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PÓTMAGÁNVÁD  AZ OTP-SZÁMLÁNKRÓL TÖBB MINT FÉLMILLIÓ FORINTOT LELOPÓ OTP
ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJA ÉS A LOPÁSUK ÜGYÉSZ FEDEZŐI, A LEGFŐBB ÜGYÉSZEK ELLEN

1./Ez a közérdekű bejelentésként az Országos Rendőr-főkapitánysághoz is benyújtott feljelentés  magánvád
dr. Csányi László OTP elnök-vezérigazgató és dr. Polt Péter legfőbb ügyész ellen, akik fedezik az OTP III.
ker.  fióknál  nyitott  számlánkon  tartott  514.000,-Ft  pénzünk  OTP-sek  által  az  I-XII.  kerületi  ügyészség
vezetője közreműködésével  ellopását  és most  ezen eltüntetett  számlánknak az OTP Bank Nyrt  Központi
Panaszkezelési Főosztálya általi letagadását. E pótmagánvádam benyújtásához ingyen segítő ügyvédet kérek!

2./Dr. Tisza László úr, az OTP korábbi vezérigazgatója, akivel Bonyhádi Elek főmérnök úr ismertetett össze,
az  általam részére  személyesen bemutatott,  nemzetközi  méréstudományi  szabadalmaim szerinti  biológiai
hatáskalibráló Antirandom méréseink alapján, amelyek bebizonyították a gilisztaürülék nem humusz hatását,
leállította az Eisenia Foetida komposztgiliszta humusztermelő gilisztaként felvásárlását hitelezést. A csalásra
alapozott humusztermelés hitelezésre a mezőgazdasági miniszter egy hamis szabványra alapozva biztatta fel
az OTP-t és más bankokat. Előíratták egy hamis szabvánnyal, hogy gilisztaürülék (nem) humusz tartalmát
olyan  mérőműszerrel  mérjék,  amelyik  a  nem  humusz  gilisztaürüléket  is  „humusznak”  mutatja.  Mielőtt
leállítottam, az OTP legalább 4 milliárd forinttal hitelezte az visszafizethetetlen hitellel eladósítási csalást.

3./Akiket sértett, hogy elhárítottam további, kb. 12.000.000.000,-Ft, a magyar lakosság tömegeit eladósító
hitelezési  csalást,  pl.  a  csalásba  belebukott  gilisztatenyésztők  egyik  főkolomposa,  Termeczky  Alfréd
bosszúból  megrágalmaztak.  Azzal,  hogy  elmebeteg  vagyok,  aki  nem  tett  semmit  a  gilisztahitelezéssel
eladósított emberek mentésére. Ugyanakkor az akkori köztársasági elnök Göncz Árpád is megrágalmazott.
Ugyanazon  a  napon,  amikor  Termeczky  Alfréd.   Mindketten  azzal  rágalmaztak  meg,  hogy  „régóta
gondnokság alá helyezett  elmebeteg vagyok”.  Termeczky az OTP által  100.000.000,-Ft-tal  finanszírozott
„gilisztakárosultakat  kártalanító  alapítvány”  egyik  vezetője  lett.  Göncz  Árpád  arra  válaszként  íratta  a
gondnokság alá helyezettségi  hazugságot,  az  utódai  által  máig is  fenntartott  rágalmat,  amit  egyébként  a
folyamatos választójogom is cáfol, hogy a Magyar Egység Párt elnök jogász munkatársam, Dr. Lenkei János
Pál  közérdekű  bejelentés  tett  nála  amiatt,  mert  belügyminiszteri  és  ügyészségi  titkos  utasítására  1997.
szeptember 10-én hajnalban rendőrök törtek be a III. ker. Lajos u. 115. VI. 34. alatti lakás irodámban, ott,
majd a III. ker. Rendőrségen agyrázkódásosra vertek, rugdostak, majd véresre bilincselve elhurcoltak a váci
városi bíróságra, hogy ott, a nevem is hamisan író bíró, dr. Kautzné dr. Schneider Margit Erika megkíséreljen
ténylegesen gondnokság alá helyezni, hamis elmeorvosi szakvélemény alapján, amit a hitelezési csalásban
bűnrészes mezőgazdasági miniszter a belügyminiszter segítségével rendelt meg a bíróságtól ellenem. Csak
azért nem sikerült nekik, mert amikor a „tárgyaláson” a bíró letagadta a belügyminiszter ezt megrendelő
titkosított levelét, feljelentettem őt közokirat hamisításért, s emiatt nem tudott „érdemi határozatot” hozni. 

4./Lehet, hogy az OTP-sek mindazoknak ellopták a megtakarított pénzét, akikről úgy tudták, nem tud majd
ellenük fellépni, mert valakik megöletik és/vagy a „jogképességét korlátozó gondnokság alá helyeztetik”? Az
OTP „ függőszámla” ugyanis, ahol megtalálták a pénzünket kézzel volt írva és rengetegen szerepeltek benne!

5./Mellékelt leveleikre válaszként, tájékoztatom az OTP Panaszirodáját, hogy elsődlegesen nem polgári perre
tartozik a pénzüknek a számlánkról az OTP-sek által ügyészi segítséggel ellopása, hanem a rendőrségre. A
pénzlopási és számla eltüntetési bizonyítékok közzé vannak téve, lásd http://www.tejfalussy.com/wp-content/
uploads/2018/02/ingatlaneladositohitelezesibunozes180201email2.pdf. (Bárki által letölthető az internetről!)

Budapest, 2018. 12. 04.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, méréstudományi szakértő feltaláló
(1-420415-0215, an.: Bartha Edit), Postacím: 1036 Bp. Lajos u. 115.
III. 18., E-mail cím: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

Közérdekű bejelentésként kapja, közérdekű büntetőfeljelentésként is az Országos Rendőrfőkapitány

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2018/02/ingatlaneladositohitelezesibunozes180201email2.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2018/02/ingatlaneladositohitelezesibunozes180201email2.pdf
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Melléklet: Az OTP számlámon tartott több mint félmillió forintunk OTP-sek által ellopása után a 
számlánk nyomainak az OTP-sek általi eltüntetését bizonyító OTP Panaszirodai „sumákolások”:
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