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MEHNAM-info, Országos és nemzetközi terjesztésre 
 
Ügykód: tisztessegteleneljarasnakneveztekatacsalast141106 
 
A CSALÓK CSALÁSÁT „TISZTESSÉGTELEN ELJÁRÁSSÁ” ÁTNEVEZNI IS CSALÁS 
 
A bűncselekményt átnevezési csalással a csalóknak bűnsegédkező hivatalnokok és a jogász 
szakértők ellen büntető feljelentésként az ORFK Panaszirodához és a Legfelsőbb Bíróság Kúria 
elnökéhez, valamint az Igazságügyi miniszterhez is megküldve, megbízás nélküli közérdekű 
kárelhárítás keretében!  
 
„Tisztességtelen eljárás”? Ennek az országnak a vezetői és az általuk felügyelt bankok által 
folytatott eladósító bankári és közjegyzői csalásokat (és a népbetegítő, élerövidítő, fajirtó bűnözést 
is, utóbbiak bizonyítását és mérési bizonyítékait lásd a www_pont_tejfalussy_pont_com 
honlapomon) csak "tisztességtelen eljárásként"  kezelik, s az ugyancsak csaló ügyészek a 
bűncselekményeket nem bűncselekménynek hazudással megakadályozzák a károkozásokat 
szervező elkövető és fedező, ezen gazdagodó bűnözők ellen a büntetőeljárásokat, a polgári bíróság 
mivel (nem jogosult rá!) nem fog kártérítést fizettetni  a kárkozókat foglalkoztató intézményekkel, 
cégekkel a  bűncselekményekkel előidézett károkat elszenvedők részére. Előbb büntetőeljárásban 
meg kell állapítani a csalásokat szervezők, megengedők, fedezők személyes felelősségét és a 
büntetőeljárásban megállapított közreműködésük arányában kell perelni őket és az őket 
foglalkoztatókat kártérítésre! A "jogalkotók" hülyét csinálnak a perelő károsultakból, a 
büntetőeljárás az által megakadályozásával, hogy a csalás, fajirtás stb. szavak helyett a 
„tisztességtelen eljárás” kifejezéssel illetik az elkövetett bűncselekményeket!  

 
 
Verőce, 2014. 11. 06. Tejfalussy András 
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Melléklet:  
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http://www.civilkontroll.com/a-tartozasok-eltunese-az-elevules/ 
 

A TARTOZÁSOK “ELTŰNÉSE”- AZ ELÉVÜLÉS 

április 25, 2014 - Belföld, Kiemelt hírek - Tagged: "deviza"-"hitel", Behajtás, Deviza Alapú Csalás, Elévülés,fizetési 

felszólítás, Követelés, Követeléskezelő, Tartozás, vis maior 
 

A tartozások nem maradnak fenn örökké, egy idő után akkor sem lehet érvényesíteni, 
behajtani, ha az egyébként jogszerű volt valamikor. Ezt biztosítja az elévülés. Az elévülés 
lényege, hogy az elévült követelést bírósági úton nem lehet többé érvényesíteni. Ám, ha az 
elévült követelést az adós önként kifizeti, később már nem követelheti vissza. Nem arról van 
tehát szó, hogy maga a követelés iránti jog szűnik meg, csak azt törvényes úton már nem lehet 
behajtani, követelni. 
 
Az általános elévülési idő 5 év. Emellett léteznek a jogszabályokban speciális, az általánosnál rövidebb és hosszabb elévülési idők is. 
Sőt, vannak olyan igények is, melyről jogszabály mondja ki, hogy nem évül el. 

A fizetési felszólítás 
A fizetési felszólításoknak 2014. március 15-ig igen nagy szerepe volt, hiszen ezzel meg 
lehetett akadályozni, hogy egy követelés elévüljön. Vagyis, ha a tartozásról igazolható 
módon fizetési felszólítást küldtek az adós részére, az elévülési idő újból kezdődött. Így az 
5 éves elévülési idő akár a többszörösére is meghosszabbítható volt és mindez nem 
igényelt komolyabb anyagi ráfordítást sem. 
Mi történt a fizetési felszólítással az új Ptk.-ban? 
Az új Polgári Törvénykönyv 2014. március 15-i hatályba lépésével a helyzet ezen a téren 
gyökeresen megváltozott. Az új Ptk. kivette a fizetési felszólítást abból a körből, mely 
megszakítja az elévülést. Az elévülés megszakadása a gyakorlatban azt eredményezi, 
hogy az elévülési idő a megszakítástól újból elkezd ketyegni, vagyis olyan, mintha addig 
nem is telt volna le belőle semmi. Ha például egy követelés 2014. április 1-én vált 
esedékessé, de azt nem teljesítették, elindul az 5 éves elévülési idő. Ám ha az 5 év alatt, 
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mondjuk 2014. november 1-én a jogosult tesz valamit, ami a törvény alapján megszakítja 
az elévülést, akkor a követelése attól az időponttól ismét 5 évig érvényesíthető. 
Főszabály szerint 
Főszabály szerint a követelések 5 év alatt évülnek el. Ha a felek az elévülési idő hosszát 
szeretnék 5 évtől eltérően megállapítani, ezt a megállapodást írásba kell foglalni. 
A korábbi szabályozással ellentétben tehát nemcsak 5 évnél rövidebb, hanem 5 évnél 
hosszabb elévülési időben is megállapodhatnak a felek. Egy dolgot nem lehet: az elévülési 
időt a szerződésben teljesen kizárni. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés 
esedékessé válik. Ha a teljesítés idejére a felek határidőt tűztek ki, akkor a határidő utolsó 
napja az esedékesség időpontja. 
A korábbi Ptk. alapján egy fizetési felszólítás is elegendő volt ahhoz, hogy az elévülés 
megszakadjon, vagy az érvényesítésre rendelkezésre álló idő elölről kezdjen el ketyegni. 
Így volt például biztosítható, hogy egy nagyobb összegű követelés később is követelhető 
legyen bíróság előtt. Ennek a gyakorlatban is volt jelentősége, hiszen könnyen 
előfordulhat, hogy egy nagyobb összegű tartozás behajtásához szükséges pénz hiánya 
miatt nem tudja valaki a követelést bírósági úton azonnal érvényesíteni. A fizetési 
felszólítással azonban időt nyerhetett a jogosult. 
 
Az új Ptk. már „szigorúbban” ítéli meg, hogy mivel lehet a követelések elévülését megszakítani. Erre a fizetési felszólítás már nem 
elegendő, helyette lehetőségként a tartozás elismerése, az egyezség, vagy a kötelezettség módosítása, a követelés bírósági eljárásban 
történő érvényesítése, vagy csődeljárásban történő bejelentése áll a hitelezők rendelkezésére. 

Kit érint a változás? 
A változás gyakorlatilag mindenkit érint, nem csak a cégeket, de a magánszemélyeket is. 
Egyértelmű, hogy az adós szempontjából kedvezőbb az új szabály, hiszen a jövőben egy-
egy fizetési felszólítással nem tehető „örökös adóssá”. Ugyanakkor a hitelezők az új Ptk. 
alapján már nem „üldögélhetnek” akár korlátlan ideig egy-egy követelés felett, ha be 
akarják hajtani, időben kell lépniük. 
Dr. Kocsis Ildikó 
ügyvéd 
Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda 
www.megbizhatougyvediiroda.hu 
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely 
nem minősül jogi tanácsadásnak. 
 

 

DR. LÉHMANN: EMBEREK! ÉBRESZTŐ! AZ 
ÉLETETEK A TÉT! 
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…... 

Nagyon jól működik a sötét erők "Oszd meg és uralkodj" taktikája.  
Hipnotikus álomban tengődnek sokan, de arra nem képesek, hogy legalább felemeljék a 
hátsó felüket és oda álljanak azok mögé, akik értük emelnek szót. 

Ez sajnos tapasztalható volt már az országos választáskor is. Látható volt, hogy az a 
tiszta, abszolút jobbító szándékkal vezérelt, tényszerű "kampányolás" nem ér el az 
emberek tudatáig. 
 
Még azokhoz sem, akikért Ön – időt, energiát nem kímélve – fáradozik!    
Darnell Krisztiánnak egy  kijelentése jutott eszembe, melyet az egyik előadása során az 
 elesett emberek megsegítése,  felsegítése kapcsán mondott:  
"képletesen szólva, az elesett emberbe bele kell rúgni, hogy az életben maradási ösztönét 
felpiszkálva maga akarjon fel állni".  
Első hallásra szóhoz sem jutottam a megdöbbenéstől, de később meg tapasztaltam az 
igazát. Mert aki próbált már felemelni olyan embert, aki elhagyja magát, az rájön, hogy 
hihetetlen súlyos tud lenni akár egy 40-50 kg-os emberke is, ebből adódóan vagy hagyja a 
földön, míg saját maga nem vesz erőt magán, és mindent megtesz, hogy ismét talpra 
álljon, vagy belerokkan a segítésbe. 
Fentiekből ki indulva az én álláspontom, javaslatom, kérésem: ne hagyja veszni azt amit 
rengeteg energiával felépített, csupán egy kicsit módosítani kellene az ügyfelekkel való 
kapcsolaton. 
Egyértelműen és világosan tudomásukra kellene hozni, ha valaki nem akar minden tőle 
telhetőt megtenni a helyzetének a javítsa érdekében, az ne várjon mástól se segítséget! 
Pont egy hónapja megjelent levelére született meg a fenti írásom, és sokat gondolkodtam, 
hogy elküldjem-e? Nem tűnik-e  valami tudálékos okoskodásnak? 
Végül is, a jó szándéktól vezérelt segíteni akarás késztetett arra, hogy elpostázzam a 
saját, 64 éves élet tapasztalatomból leszűrt tanulságot, hátha ezzel is segíteni tudok 
abban a nehéz döntésben, hogy meddig szabad elmenni a mások megsegítésében.  
Áldozatos munkájához szívből kívánok további nagyon jó egészséget! 
Üdvözlettel: 

S…………………… I………………. 
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A VÁLASZ: 
Tisztelt S……………………… I……………….. Úr! 
Természetesen minden tekintetben igaza van és véleménye különösen mostanában nagyon is 
aktuális.  
Amikor minden adós tapasztalhatta hosszu idő óta azt, hogy a bankok csalási 
magatartásával jogtalanul megszerzett pénzeknek, vagyonoknak megtartása érdekében 
bűnpártolói magatartást tanúsítják évek óta a Navracsics és Matolcsy féle miniszterek, 
illetve az egész Kormányzati hatalom, még mindig, most is készek arra gondolni, hogy 
ennek mostani kormányzati szélhámosságnak alapján vajon miként fognak velük a bankok 
elszámolni úgy, hogy ezért nekik semmit nem kell tenni. 
 
Majd amikor ezt az alamizsnának nevezhető banki elszámolási eredményt sem fogják végül 
megkapni, majd akkor nézze meg, hogy ugyanezek az adósok természetesen zokszó nélkül ugy 
fogják ezt is tudomásul is venni, hogy ez a Kormány mindent megtett érdekükben, de a 
kártékony bírói hatalom és főleg az Európai Unió miatt sajnos semmit nem tud tenni.  
És ők még akkor sem fognak saját érdekükben semmit tenni. 
És azon sem fogok csodálkozni, ha jobb híján az én házam ablakait fogják bezúzni 
mérgükben. 
 
Ettől még ők az én bajbajutott honfitársaim, és amíg lélegzem, igyekszem nekik minden 
latolgatás nélkül segíteni. Illetve hátha megvalósul általam egyszer József Attila Tanítások 
című írásának szándéka.  
Addig pedig nekem sajnos Ady Endre „Nekünk Mohács kell” verse jár fejemben: 
„Ha van Isten, ne könyörüljön rajta: 

Veréshez szokott fajta, 
Cigány-népek langy szivű sihederje, 

Verje csak, verje, verje. 
Ha van Isten, meg ne sajnáljon engem: 
Én magyarnak születtem. 
Szent galambja nehogy zöld ágat hozzon, 
Üssön csak, ostorozzon. 
Ha van Isten, földtől a fényes égig 
Rángasson minket végig. 
Ne legyen egy félpercnyi békességünk, 
Mert akkor végünk, végünk” 
Tisztelettel: Léhmann György 

 

Tegnapi napon volt három éve annak, hogy az alábbi címen hallhatóan a következőket is 
mondtam: 
 „legyen tízezer per, hát abban a pillanatban a hatalom meghátrál” … 
 
Video URL cím: https://www.youtube.com/watch?v=VGMCHPxQ9t8 
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A döntő változás a tízezer per láttán mára valóban bekövetkezett, de a meghátrálás 
helyett a hatalom bízva erejében inkább szembefordult.Három évvel ezelőtt én úgy 
gondoltam, hogy a hatalom a józan ész és a tisztesség alapján fog dönteni a meghátrálás 
mellett. 
Ők nem így gondolják.A többi megállapításom pedig a szövegben stimmel. Léhmann 
György  
 
Léhmann György további Videók:  
 
http://www.civilkontroll.com/magyarok-tartsatok-ki-ne-aldozzatok-fel-magatokat-dr-
lehmann/ 
 
MAGYAROK! TARTSATOK KI, NE ÁLDOZZÁTOK FEL 
MAGATOKAT!-DR. LÉHMANN 

május 20, 2014 - Belföld, Dr.Léhmann, Kiemelt hírek - Tagged: "deviza"-"hitel", Deviza Alapú Csalás,Dr.Léhmann 

György, extraprofit, Gazda, kollaboráns, Nagytőkés, Pénzhatalom, Politikus, Vegyes deviza határidős  

Naponta találkozom olyan írásokkal, melyekhez hasonló szinvonalon történő elkészítésére alkalmatlan vagyok. Elegendő 

felkészültség hiján. Többek között az alábbi, ma reggel közzétett írásomra küldött alábbi levélnél is ez a 
meggyőződésem. 
Köszönöm. Léhmann György 

 

MAGYAROK! TARTSATOK KI, NE ÁLDOZZÁTOK FEL 
MAGATOKAT!-DR. LÉHMANN 

május 20, 2014 - Belföld, Dr.Léhmann, Kiemelt hírek - Tagged: "deviza"-"hitel", Deviza Alapú Csalás,Dr.Léhmann 

György, extraprofit, Gazda, kollaboráns, Nagytőkés, Pénzhatalom, Politikus, Vegyes deviza határidős ügylet 

Naponta találkozom olyan írásokkal, melyekhez hasonló szinvonalon történő elkészítésére 
alkalmatlan vagyok. Elegendő felkészültség hiján. Többek között az alábbi, ma reggel 
közzétett írásomra küldött alábbi levélnél is ez a meggyőződésem. 

Köszönöm. Léhmann György 

 

"Tisztelt Dr Léhmann úr! 
Levele kordokomentum. Mint ahogyan az előzőek is. Egyenlőre figyelembe nem vett, de már soha 
el nem tüntethető vádiratok, melyekben megfogalmazott állításait soha ez a kollaboráns banda 
cáfolni még csak meg sem kísérelte. Gazdáik nem ezért tartják őket. Ezek dolga mindössze annyi, 
hogy félrebeszéljenek, újabb és újabb hónapokkal húzzák az időt, azaz újabb és újabb hónapokkal 
tovább biztosítsák a paraziták extraprofitját. 
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Erre a célra ma már a legmegfelelőbb politikai erő a talpig piros-fehér-zöldben tocsogó un. 
polgári oldal – jól tudják ezt a bankokat birtokló, névtelenségbe burkolózott emberszerű 
parazita létformák is. 
 
A nyíltan kozmopolita és nemzetben gondolkodni képtelen (nem is tudják mit jelent a szó) ún. 
baloldal tagjait nagyjából 2 perccel azután, hogy csak megkísérelnének megint a bankárok 
érdekében tenni valamit a nemzet ellenében, nos lábuknál fogva lennének felaggatva. Nem nem, a 
bankárok tudják, hogy érdekeiket ez a magát teljesen, sokszorosan lejáratott, a nemzetet 
megszólítani képtelen (mivel is szólítanának meg, teljesen idegen érdekek és értékrend. 
Szanyi számára az egyetlen dolog, amit ő igenis felvállal az Horn Gyula öröksége. Úr Isten, ettől 
nincsen lejjebb. Hát ez az értékrend egy kicsit messze van őseink Isten, haza, család szemléletétől. 
Persze a Szanyi fajta magát európainak tartja. Szerintem meg nem olvasta József Attila Thomas 
Mann üdvözlése c. versét, és egyébként sincs fogalma róla, mit jelentett 
valamikor európainak lenni. Hát nem azt, mint most)   
Szóval valóban úgy tűnik, hogy az ismét 2/3 -os nemzeti kormány megkísérli eljátszani azt, amit én 
őszíntén szólva már a tavaszi választások előtt is nagy bátorságnak gondoltam részükről. Valahogy 
ki kell húzni a választásokig úgy, hogy ne kelljen – bármíly nagy is már a várakozás és 
elégedetlenség – a devizaadósok érdekében kormányzati lépéseket tenni, azaz a paraziták 
extraprofitjának akár egy kis részét is veszélyeztetni. Akkor erre a célra a legmegfelelőbb – a 
lényegi kérdésekről való figyelemelterelés és időhúzás megvalósítására szolgáló – hazugságnak, ill. 
műbalhénak a Kúriára való mutogatás, a felelősség áthártása bizonyult. Így döntöttek a Széchenyi 
lábújjkörménél is alávalóbbak. Mert csuda rafkósak ám!   

Azt viszont azért már tényleg nem gondoltam, hogy meg merik kockáztatni, hogy 
megint valami kamu, ócska időhúzó indokkal és dumával megpróbálják kihúzni őszig, hogy 
az önkormányzati választásokon is túllegyenek, sikerrel abszolválják  akképpen, hogy – akkor 
majd már 5 éve – úgy tudják adósmentőként feltüntetni magukat,  
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hogy közben valójában az a néhány dolog, amit egyáltalán tettek devizahitel ügyben az 
egyrészt tovább súlyosbította az Adósok kiszolgáltatottságát, megvalósította azt, hogy az 
állam részéről – az adósko helyett álítólag – közpénzből garantálva van továbbra is a 
bankárok extraprofitja, a saját maguk számára megalkotott végtöréesztési akcióban részt 
vetteken kívül senkin ez a gyáva, nyomorult banda nem segített, maximum időben eltolta az 
öngyilkosságukat. Még annyit sem tettek meg ezek a piros-fehér-zöldbe öltözött zombik, mint 
a lengyelek, vagy éppen a horvátok.  
És miközben még a legutóbbi teljes lerablást sem orvosolták, vagy legalább a nemzet túlélése 
szempontjából valamiféle kárenyhítést véghez vittek volna (tudom, majd ősszel…), eközben már a 
következő generáció becserkészése zajlik. Megint szaporodnak a hitelfelvételre buzdító reklámok, 
mint a régi szép időkben. Új varázsszavak vannak, meg tuti csak neked ajánlatok. Most a forint 
alapú a menő szlogen. Persze a parazita közben nem lett szent, így a célja ezekkel a legújabban 
ajánlott hitelkonstrukciókkal is vélhetően ugyanaz, mint volt a devizaalapú esetén. A totális lerablás. 
Egy biztos. Sem én, sem a gyerekem, de ha rajtam múlik még az unokám sem fogja soha többet 
még a lábát sem betennik egyik nyomorult bankba sem, amelyik annak idején devizaalapú hitelt 
nyújtott. Még akkor sem, ha most forint alapon akar majd évek múlva – a pénzügyi felügyeleti 
szervek vélhetőleg most is aktív közreműködésével – kisemmizni. Ezek tőlem soha többet 1 ft -ot el 
nem vesznek, de én ott fogok beléjük rúgni, ahol érem őket. És jól mondja az ügyvéd úr: jó lesz, ha 
a bankok elkezdik a kártérítések kifizetését majdan biztosító tartalék képzését. 
 
Maradok tisztelettel, jó egészséget kívánva 
                                                              G ………….  L ………….  
 
Ui: A leveléhez mellékelt erstés törvényszéki ítélet után – ami példaértékű, és még egy laikusnak is, 
mint én vagyok érthető – felszóltom a közhatalmat ideiglenesen gyakorló, a Szent Korona mellett 
nap mint nap fizikai közelségben (méltatlanul) tartózkodó politikusokat, akik továbbra is a 
bíróságokra mutogatunk című ócska színjátékkal próbálkoznak időt nyerni maguknak, és bankár 
gazdáiknak: Minden percet meg fogtok bánni, amit nem a hazátoknak való szent szolgálattal 
töltetek el. A haza Magyarországot jelenti (a félreértések elkerülése végett)   

Magyarok! Tartsatok ki, ne áldozzátok fel magatokat, de legyetek okos, ravasz, nyakas 
magyarok! Nem kell lelövetni, meg agymosott rendőreinkkel eltiportatni magatokat! Az nem 
használ. El fog jönni a mi időnk, de addig védjétek érdekeiteket, és vigyázzatok a családotokra. És 
ne hagyjátok soha szó nélkül, ha egy másik magyart kisemmiznek, mert ti is sorra kerültök. A 

parazita egyedüli hathatós fegyvere ellenünk a saját közönyünk egymás iránt. Ezt jól jegyezze 
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