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Közérdekű nyilvános bejelentés jogos védelemként a Legfelsőbb Bíróság Kúria 
elnökéhez 
 

Bírák is nyújtsanak be vádat a korrupt ügyészek és bírák ellen, akik évtizede tudatosan 
akadályozzák a vádelemeléseket a "devizahitel" felvételre felbíztató hivatalnokok ellen! 
Azok ellen a hivatalnokok ellen, akik és/vagy a hivatal, amelyik foglalkoztatja őket, a 
biztatási kárra vonatkozó törvény szerint kötelesek megfizetni a felbiztatás károsultjai 
részére minden olyan kárt, amit a felbiztatással okoztak (lásd Ptk.). 
 

Nem szabad megvárni, amíg elévül a károkozási bűncselekmény büntethetősége. Önök 
hivatalból is kötelesek feljelentést tenni! Nem bűnpártolhatnak! Nyilvánvaló a 
Bankszövetség és MTI devizahitel felvételre ösztönző tudatos felbiztatása. Lásd: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest, 2017. 03. 09.     
 

 
Tejfalussy András 
oknyomozó mérnök feltaláló 
megbízás nélküli kárelhárító 
www.tejfalussy.com 

http://www.tejfalussy.com/
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A deviza károsult már nem károsult 
 

Részletek alább. 
A “DEVIZA”-KÁROSULT MÁR NEM KÁROSULT! OLVASD, 
MENTSD EL! 
Újabb nyert pénzintézeti per! 2008. szeptemberében felvett hitel összege: 
4.950.000,- Ft. 2014. november 31. napján a bank szerint a tartozás 9 113 
373,- Ft. ítélettel több, mint 7 000 000,- Ft összeget nyert a deviza 
károsult, azaz már nem károsult !!! Tovább a cikkhez. 

 

A „DEVIZÁS” BOMBA ROBBANNI FOG! 
Új hét, új lehetőség az adósságcsapdába került emberek megsegítésére. 
KDNP – Kereszténydemokrata Néppárt és Országgyűlési 
képviselőknek! Tovább a cikkhez. 

 

Facebook: ide kattintva! 

 

MILYEN ÉLET VÁR A “DEVIZA”-KÁROSULTAKRA? 
Fontos tények, és üzenet a parlamenti pártoknak: A bankok a Magyar 
társadalom jelenős tömegétől (1,9 millió szerződés) 734 milliárd forintot 
vontak el szervezetten és folytatólagosan. Tovább a cikkhez. 
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http://www.civilkontroll.com/deviza-karosult-mar-nem-karosult-olvasd-mentsd-el/
http://www.civilkontroll.com/devizas-bomba-robbanni-fog/
https://www.facebook.com/Nemzeti-Civil-Kontroll-342783665741979/
http://www.civilkontroll.com/milyen-elet-var-deviza-karosultakra/



