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Közérdekű kárelhárítás ügyvitel

T. Trócsányi László igazságügyi miniszter úr!

Közérdekű bejelentés és feljelentés is, a pénzsikkasztó brókercégek és bankok vezetői és ezek főnökei, a
cégtulajdonosok ellen, valamint az ügyészek, rendőrök és bírák ellen, akik nyomozás félreirányítás, hibás vádemelés
stb. módszerekkel a büntethetőség elévüléséig húzzák az időt, hogy a bűncselekmények tényleges főkieszelőit és
főelkövetőit, a csalások hasznát megszerzőket mentesítsék a büntetés alól (lásd a csaló bróker Kulcsár Attila
elleni ítélet közel egy évtizede halogatását, ill. a legújabb bróker botrányokat).

Véleményem szerint a bank- és brókercég tulajdonosok arra spekuláltak, hogy rövidesen kitör a III. világháború,
emiatt összeomlik a magyar gazdaság és ezáltal a forintrendszer is. Ugyanis ez esetben sosem kérték volna
számon, ha pl. svájci devizát vásároltak és azt átjátszották saját maguknak. Háború esetén nyilván sohasem kellett
volna elszámolniuk a hozzájuk befizetett forintösszegekkel. A bankárok „devizahitel elszámolású forinthitel”
nevezetű csalásának is ez a legvalószínűbb háttere. A bankárok következmények nélkül ellophatták volna az ilyen
hitelt felvevők tartozásai és azok ingatlanfedezete értékesítéséből vásárolt devizát is, ha kitör a III.
Világháború. A háború után azoké lett volna a sok fedezeti ingatlan, akik a bankoktól felvásárolták a
„devizaelszámolású forinthitel” visszafizetési követeléseket.

Feljelentem azokat is, például a rendőröket, az ügyészeket, a bírákat, a parlamenti képviselőket, a minisztereket
stb., akiknek a kötelessége lett volna, de elmulasztották ténylegesen kideríteni, hogy: 1./Miért, s hogy
keletkeztek a brókercégek 100.000.000.000 Ft nagyságrendű veszteségei, és hová lettek, kinek a tulajdonába
kerültek a hozzájuk befizetett összegek. 2./Azért is feljelentem őket, ha elmulasztották kideríteni, hogy a
bankárok által a devizaelszámolásos forint hitelezési csalással eladósított magyarok tartozásának és ezek
ingatlanfedezetének értékesítése esetén a vevők által fizetett deviza mennyi és kinek a tulajdonában került. 3./
Ha a tartozás visszakövetelési jogért az azt felvásárlók forinttal fizettek és a bankok ebből vásároltak maguknak
devizát, akkor az kit gazdagít. 4./Azért is feljelentem őket, ha a bróker Kulcsár Attila főnökei és ezen bróker cég
tulajdonosai ellen nem emeltek vádat, mert ezzel ők biztattak fel további brókereket és brókercégeket a csalásra.

A FENTI KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ÉS FELJELENTÉS LÉTREHOZÁSI DÁTUMA: Magyarország, 2015.
március 10., FELELŐS BENYÚJTÓJA: nemes Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök
(személyi száma: 1-420415-0215, édesanyja neve: Bartha Edit) feltaláló, aki a kutatásautomatizáló
méréstudományi találmányai alapját képező GTS-Antirandom hullámkoordinátás méréseket tervező, vezérlő és
input-output tolerancia-kapcsolataikat megjelenítő software-bázisára és mérő létesítmény terveire és ezeket
alkalmazó nagyszámú, nemzetközileg sikeresen szabadalmaztatott sokváltozós hatás-ellenőrző-mérési és hatásoptimalizáló eljárásaira és a zavarszűrési módszereire és ezek széleskörű alkalmazási eredményeire alapozva, az
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk
v.a. (Hungary 1036 Budapest, Lajos u. 115.) Fővárosi Cégbíróság által kijelölt végelszámolójaként, s a
Területfejlesztési és Környezetvédelmi Minisztérium és Magyar Országgyűlés korábbi megbízottjaként, valamint
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT és „Segíts, hogy Téged is Segítsenek Mozgalom” alapítóként, s mint
magánszemély is, PTK szerinti „megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitelt” folytat a magyarok jogos védelmeként.
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