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Dr. Trócsányi László Igazságügyi Miniszter kezéhez
Igazságügyi Minisztérium, Ügyfélszolgálati Iroda
Budapest
Tárgy: Közérdekű per indítását kérés az „államilag bűnpártolt megengedett OTP banki csalás” folytatói ellen
az igazságügyi minisztertől, és feljelentés ellenük. (A www.tejfalussy.com honlapon is közzétett beadvány.)
Az OTP-sek ügyészi, bírói, köztársasági elnöki segítséggel ellopták a pénzünket, gyilkolni is akartak
Az általam vezetett társaság Tejfalussy András és Dóra Tibor néven nyitott számlájáról az OTP III. ker. fiók
1997-ben lelopott 514.000-Ft-ot (és az azóta esedékes kamatait!). A pénzt egy szerződő partneremmel, az
Innofinance Innovációs Pénzintézettel utaltattam át az OTP-hez, kizárólag a társaságunk részére. Az OTPsek a pénzt nyilvánvalóan eltulajdonították és csaltak. Előbb eltüntették az értesítőről az összeget. Utána
megszüntették a kamatozásáról értesítés küldését. Amikor személyesen mentem be a pénz hollétét tisztázni,
először tagadták, hogy náluk van a pénz. Amikor botrányt csináltam, kézzel írt nyilvántartást szedtek elő.
Abból kiderült, hogy önkényesen áttették a pénzt a „függőszámlájukra”. Hogy az mi, még nem derült ki.
Kiköveteltem tőlük egy igazolást arról, hogy „függőszámlájukon” tartják a pénzt. Utána az ügyészséghez
fordultam. Az I-XII. ker. ügyészség vezetője azt válaszolta, hogy „az OTP nem tartozik felém, mivel az
514.000,-Ft-tal én tartozom az OTP felé”. Valójában csak 8.000,-Ft-os számla tartozásom volt, egy másik
számlán. Ez is csak azért, mert a tudtomon kívül azután is utalt róla pénzt az OTP, miután kiürült a számla.
Időközben az OTP-nél (általam) bejegyeztetett másodaláíró Dóra Tibort kizárta a társaság. A Cégbíróság
is jóváhagyta. Ezzel minden jogát véglegesen elvesztette a pénz felvételére. Azóta meghalt. Az OTP-s és
ügyészi csalás elítéltetéséért és az 514.0000,-Ft és kamatai kifizettetéséért többször bírósághoz fordultam.
Az ügyészek megakadályozták a károkozási bűncselekmény kinyomozását és a felelősei elleni büntető
eljárást. Legutóbb a Nógrád Megyei Bíróságon állították le a pert. Megint a bűncselekmények elkövetői
elleni nyomozás megtagadásával. A rendőrök és ügyészek azért is szabotálják a nyomozást, mert a pénzünk
OTP által ellopása idején ők kíséreltek meg „eltüntetni”. Egy hajnalban, 1997. szeptember 10-én, rendőrök
törtek be hozzám, a bp.-i iroda-lakásomba. Összevertek, majd elhurcoltak a rendőrségre. Ott tovább vertek
és rugdostak. A szomszédasszonyom elmondta a telefonon jelzésem után keresni kezdő feleségemnek, hogy
ő engedte be a rendőröket a folyosói ajtó kinyitásával. A rendőrségen kereső feleségemnek azt hazudták a
rendőrök, hogy nem vagyok náluk. De én, amikor meghallottam a hangját, elkezdtem rugdosni a cellaajtót.
Csak azért maradtam életben, mert a rendőrségen megtalált. Kiderült, hogy a rendőrök hamis bíró végzést
mutattak fel a szomszédasszonynak és azért engedte be őket. Az is kiderült, hogy az engem „eltüntetést”
Váncsa Jenő és Kamara János miniszterek a fővárosi főügyészekkel szerveztették meg. Bosszúból. Azért,
mert a méréseink leleplezték, hogy a Mezőgazdasági Minisztériumból kálisóval mérgeztetik a növényeket,
amelyek ezután a megnőtt kálium tartalmukkal ivartalanítják a gazdasági állatokat és a magyar embereket,
s én feljelentettem a valószínű elkövetőket. Amiatt is ily módon akartak bosszút állni, mert a „gilisztázás
hitelezési” csalást is leleplezték a méréseink. Feljelentettem, hogy csalással eladósítottak 50.000 embert,
közül 20 öngyilkos lett. A gilisztázás hitelezési csalás leállításért 100.000.000,-Ft, azaz százmillió forinttal
és kamataival is tartozik felém az OTP. De a veretés ügyében a köztársasági elnök íratott egy hamis levelet,
amiben gondnokság alá helyezett elmebetegnek hazudtak. Nem vonják vissza. Akadályozzák a tudományos
és kárelhárítási tevékenységem, s hogy be tudjam hajtani a tartozásokat. Jogosítvány hosszabbításkor derült
ki, hogy a belügyminisztériumi adatnyilvántartóban megmásították a személyi számom. Miért, azért, hogy a
választójogom folyamatossága ne bizonyítsa a köztársasági elnöki csalást?! A hamis köztársasági elnöki irat
iktatószáma: X-398/1998. Dr. Pataki Árpád fővárosi bíró szerint a köztársasági elnök ezzel nem követett el
jogsértést. Azért nem, mert a zsidó törvénykönyv Talmud szerint minden nemzsidó barom? Lehet, hogy az
állatvédőkhöz kellene fordulnom? Az itt bemutatott államigazgatási bűncselekmény-sorozat közzétett
bizonyítékait lásd a www.tejfalussy.com honlapon. Lásd: Email-Könyvek rovat, Email Könyv 11.
Budapest, 2015. 08. 03.
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Kedves Léhmann György Ügyvéd Úr!
Szeretném a segítséged kérni a melléklet szerinti közérdekű pernek az akkor is
elindításához, ha az igazságügyminiszter szokása szerint mellőzi a közérdekű per
általa lefolytatására vonatkozó jogos kérésem teljesítését. Pótmagánvád keretében
is lefolytathatnánk, ugyanis dokumentálná, hogy mire képes a hazai "jogállam"
(és a Strasbourgi Nemzetközi Bíróság).
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tárgy:Re: Élet az utasításra hozott bírósági határozatok után
küldő:gmail.com
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