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Nyílt levélként közérdekű bejelentés: Tolvaj banki alkalmazottak bűnpártolását folytatják a hazai
köztársasági elnökök is

Az OTP által ellopott pénzünket azért nem tudom visszaszerezni, mert Áder János is érvényben
tartja  az  elődje,  Göncz  Árpád  engem  "gondnokság  alá  helyezettnek"  hazudó  X-398/1998.
iktatószámú  hamis  iratát.  Az  OTP-sek  514.000  Forintot  loptak  le  a  számlánkról,  miközben  a
népirtási  bizonyítékok  alapján  feljelentett  Gergátz  Elemér  miniszter  megkísérelt  gondokság  alá
helyeztetni úgy, hogy az ez ügyi "per" tárgyalásra elhurcolás közben a rendőrök összevertek.

Verőce,  2017.  06.  29.   Tejfalussy  András  oknyomozó  mérnök  tudományos  feltaláló,  korábban
minisztériumi, országgyűlési, önkormányzati és akadémiai szakértő (www.tejfalussy.com)
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OTP általi számlameglopás (pénzrablás) és tolvajokat fedező rendőrségi és ügyészségi vezetés

514.000.Ft-ot rabolt le a számlánkról az OTP. Ezeket a rablókat az ügyészség a mai napig is fedezi.

A társaságunknak a szabadalmaim alapján átutalt pénzt lelopták a számlánkról az OTP-sek. Akkor,
amikor úgy vélhették,  hogy a méréseinkkel leleplezett  országmérgezésért  felelős minisztereknek
sikerülni fog az ügyészekkel megszerveztetett bolonddá nyilváníttatás. Belebuktak, annak ellenére,
hogy a rendőrök a „gondnokság alá helyezési per” tárgyalására előállítás ürügyén agyrázkódásosra
rugdostak, vertek. Utóbbit a köztársasági elnökök is fedezik az X-389/1998. hamis irattal. Az OTP-
nél történt pénzlopást az I-XII. Kerületi vezető ügyész azzal a hazugsággal fedezte, hogy a lelopott
pénzt úgy tüntette fel, mintha ezen összegre végrehajtás lenne ellenem, majd hamis végrehajtásokat
indíttattak ellenem, egy másik számlámon általuk eszközölt 8.000 Ft-os általuk hitelezett kifizetésre
alapozva. Itt az igazolás, hogy kitől származott a pénzünk és kinek a részére utalták át az OTP-hez:



4/2.

Egyszer csak „eltűnt” a társaságunknak átutalt pénz maradéka, 514.0000-Ft a két társasági tagnak a 
nevén lévő OTP-számlánkról:.

Miután a könyvelő feleségem szólt, hogy eltűnt a számlánkról a pénz, bementem az OTP fiókba és 
megkerestettem.

Ordítoznom kellett velük, nyilvánosan csalóknak kellett neveztem őket. Végül azt mondták, hogy 
megszűnt a korábbi számlaforma, s emiatt „függőszámlára tették át a pénzt” A „függőszámla” egy 
kézzel írt füzet volt. Végül a botrány miatt kénytelenek voltak az alábbi igazolást írni, hogy náluk 
van a pénz: 
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A pénz a mai napig sem adták oda. Készítettek egy hamis ügyészségi határozatot, hogy az 514.000 
Ft-tal nem ők tartoznak, hanem én:
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Verőce, 2017. 06. 29. Tejfalussy András, Agroanalízis Tudományos PJT (elnök), 1036 Lajos u. 115. 




