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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 hatás-kalibráló 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
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megfogalmazásra. Nem részletezem az egyéb adatokat, mert azok az általa
megfogalmazott 2.P.200.129/1993. 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
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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:
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/08/m-kurianal-bankoscsalokat-feljelentes-130207.pdf
1./ Kód: kurianal-bankoscsalokat-feljelentes-130207
2./ Kód: hazaarulokat–feljelentes-kurianal-130107-130131
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/08/hazaarulokat-feljelentes-kurianal-130107-130131.jpg
3./ Kód: kuriahoz-hazaarulokat-feljelentes-130201
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/08/m-kuriahoz-hazaarulokat-feljelentes-130201.pdf
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