jövőnk.info szerkesztőség" <szerk@jovonk.info>;
János Drábik <drabikjanos@gmail.com>;
"Bokor Imre dr." <bokorimre@axelero.hu>;
ta <ta@szmm.hu>;
tanka.endre@gmail.com;
"Seres Mária (civilhír)" <civilhir@gmail.com>;
Civil Összefogás Fórum <info@civilosszefogas.org>;
dátum: 2013. február 4. 4:33
tárgy: A deviza átváltási változások kárát a hitel kérőkre áthárítási bankárcsalás
bizonyítása
küldő: gmail.com

Email: Elnok@kuria.birosag.hu Jel: kuriahoz-hazaarulokat-feljelentes-130201c
T. KÚRIA, DR. DARÁK PÉTER ELNÖK ÚR!

(Csatolt előzmény: B.V.8/2013/2.)

Mivel Orbán Viktor miniszterelnök és Ángyán József államtitkár urak
és társaik máig sem intézkedtek az alábbi tudatos hazaárulás ellen,
HAZAÁRULÁS VÁDJÁVAL FELJELENTEM A NEMMAGYAR-KÜLFÖLDIEK CÉGEI
MAGYARORSZÁGI TERÜLETVÁSÁRLÁSAIT LIBERALIZÁLÓ ÉS A MEGVÁSÁROLT
INGATLANOKNAK A CÉGTULAJDONOSOK ITT SZÜLETETT GYERMEKEI MAGÁNTULAJDONÁBA ÁTÍRÁSÁT MEGENGEDŐ JOGALKOTÓKAT ÉS ÜGYINTÉZŐKET:
„A külföldiek magyarországi befektetéseiről” szóló 1988. évi XXIV.
törvény lehetővé tette a külföldiek cégei részére a magyarországi
területek, ingatlanok, utak, termőföldek, erdők felvásárlását. A külföldi
tulajdonosok átírathatják az itt született gyerekeik tulajdonába a cég
által vett területeket. Országgyűlési képviselőink többsége 2010. dec.
8-án megszavazta, hogy Izraelből a tóra-talmud törvényeknek ma is
alávetett zsidók (lásd: Mózes II. 23/20-33, V.7/2,22 és Talmud, Baba
kamma 93 b. lap és Taanith 10 a. lap, mely a kálisóval mérgezett
étellel és szennyezett ivóvízzel a magyarokat irtásra is kötelezi őket)
cégei is liberalizáltan idetelepülhetnek. (Miután a www.aquanet.fw.hu
honlapunkon közzétettem a bizonyítékait, megrágalmaztak miatta a
Médiafelügyelettől, és az egész honlapot „eltüntették” az internetről.)
"KEDVES OLVASÓ, HA ÖN HATÓSÁG TAGJAKÉNT, VAGY HIVATALOS
SZEMÉLYKÉNT OLVASSA HONLAPUNKAT HIVATALI ELJÁRÁSA SORÁN,
AKKOR FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY AZ OLDALON OLYAN
KÖZHITELES NYILVÁNTARTÁSI ADATOKON NYUGVÓ BIZONYÍTÉKOK
VANNAK, AMELYEK TUDOMÁSRA JUTÁSA FOLYTÁN a Be. 171. §-ának
(2) bekezdése alapján kell eljárjon a Büntetőtörvénykönyv 137. §-a
szerinti hivatalos személyként ! A Be. 171. §-ának (2) bekezdése szerint a
hatóság tagja és a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására jutott
bűncselekményt - ha az elkövető ismert, annak megjelölésével - feljelenteni. A
feljelentéshez csatolni kell a bizonyítási eszközöket, ha ez nem lehetséges, a
megőrzésükről kell gondoskodni. E rendelkezésből az következik, hogy az
irreleváns információk kiszűrésének az időpontját követően a releváns
adathalmaz további elemzése is szükséges ahhoz, hogy a feljelentés
megtételéről történjen intézkedés... Alkotmánybíróság 333/B/2002 AB
határozata Alkotmánybíróság 333/B/2002 AB határozata ...KÜLÖN HÍVJUK
FEL A FIGYELMET a Tisztességes eljárás védelméről szóló 2009. CLXIII.
törvényre ( Link), amely a korrupciót feltáró hivatali alkalmazottak védelméről
és díjazásáról is rendelkezik."
Budapest, 2013. 02. 01.

Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc
(személyi szám: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit)
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk v.a.
Fővárosi Törvényszék által kijelölt végelszámoló
1036 Budapest, Lajos u. 115.
www.aquanet1.net76.net

feladó: András Tejfalussy <tejfalussy.andras@gmail.com>
címzett: Elnok@kuria.birosag.hu
kuria@kuria.birosag.hu;
másolatot
New Main President In Hungary <orbanviktor@orbanviktor.hu>;
kap:
"jozsef.angyan" <jozsef.angyan@parlament.hu>
titkos
másolat:
dátum: 2013. február 1. 13:29
tárgy: Hazánk területeit izraeliek tulajdonába átjátszó hazaárulókat feljelentés
küldő: gmail.com
hazaarulokat-feljelentes-kurianal-130107-130131s.jpg
345 KB Megtekintés Letöltés

feladó: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
Elnok@kuria.birosag.hu;
KonyaI@kuria.birosag.hu;
ErossMonika@kuria.birosag.hu;
SomogyiM@kuria.birosag.hu;
JozanM@kuria.birosag.hu;
Kalas@kuria.birosag.hu;
TalneME@kuria.birosag.hu;
Sperka@kuria.birosag.hu;
WellmannGy@kuria.birosag.hu;
TorokJ@kuria.birosag.hu;
BaniczE@kuria.birosag.hu;
címzett: Human@kuria.birosag.hu;
International@kuria.birosag.hu;
FerencziT@kuria.birosag.hu;
KovacsE@kuria.birosag.hu;
DevenyiL@kuria.birosag.hu;
Teveline@kuria.birosag.hu;
Racz@kuria.birosag.hu;
SumegineTP@kuria.birosag.hu;
TaranyiP@kuria.birosag.hu;
SzaboLaszlo@kuria.birosag.hu
----------------------------------------------titkos
...
másolat:
dátum: 2013. február 1. 14:25
Fwd: Hazánk területeit izraeliek tulajdonába átjátszó hazaárulókat
tárgy:
feljelentés
küldő: gmail.com
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Nyilvános közérdekű kárelhárítási javaslatként is, a mindenkori igazságügyi miniszterhez
EGYSZERŰ ÉS JOGSZERŰ MEGOLDÁS A DEVIZAHITEL KÁROSULTJAI RÉSZÉRE
Mivel a károkat az okozta, hogy elhitették velük, hogy jobban járnak, ha a devizahitelt vesznek fel,
annak, azoknak kell kifizetniük a pénzfelvétel idején létező legolcsóbb nem devizahitelhez képest a
devizahitelt adó bankok által kiszámolt többlettörlesztést, az ebből származó valamennyi kárt, aki,
akik felbiztatták a hiteligénylőket a devizahitelt igénybevételére. Ugyanis mindig a felbiztató(k)
köteles(ek) megtéríteni a felbiztatás eredményeként keletkezett károkat (lásd Ptk. „biztatási kár”).
Megállapítási perben kell tisztázni, hogy melyik felbiztató, milyen mértékben felelős a kárért. A
felbiztatással előidézett kárért elsősorban a devizahitel szerződéseket aláíró banktisztviselők és ezek
vezetői, ill. ha nem ismert a nevük, akkor a bankok vezetői, továbbá a hitelszerződést ellenjegyző
közjegyzők és az Állami Pénzügyi Ellenőrző Szervezet és az Állami Jogi Ellenőrző Szervezet is
felelős, valamint a hitegetést közvetlenül megvalósító nyilatkozatokat közzétett Bankszövetség és
Magyar Távirati Iroda. Többségük nyilatkozataiért az ellenőrzési jogkörrel rendelkező Magyar
Állam a főfelelős (képviseli a pénzügyminiszter). A felsorolt személyek és szervezetek együttesen
hitették el, engedték elhitetni a magyar lakossággal, hogy „nem várható, hogy a devizahitel
törlesztés a futamidő alatt meghaladja az ugyanazon időszakra felvett nem devizahitel törlesztését”.
A Bankszövetségnek a Magyar Távirati Iroda által értelmezett közzétett nyilatkozata, ami szerint a
devizahitelért fizetendő törlesztés a futamidő alatt „valószínűleg nem haladja majd meg a nem
devizahitelért fizetendő törlesztést” bizonyítja, hogy ezek az intézmények vezető szerepet vállaltak
a felbiztatásban. Az is bizonyítja, hogy közjegyzők részt vettek a felbiztatáson alapuló
károkozásban, hogy hozzájárulnak a felbiztatáson alapuló többlettörlesztés kifizettetésére, vagyis
csalásra alapozott végrehajtáshoz. Az is bizonyítja a Magyar Állam felbiztatásért felelősségét, hogy
az ellenőrző szervei máig se kifogásolták a Bankszövetség és MTI együttes felbiztató közleményét!
Ezek hitegetésben felelősségét és felelősségi arányát megállapításra irányuló polgári peres (Ptk.)
eljárásban kell megállapítani, fiktív, pl. 1000 Ft perköltséggel, mert károkozás megállapításról van
szó, nem pedig valamely tartozásnak a megállapításról és felperes részére valakivel kifizettetéséről.
Verőce, 2016. október 10.
Jogos védelemként (Btk.) és a Magyar Állam helyett megbízás nélküli kárelhárítás keretében (Ptk.),
egy autóvásárlás kapcsán „devizakárosult” rokon, de a többi magyar devizakárosult védelmére is, a
mai nappal a mindenkori igazságügyi miniszterhez közérdekű kárelhárítási javaslatként is benyújtja,
itt is felhívva a figyelmét arra, hogy 30 nap a válaszadásra a címzett rendelkezésére álló határidő:
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. villamosmérnök (1-420415-0215, an.: Bartha
Edit) korábban megbízott országgyűlési szakértő, 1036 Budapest, Lajos u. 115. III. 18.,
www.tejfalussy.com, magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, +36 20 2181408

Iratjel: devizahitelcsalaselharitasijavaslatazigminiszterhez161010

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:Lakossagi Kapcsolatok <lakossag@im.gov.hu>
másolatot
"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>
kap:
titkos
...
másolat:
dátum:2016. október 10. 10:32
Nyilvános közérdekű kárelhárítási javaslatként is, a mindenkori igazságügyi miniszterhez
tárgy:
EGYSZERŰ ÉS JOGSZERŰ MEGOLDÁS A DEVIZAHITEL KÁROSULTJAI RÉSZÉRE
küldő:gmail.com

feladó:Lakossagi Kapcsolatok <lakossag@im.gov.hu>
"magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com"
címzett:
<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
dátum:2016. november 23. 9:43
Nyilvános közérdekű kárelhárítási javaslatként is, a mindenkori igazságügyi
tárgy:miniszterhez EGYSZERŰ ÉS JOGSZERŰ MEGOLDÁS A DEVIZAHITEL
KÁROSULTJAI RÉSZÉRE
küldő:im.gov.hu
titkosítás:Normál (TLS) További információ
:Ez az üzenet főként a beszélgetésben részt vevő személyek miatt fontos.

Tisztelt Címzett!
Ezúton csatoltan küldjük tárcánk válaszát.
Tisztelettel:
Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Igazságügyi Minisztérium
Miniszteri Kabinet
E-mail: lakossag@im.gov.hu
Tel.: +36 1 795-5163 vagy 795-6411

P

Before printing this e-mail think if you really have to do it. There are fewer trees in the world each day.

From: András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy [mailto:magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com]
Sent: Monday, October 10, 2016 10:33 AM
To: Lakossagi Kapcsolatok
Cc: orban.viktor
Subject: Nyilvános közérdekű kárelhárítási javaslatként is, a mindenkori igazságügyi miniszterhez
EGYSZERŰ ÉS JOGSZERŰ MEGOLDÁS A DEVIZAHITEL KÁROSULTJAI RÉSZÉRE
Csatolmány iratjele: devizahitelcsalaselharitasijavaslatazigminiszterhez161010

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa
meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és
törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy
annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.
This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is

addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any
attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and
transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

--------------Trócsányi László igazságügyi miniszterhez intézett közérdekű bejelentemre érkezett 876_7_2016 IM-TKO
iratjelű válaszuk indokolása az alábbiak miatt megalapozatlan:
Nincs alapja a szerződés létezésére hivatkozásnak. Ugyanis a korlátozott kockázatúnak feltüntetett
szerződés aláírására felbiztatás okozta a kárt. A Bankszövetség és a Magyar Távirati Iroda nyilvános
publikációi, amelyek szerint "a futamidőben nem várható komoly változás a devizahitelnek nevezett hitelek
törlesztésében". Tehát a felbiztatáson alapuló kárt a szerződés aláírására felbiztatók tartoznak megtéríteni,
akár érvényes, akár nem a szerződés. Miután a Bankszövetség elfogadta, hogy a szakvéleményét az MTI a
teljes futamidőre érvényesként valószínűsítette, ez a fő oka, hogy a szerencsétlen hitelesek aláírták a
zavaros szöveg megjelenítési stb. csalásokra is alapozott hitelszerződéseket.
Mellékelem a szerződés aláírásra felbiztató publikációt, és kérem a fenti álláspontom elfogadását.

Tisztelettel: Tejfalussy András

Hivatkozom a fentiekkel kapcsolatos alábbi dokumentumokra is:

1. Nyilvános közérdekű kárelhárítási javaslatként is, a mindenkori igazságügyi
miniszterhez: EGYSZERŰ ÉS JOGSZERŰ MEGOLDÁS A DEVIZAHITEL KÁROSULTJAI RÉSZÉRE
(mellékelem is)(Iratjel: devizahitelcsalaselharitasijavaslatazigminiszterhez161010)
2. http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2016/08/dev.hit_.keresetminta160801.pdf
feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:Lakossagi Kapcsolatok <lakossag@im.gov.hu>
másolatotElnok@kuria.birosag.hu;
kap:orfktitkarsag@orfk.police.hu
"dr. Lehmann György" <lehmann@gmail.com>;
...
titkosBene Gabor <drbenegabor@gmail.com>;
másolat:bubó doki <doki.bubo@gmail.com>;
Csath Magdolna <civileket@gmail.com>;
...
dátum:2016. november 25. 22:52
Re: Nyilvános közérdekű kárelhárítási javaslatként is, a mindenkori igazságügyi miniszterhez
tárgy:
EGYSZERŰ ÉS JOGSZERŰ MEGOLDÁS A DEVIZAHITEL KÁROSULTJAI RÉSZÉRE
gmail.com
küldő:

feladó:Kintzly Péter
dr. <KintzlyP@kuria.birosag.hu>címzett:magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com
dátum:2016. Október 28. 14:08
tárgy:2016. El. I. H. 543 - 65. - Tájékoztatás
titkosítás:A(z) justice.hu nem titkosította az üzenetet
További információ :Ez az üzenet főként a beszélgetésben részt vevő személyek miatt fontos.

Iratjel: devizahitalugy-kuriaelnok-161028

Köszönöm a választ. Kérem, hogy hivatalból indítsanak nyomozást a biztatási
kárért felelős személyek és a munkáltatóik konkrét kárfelelősségének a
behatárolására és ezeket vegyék figyelembe az ítélkezésnél. Tisztelettel:
Tejfalussy András
feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:"Kintzly Péter dr." <KintzlyP@kuria.birosag.hu>
másolatot kap:"dr. Lehmann György" <lehmann@gmail.com>
titkos másolat: . . . . . .
dátum:2016. október 28. 22:39
tárgy:Re: 2016. El. I. H. 543 - 65. - Tájékoztatás
küldő:gmail.com
:Ez az üzenet főként a beszélgetésben lévő üzeneteken végrehajtott műveletek miatt fontos.
---feladó:Dr. Léhmann György <lehmann@invitel.hu>
címzett:"Dr. Léhmann György" <lehmann@invitel.hu>
dátum:2017. március 25. 16:43
tárgy:Fejet hajtva
küldő:invitel.hu
titkosítás:Normál (TLS) További információ
:Ez az üzenet főként a beszélgetésben részt vevő személyek miatt fontos.

Dr. Szeszák Gyulától egyik napon éjfél után 16 perccel kaptam azt az alábbiakban
olvasható levelet, melyben úgy nevez Kollégájának engem, hogy ez csak részben
igaz.
Hiszen én valóban ügyvédként tevékenykedem, de leveléből és levelében megjelölt
írásaiból megállapíthatóan Dr. Szeszák Gyula sokkal több egy magamfajta
ügyvédnél.
Ezért megtiszteltetésnek tekintem azt, hogy Velem megosztotta nem vitatható
gondolatait a devizában nyilvántartott forintkölcsön szerződéssel, valamint sok egyéb
mással kapcsolatosan.
Belátom azt, hogy mivel minden nap igyekszem magammal és ügyfeleimmel is
elhitetni azt, hogy van értelme az adósoknak jogi eszközökkel küzdeni a jogaikért,
talán nem kellett volna Dr. Szeszák Gyula írásait, többek között az alábbiakat
elolvasnom.

„Második írásom Wellmann úr galádságait tárgyalja azzal a konklúzióval, hogy a
"Markó Utcai Kahal" elvetemültsége szétfoszlat minden jogi illúziót.
A fentebb említett és nagyszámú további írásaimban azt a "jogászi"
meggyőződésemet hangoztatom, hogy a kérdést jogi eszközökkel
megoldani nem lehet.
Egy masszív társadalmi nyomás-gyakorlást véltem alkalmas eszköznek. De rá
kellett döbbennem, a magyar társadalom átfogó önszerveződésre teljesen
képtelen.
A "sárga pólósok", a "végrehajtó hessegetők" és a "sátorozók" önfeláldozó
elszántságát bámulom, de közben nem feledkezhetem meg arról, hogy épp a
devizakárosultak többmilliós tábora produkálja a "magyar" széthúzás,
gyávaság és passziv csodavárás legsajnálatosabb példáit.
Kásler méltán bukott meg, de mégis megdöbbentő, hogy "pártja" 20.000 körüli
szavazatot kapott a devizakárosultaktól.
Itt kell szóbahoznom a tömeges öngyilkosságok megdöbbentő, érthetetlen
jelenségét is. Csak magamra vonatkoztatva mondom, ha azt látnám, hogy a
végrehajtó vezényszavára a rendőr megragadja anyámat, feleségemet, vagy
pláne gyermekemet, nem magammal végeznék, hanem velük. Néhány
precedens jelentősen lohasztaná a hiénák harci kedvét.”

Azért nem kellett volna elolvasnom, mert cáfolni nem tudom Dr. Szeszák Gyula
egyetlen szavát sem.
Ettől kezdve úgy gondolhatom, hogy talán részben azért van még mindig
magyarázható értelme annak amit csinálok, mert az időmúlás olyan objektív
körülmény, ami a bármiféle rablásra kész hatalomnak olyan mint ördögnek a
tömjénfüst.
Azaz az esetben, amennyiben akár 3-4 évig nem képesek kötelezően kivárandó
bírósági felfüggesztések miatt erőszakkal ártatlan emberek otthonát megszerezni
bármiféle Európai Bírósági, vagy Bizottsági eljárások miatt, ezt követően a Wellmann
féle bírósági rendszer hiába nyújt számukra bármiféle bűnpártolási jellegű
tevékenységet, a fosztogatók céljukat nem érik el, a jegenyefák növése megáll.
A másik értelme pedig talán az, hogy Petőfi népének talán sikerül példát mutatni arra,
hogy ezekkel a rablókkal szemben csak úgy lehet viselkedni, ahogy Dr. Szeszák
Gyula gondolatait minden tekintetben követve teszem.
---------------------------------

A fenti néhány sorra válaszul küldött még egy levelet Dr. Szeszák Gyula, amit
alábbi írás után természetesen szintén közlök.
Siófokon 2017. március 23. napján.
From: Szeszák Gyula Dr. [mailto:drszeszak.gyula@upcmail.hu]
Sent: Thursday, March 23, 2017 12:16 AM
To: Dr. Léhmann György
Cc: FórizsEszter
Subject: nyilt levél devizaügyben

Kedves Léhmann György és Fórizs Eszter!
Leveletekre a mellékelt "nyilt levélben" válaszolok.
Üdv.:
Szeszák Gyula.

Nyilt levél egy kollégának!
Kedves Léhmann György!
Bár külön megjegyzés nélkül továbbítottad nekem Fórizs
Eszterhez írott leveledet, úgy veszem, hogy általad
megszólíttattam, ezért illendőségből válaszolok.
Engedd meg, hogy mindenekelőtt őszinte nagyrabecsülésemet
fejezzem ki hősi harcaid láttán.
Egyetértek veled abban, hogy Menyhért Péter úr "közfeljelentései"
nem alkalmasak az általa remélt jogi hatás kiváltására.
Ami engem illet volt már dolgom egy "önkéntes tűzoltóval". Kásler
Árpádnakhívják... Ő is ügyvédet keresett saját elképzeléseinek
megvalósításához. Talán az ő unszolására vettem szemügyre a
témát. Az eredményről egy cikkben számoltam be "A svájci frank
(alapú) krízis - A leggonoszabb kaszt és a jóerkölcs" címen.
Arra a meggyőződésre jutottam, hogy a bíróság - a leggonoszabb
kaszt - nem lesz hajlandó orvosolni e súlyos bűntény anyagi és
társadalmi kihatásait. Emiatt nem vállalkoztam arra hogy Kásler
szekere elé fogjam magam. [Megjegyzem ötvenéves ügyvéd fiam
is deviza-károsult és ketten sem láttuk értelmét a pereskedésnek.]
Szokásom önmagam ellen drukkolni ha nem mondhatok olyat,
amit mások "joggal" elvárnának tőlem. Ezt tettem ebben az
esetben is, de csalatkoztam reményeimben. Erről egy másik

írásomban adtam számot "Bírák Könyve III. - A Tőke válasza:
nincs kegyelem!" címmel. Félre ne érts, nem olvasnivalót tukmálok
rád. Nem akarom azonban újra meg újra ismételgetni, miért nem
engedtem ismerőseim - köztük Fórizs Eszter - unszolásának és
miért nem fogok ezúttal sem Menyhért úr szekérrúdja mellé állni.
Második írásom Wellmann úr galádságait tárgyalja azzal a
konklúzióval, hogy a "Markó Utcai Kahal" elvetemültsége
szétfoszlat minden jogi illúziót.
A fentebb említett és nagyszámú további írásaimban azt a
"jogászi" meggyőződésemet hangoztatom, hogy a kérdést jogi
eszközökkel megoldani nem lehet.
Egy masszív társadalmi nyomás-gyakorlást véltem alkalmas
eszköznek. De rá kellett döbbennem, a magyar társadalom
átfogó önszerveződésre teljesen képtelen.
A "sárga pólósok", a "végrehajtó hessegetők" és a "sátorozók"
önfeláldozó elszántságát bámulom, de közben nem
feledkezhetem meg arról, hogy épp a devizakárosultak többmilliós
tábora produkálja a "magyar" széthúzás, gyávaság és passziv
csodavárás legsajnálatosabb példáit.
Kásler méltán bukott meg, de mégis megdöbbentő, hogy "pártja"
20.000 körüli szavazatot kapott a devizakárosultaktól.
Itt kell szóbahoznom a tömeges öngyilkosságok megdöbbentő,
érthetetlen jelenségét is. Csak magamra vonatkoztatva mondom,
ha azt látnám, hogy a végrehajtó vezényszavára a rendőr
megragadja anyámat, feleségemet, vagy pláne gyermekemet,
nem magammal végeznék, hanem velük. Néhány precedens
jelentősen lohasztaná a hiénák harcikedvét.
A "berzenkedők" - legyenek bár károsultak, vagy külső segítők
- ugyanolyan tudatlanok a logisztika, mint a jog terén. Össze vissza akcióik ezért nem hozhatják létre azt a "kritikus tömeget"
amely meghátrálásra (engedményekre) kényszeríthetné az
"erőszak monopóliumát" bitorlókat, azaz a törvényhozó, végrehajtó
és bírói hatalmat,
együtt - egyszerre.
Nyilván nem ismeretlen előtted a Gyilkos Császti "balladája" és
azon belül az előkelő szereposztás...

Fenti meggyőződésem, jogászi mivoltom ellenére, politizálásra
sarkallt. Épp a napokban jutottam arra a belátásra, hogy az ostoba
közöny megöl, ha folytatom. Multidőbe tettem hát politikai
önmagamat. Senki se várhatja tőlem, hogy 85 éves fejjel
jogászként (ügyvédként) újra kezdjem amit (botcsinálta)
politikusként abbahagytam.
Írod, hogy áldozatos munkád mennyire kitölti ébrenléti idődet,
amelyből már nem jut Menyhért úrra. Megértelek. A Fórizs Eszter
által áttanulmányozásra ajánlott "Menyhért linkek" puszta
elolvasása munkaórák százait igényelné. Kitől és milyen alapon
igényli ezt az időráfordítást Fórizs Eszter? Levelemet elküldöm
neki is, hátha tőle választ kapok erre...
E nyilt levelet Neked és CC-ben Fórizs Eszternek küldöm meg.
Kettőtökre bízom, hogy nyilvánosságra hozzátok, vagy félre
teszitek e.
Debrecen, 2017.03.22
Kollegiális üdvözlettel:
Szeszák Gyula
---------------------------------------From: Szeszák Gyula Dr. [mailto:drszeszak.gyula@upcmail.hu]
Sent: Friday, March 24, 2017 12:41 AM
To: Dr. Léhmann György
Subject: Re: nyilt levél devizaügyben

Kedves Gyuri!
A köztünk levő korkülönbség miatt talán nem tekinted bizalmaskodásnak a
megszólítást. Ami engem illet, nem tartok fölöslegesnek egyetlen betűt sem amit
leírtál, pedig jó sokat írtál.
Harcod azt a hitet tükrözi, hogy a jog hatékony fegyver a jogtalanság ellen és kellő
kitartással győzni is lehet vele.
Sokáig ezt hittem én is...
Nyilván tudod, engem is beletapostak az agyagba az olajügyek kapcsán.
Emlékezetem mozaikja érdekes változáson ment át a kilencvenes évek óta. Egyes
arcok halványodnak, sőt elmosódnak, de "bíráim" cifferblattján továbbra is fénylik a
lenézés, a közöny és a komiszság. Jobb lenne őket is elfelejteni de nem vagyok rá
képes...

Az alábbi soraim 2004-ben íródtak és azóta keringenek a cybertérben.
***
Kedvenc olvasmányom Ramsey Clark "Bűnözés Amerikában" című
könyve, amelyre más vonatkozásban már többször hivatkoztam. A neves
szerző tisztsége "general attorney" [volt]. Ez megfelel az igazságügyi
miniszter valamint a legfőbb ügyész tisztének. [Mintha Bárándy és Polt
egylényegűek lennének...] Figyelemre méltó, hogy a neves szerző nem
ismer külön - külön korrupt szervezeteket. Korrupt rendszert ismer,
amelynek nélkülözhetetlen eleme a bírói testület [korruptsága].
"Szervezett bűnözés csak ott létezhet, ahol az igazságszolgáltatási
szervek legalábbis megtűrik, s alighanem bizonyos fokig
korrumpálódtak is ..... néhány rendőrt, időnként egy - egy ügyészt,
bírót, vagy börtönőrt megvesztegetnek, hogy ne keverje bajba a
bűnszövetkezetet..." [262.old.]
"Legkevésbé az olyan bűncselekményekre figyelünk fel, amelyeket
privilégiumokat élvező emberek követnek el a maguk könnyedebb,
kevésbé kihívó és látható módján ... A bankbeli sikkasztások,
folyószámla dézsmálások tízszer annyi kárt okoznak évről évre, mint
a bankrablások ... az intellektuális bűncselekmény mind közül a
legrombolóbb hatású..." [37. old.]
"Talán a legnagyobb kár, melyet a szervezett bűnözés okoz, a
hatósági személyek korrumpálása. Ez sokkal inkább ártalmára van a
közösségnek, mint maga a bűnözés ... Erkölcsi lazaság keletkezik,
mert maga a 'rendszer' nem feddhetetlen többé." [72.
old.]
***
A szerzőt élénk fantáziával áldotta meg az Úr, de meglátásai meg sem közelítik azt
ami azóta bekövetkezett - nálunk is; ahol a legfőbb ügyész 1993 júliusában a
növekvő bűnözéssel való kötelező együttélés doktrínáját hirdette meg. Aztán
bemutatta hogy fest ez a gyakorlatban: a Császti féle végrehajtói klán jogi
tanácsadója lett neje őnagysága segédjeként. Együtt élni az ő esetükben is azt
jelentette, jól élni.
A probléma az, hogy ez a recept nem bizonyult alkalmazhatónak azok tekintetében,
akiket az ex legfőbb ügyész tanácsaival is okított végrehajtók az öngyilkosságba
kergettek. Nem tanultak meg együtt élni, úgy kell nekik.
Kettőnk között az a különbség, hogy te hiszel a rendszer öngyógyító képességében, én
viszont nem hiszek. Ezért gondolkodom más megoldásban.
Üdv.:
Gyula
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Nyilvános közérdekű feljelentés a terrorista tudományos titkosszolgálat hazai ügynökei ellen
Felszólítom a Kúria Legfelsőbb Bíróságot, hogy tiltsa ki az élelmiszer törvényből és az étkezési só
szabványból a konyhasó (nátriumklorid) helyett a patkányméreg (káliumklorid) kálisóval sózást
legalizáló szövegeket és indítson büntetőeljárást a kálisóval „sózató” csaló társaság és az őket
fedezők ellen.
A nátriumklorid kősó vagy tengeri só helyett az ugyanannyira természetes eredetű, de az optimális l
konyhasó dózis (lásd alább) szerinti dózissal használva patkányméreg hatású káliumklorid,
káliumcitrát kálisóval sóznak a pékek és menzák. Amikor csak akarnak. A kálisót konyhasót pótló
gyógytápszerként engedélyezte az OÉTI (Redi Só). Azóta Star kosher BONSALT (jósó)
elnevezéssel is árusítják. Mindenkinél vesemérgező volt a 2 grammja is. Kétszerese a szívműködést
is rontotta. Amikor parlamenti megbízott szakértőként vizsgáltam az ügyet, az OÉTI azzal
védekezett, hogy egy WHO kiadvány is korlátozatlan használatra ajánlotta a (potassium) kálisót a
gyermekétkeztetésben a (nátriumklorid) konyhasó helyett. Csatolom a WHO szöveg másolatát (1).
Orvosi tankönyv szerint is mérgező az 1 vagy 2 grammnál több kálium, ha egy órán belül akárhonnan - bekerül a vérbe. Csatolom a vonatkozó tankönyvi oldalt (2).
Orbán Viktor felemeltette a korábbi két és félszeresére a menzákon megengedett napi sódózist (2
grammról 5 grammra). Kis óvodásnál talán elegendő ennyi a nátriumklorid, de nagyobb iskolásnál
életveszélyesen kevés amikor sportol. Fizikai munkát végző vagy sportoló felnőtt is életveszélyben
van a napi 5 grammban maximált sódózis miatt. A tényleges szükséglet étkezésnél is a fiziológiás
infúzióval a vérbe juttatott mennyiség. Csatolom a sportolóknál optimális napi 15-25 gramm
konyhasódózist rögzítő hivatalos táblázatot, amiben egyébként hamis a 3-tól 5 gramm kálium
„optimum” (3). Csatolom az akadémiai nagydoktor Prof. Papp Lajos szívsebész ny.egyetemi tanár
ezt igazoló szakvéleményét, ami szerint napi 3 liter víz mellé 27 gramm nátrium-klorid és 0,36
gramm kálium a tényleges szükséglet. (4). Az interneten megtekinthető a szóbeli nyilatkozata is.*
Azért fordulok közvetlenül a Kúria legfelsőbb bíróság elnökéhez, mert a Fővárosi Bíróság nem volt
hajlandó a fenti szakvéleményem miatt engem gondnokság alá helyezni próbáló és a tárgyalás előtt
rendőrökkel összeverető váci bírót fedező X-398/1998. köztársasági elnöki hamis iratról kimondani
hogy hamis, sőt velem akart milliós perköltséget, illetéket fizettetni, s azóta is, a köztársasági elnök
hamis iratával akadályozzák a titkosszolgálatok által koordinált engem rágalmazók az oknyomozó
szakértői munkám, bár sosem sikerült gondnokság alá helyeztetniük, lásd a választói névjegyzéket.
1.
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Nem sportolóknál, akiknél nem látványos a belehalás, csak 5 gramm konyhasó (2 gramm nátrium)
pótlást írt elő ugyan ez a könyv. Nem tudományos vita, hanem tudományos titkosszolgálati csalás:

Kód: terrorelharitas-kuriafeljelentes-170327 4/4.
4.

* Papp Lajos beszél a káliummal mérgezett sóról
https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0l4M
A Nemzeti Stop Só Programnak, Menzareformnak is nevezett tudományos titkosszolgálati csalás
és a szennyvízzel kevert folyókból csak szűréssel és klórozással ivóvíz készítés a tényleges fő oka a
magyarok életrövidülésének és ivartalanodásának, kipusztulásának. 1950-ben Nobel-díjat kaptak,
akik a nátriumhiányos és káliumtúladagoló étkezés fajirtó hatását konkrét patkány- és ember
kísérletekkel bebizonyították. Ezzel lopják el a nyugdíjbefizetéseinket és országunkat.
A népirtás egyéb bizonyítékait is közzétettük a www.tejfalussy.com honlapomon.
Közérdekű bejelentésemnél kérem a 30 napos válaszadási és intézkedési határidő betartását.
Budapest, 2017. március 27.
Jogos védelem és -önvédelem (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel (Ptk.) keretében:
Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltaláló
(1-420415-0215, an.: Bartha Edit)
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MAGYARORSZÁGON MIÉRT KORLÁTOZATLANOK A BÍRÓSÁGOK IRATKEZELÉSI CSALÁSAI?
NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS

Iratjel: biroicsalasilehetosegbiztositotechnika-170325

Állampolgári Jogok Biztosához címzett közérdekű bejelentés a bírósági iratkezelési csalások megengedői ellen:
A bíróságok évtizedek óta akadályozzák a hatalomhoz kapcsoló bűnözők elleni pereket. Ehhez tartják fenn
a bírósági és postázási iratkezelési és irateltüntetési stb. csalási lehetőségeket? Pl. a mellékelt borítékkal
bizonyított kézbesítési mulasztást az Áder János köztársasági elnök elleni keresetem kapcsán (melléklet-1)?
A Fővárosi Bíróság korábban is csalt, amikor a személyiségi jogaimat egyáltalán nem sértőnek ítélte az engem a
rendszerváltás előtt gondnokság alá helyezettnek hazudó hamis köztársasági elnöki X-398/1998. választ , amit
Göncz Árpád az engem összeveretők és összeverők ellen közérdekű bejelentést benyújtó Magyar Egység
Párt elnökhöz, néhai Dr. Lenkei János Pál alkotmányjogászhoz címeztetett, vagyis közzétett.
Áder János is érvényben tartja az X-398/1998. hamis köztársasági elnöki iratot, amivel az elődje Göncz Árpád
személyesen fedezte a bírósági okirathamisítási csalásokra alapozva engem agyrázkódásosra rugdosó, verő és
utána „gondnokság alá helyezési” céllal megrendezett tárgyalásra hurcoló rendőröket, valamint a „tárgyaláson” is
okirat hamisító és ennek alapján a kísérletébe általam belebuktatott bírót, s az ellenem „gondnokság alá
helyeztetést” szervező belügyminisztereket, mezőgazdasági minisztert, ügyészeket és verőcei jegyzőt. A hamis
irat alapján azóta is akadályozzák a közérdekű kárelhárítási tudományos szakértői munkámat, lásd melléklet-2.
Legalább tízszer tettem közérdekű bejelentés a bírósági iratkezelési csalások ellen. Miért nem intézkedtek az
illetékes miniszterek a hamis ítéletre alkalom teremtő iratkézbesítési csalási lehetőségek felszámolására? Ilyen is
volt: eltűnt a végrehajtási irodáról és a bíróság elnökségén is, hogy a MATÁV visszavonta a hamis tartozás
követelését. Emiatt megkísérelték elárverezni a lakóingatlanomat. Csak azért bukták el a pert, mert megtaláltam
egy igazolást, hogy a tartozás nem létezését igazoló MATÁV iratot személyesen átadtam a bíróság elnökségén is.
Bűnügyi bizonyíték melléklet-1: tudatosan nem írták rá, milyen irat(ok) átvételét igazoltatták a tértivényen:

Bűnügyi bizonyíték melléklet-2: További közzétett nyilvános rendőrségi feljelentés Kükedi Zsolt és bűnsegédei,
bűntársai ellen (Kód: kukedizsoltotfeljelentes-2-170324)
Kérem a mellékelt bírósági boríték ugyanolyan ráírt ügyirat számmal kiküldését, mint aminek az átvételét a postás
aláíratta a Feleségemmel. Addig nem nyithatom fel a borítékot, mert nem tudnám bizonyítani, ha más van benne,
mint amit átadottként igazoltattak a tértivényen,
Budapest, 2017. 03. 25.
Tejfalussy András
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Kód: kukedizsoltotfeljelentes-2-170324
További közzétett nyilvános rendőrségi feljelentés Kükedi Zsolt és bűnsegédei, bűntársai ellen
Feljelentett személy (cég)címe: Helyi Hős - Helyi Gazdaság- és Közösségfejlesztési Korlátolt
Felelősségű Társaság/2015, 1095 Budapest, Mester utca 51. 1. em. 6/A.
Alulírt feljelentő kérem, hogy a Rendőrség nyomozza ki a Kükedi Zsolt által velem szemben
folytatott hamis információ terjesztés okait, bűntársait és hamis tanúit, és zárják őket börtönbe. Azt
is kérem kinyomozni: Áder János tudtával használja ellenem a választójogomat is szembehazudó,
Áder János által érvényben tartott (X-398/1998.) hamis iratot Kükedi Zsolt, azaz Áder a bűntársa-e.
Az ügy rövid leírása:
Kükedi Zsolt zaklatási, fenyegetési bűncselekményei ügyében a rendőrség illetékes. (Kükedi ellen
korábban sem kértem a bírósági rágalmazási pert, amivé a Rendőrség átminősítette a csapvíz
hiányos ellenőrzése ügyében és egy ivóvízkút mérgezés ügyében általam tett feljelentést ahelyett,
hogy kivizsgálta volna. A feljelentésben Kükedi Zsolt az előle is elhallgatott hiányos ellenőrzéssel
megtévesztett áldozatként szerepelt. A megtévesztettsége szemléltetésére ismertettem az általa
rólam terjesztett hamis információkat. Jelen ügyben sem kérek Kükedi Zsolttal szemben
rágalmazási pert. Nincs hozzá sem időm, sem kedvem. Ilyen személyekkel perben sem vagyok
hajlandó szóba állni. Csak az Áder János ellen indított peremben fogom esetleg tanúként idéztetni.)
Lehet, hogy Kükedi Zsolt Áder János köztársasági elnök önjelölt vagy tényleges bűntársa. Áder
ugyanis érvényben tart egy hamis iratot (X-398/1998), amire alapozva Kükedi Zsolt „gondnokság
alá helyezettnek” tüntetett fel. Ezzel mindketten szembehazudták az 1974-től folytonos autóvezetői
jogosítványomat is, a választói névjegyzékben folyamatos szereplésem is, az ügyviteli jogaimat is.
A hamis X-398/1998. iratot érvényben tartó Áder János ellen már benyújtottam a keresetet. Kükedi
tevékenységét provokációnak tartom. (A belügyminiszter és a mezőgazdasági miniszter által a
kálisóval országmérgezést kivizsgáló országgyűlési szakértői tevékenységem megtorlásaként az
ügyészséggel szerveztetett sikertelen pszichiátriai csalás folytatása, amit az X-398/1998. irat fedez.)
Kükedi Zsolt az alábbi előadásommal* kapcsolatban például ilyesmiket terjeszt szóban és írásban:
soha sem végeztem el az általam hivatkozott Antirandom méréseket, azokat, amelyeket ő is látott:
https://www.youtube.com/watch?v=8IqhSgawGCo&feature=youtu.be. Azt írta, hogy hamisan
vádaskodok az állami vezetők ellen azáltal, hogy felhívom a magyarok figyelmét a vezetékes
csapvíz hiányos ellenőrzésére és a kálisóval műtrágyázás és ételízesítés mérgező hatására. Azt is
terjesztette felőlem, hogy tőle és másoktól is lopok. Azt is terjesztette, hogy hazudok. És azt is – a
rendőrségtől kapott információira hivatkozva (!) -, hogy aljas vagyok. Meg hogy gondnokság alá
vagyok helyezve. Nyilvánosság előtt is ilyenekkel fenyeget és zaklat: majd ő „beperel, börtönbe
zárat, eladósít, ezzel szerezve egy életre elegendő pénzt önmagának és a gyerekeinek is” stb.
*2010-ben meghívtak a Magyarok Szövetsége Bösztörpusztai rendezvényére előadónak. Az
előadás címe: „SZEX + KÁLIUM ?! Szexuálisan is eltorzít a kálisóval túladagolt kálium” volt.
Írásban lásd: http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/50.emailkonyv:szexualisan
%20torzit.a.kaliumtuladagolas.pdf.
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