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ÜGYÉSZEK, BÍRÁK, KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÖK OTP-s PÉNZLOPÁST IS FEDEZŐ CSALÁSA 

Közzétett nyilvános feljelentés és közérdekű bejelentés Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszterhez: 

Kérem az igazságügyi minisztert, indítson törvényességi vizsgálatot az alábbi ügyekben. Emeljenek vádat a 
bűnözők ellen. Fizettessék ki a társaság részére átutalt,  az OTP-nél ellopott pénzt a kezemhez. A Nógrád 
Megyei Bírósági ügy száma, ahová a  hivatali bűncselekmények elkövetésével  károkozások bűnügyének az 
összes általam benyújtott okirati bizonyítéka (a Fejér Megyei Bíróságtól) legutóbb átkerült: 2.P.21.041/2010. 

Ha ezek „törvényesek”, akkor csalási alkalom teremtő tudatos csalások a vonatkozó törvények:  Állami 
és önkormányzati  hivatali  bűnözők 1997. szeptember 10-én megpróbáltak bírósági úton megfosztani a jogi 
cselekvőképességemtől, de nem sikerült nekik. Több bűnöző is érdekelt volt a csalásban. Egyfelől, akik 1978 
óta a nemzetközi tudományos szabadalmaim szerinti találmányaim „szerzőjeként” Nobel- stb. díjakra, hazai 
és külföldi  kitüntetésekre pályáznak.  Másfelől, akik a  GTS-Antirandom találmányaim szerinti mérésekkel 
leleplezett  országkárosító, lakosság mérgező  kálisóhasználat  feljelentésén „megsértődtek”.  Főleg a kálium 
mérgezés elleni 8253. sz. országgyűlési interpellációt 1992. dec. 8-án szembehazudó Váncsa Jenő, Keresztes 
K. Sándor és Surján László miniszterek.  A Váncsának segítő belügyminiszter(ek) és  fővárosi főügyészek 
titkosított  átiratokban kérték, hogy  a  zárjanak  elmegyógyintézetbe. Ehhez  az 1997.  szeptember 10-i 
tárgyalásra előállító rendőrök agyrázkódásosra rugdostak, vertek. Ezzel kb. egy időben az OTP-nél leloptak 
514.000 Ft-ot  a társaságom részére nyitott magánszámláról. Az Általános Innovációs Pénzintézet szerződő 
parterem által kizárólag a társaságomnak átutalt pénzt és a kamatait. (Azért kellett magánszámlára utaltatni a 
társaságomat illető pénz, mert az OTP nem volt hajlandó a bejegyzés alatt álló cég nevére számlát nyitni.)  A 
pénzlopást az I-XII. Ker. ügyészség vezetője által írt hamis határozat, az összeveretést pedig köztársasági 
elnöki hamis irat (X-398/98.) is fedezi, mind a mai napig is! Az ezek elleni pereinket ismétlődően elcsalják. 
Legutóbb előzetes  a  büntetőeljárásban  kértem tisztázni  a  polgári  peri  kereset  pontosításához  a  csalás 
elkövetők személyes és intézményi felelősségét a Nógrád Megyei Bíróságnál. Csaló ügyész megakadályozta. 
„Nem bűncselekménynek” hazudta a bizonyított bűncselekményeket. Nem lehetett pontosítani a keresetet. A 
bíróság nem volt hajlandó ítélkezni. Fellebbezni és perújítani pedig azért nem engednek, mert nem volt ítélet.
Kérem Miniszter urat, hogy erre, mint közérdekű bejelentésre, 30 napon belül válaszolni szíveskedjék!

A  FENTI  FELJELENTÉS  LÉTREHOZÁSI  DÁTUMA:  Magyarország,  2014.  november  18.,  FELELŐS 
BENYÚJTÓJA: nemes 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 hatás-optimalizáló 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.  Honlapja(i):  www.tejfalussy.com,  levélcíme:  Hungary  2621  Verőce,  Lugosi  u.  71.,  E-mail:  
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T/Fax: +36 1 250 6064, +36 27 380 665, Mobil: +36 20 2181408.

A fenti  feljelentést  nem  csak  végelszámolóként  nyújtom  be,  hanem  személyes  sértettként  is,  az  engem  
összeverő rendőrök bűncselekményét megszervező és utána nem bűncselekménynek hazudó bírák, ügyészek,  
s az őket az X-398/l998. hamis köztársasági elnöki hivatali irattal máig is fedező köztársasági elnökök ellen.

Copy: Tájékoztatásul a Fővárosi Bíróság t Cégbírósága részére (hiv.: Cg.01-04-231575).
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Melléklet: Bírósági talmudizmus
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/Birosagi-talmudizmus.htm
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