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„DEVIZAHITELEZÉSES” CSALÁST 25 ÉVVEL MEGELŐZŐ ORSZÁGOS HITELEZÉSI 
CSALÁS, AMIT HAMIS LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGI ÉS EGY HAMIS KÖZTÁRSASÁGI 
ELNÖKI HATÁROZAT „HATÁLYBAN TARTÁSÁVAL” FOLYAMATOSAN FEDEZNEK

Feljelentés a különféle hitelezési csalások elkövetőit a bűncselekményeik büntethetőségének az 
elévüléséig hamis okiratok hatályban tartásával fedező IGAZSÁGÜGYI főhivatalnokok ellen.

1./ A Mezőgazdasági és Élelmiszerügyi Minisztérium vezetői, s tudományos akadémiai és egyetemi, 
korrupt szakértőik olyan hamis ellenőrző mérést szabványosítottak a gilisztaürülék humusztartalmát 
minősítéshez, ami a humuszt nem tartalmazó gilisztaürülék szervesanyagait is humusznak mutatja.

2./ Legfelsőbb Bíróság humusztermelőnek nevezte el egy elvi határozatában a humusz előállításra 
elvileg is alkalmatlan állatokat. 

3./ Ezek a csalások az értelmező szótárban nem szereplő megtévesztő "humusztermelő giliszta" és 
"gilisztahumusz" elnevezések jogszabályok vonatkozásban még nem értelmezettségén alapultak. Ez 
a csalásfajta széles körben terjed, amióta „jogszabály által nem tiltott tevékenység nem büntethető”. 

Kérem a hamis okiratok készítését és hatályban tartását végzők büntetőjogi felelősségének, és ezek 
munkáltatói és vagy a „Magyar Állam” polgári jogi kártérítési felelősségének a megállapíttatását a 
mellékletek szerinti és a több tízezer hasonló bírósági ügyben. Eddig kb. 50.000 károsultja van a 
hibás termék előállítását és felvásároltatását hitelez(tet)ő bűnszervezet által folytatott csalásnak!

Mellékletek: 1./ A giliszta hitelezési csalást leleplező cikkem a Kertészet és Szőlészet lapban. 2./ 
Takács Lajosné károsult PKKB-hez intézett 2001.02.28-i tiltakozó beadványa a 6.P4.120856/2001. 
fizetési meghagyási ügyben. 3./2001.09.17-i beadványa, a Fővárosi Bírósági 13.P.XXII.23 219/94. 
sz. ítélet ügyeiben. 4./ A csalást leleplező társaságunk 1993-as kárelhárítási díj megállapítási kereset 
pontosítása, amelyet a bíróságok eltüntettek. Nem engedik tárgyalni a legfelsőbb bírósági hamis elvi 
határozat  miatt,  amiről  ki  kellene mondaniuk,  hogy csalást  fedező hamis közokirat.  5./  Néhány 
előbbi feljelentés a „csalókat büntetést elévültető” bírósági, ügyészségi, minisztériumi jogi bűnözők 
ellen:  Kód:  GilAszLevailevel,  GilASZ-PTK484-487-980610,  GilPerUjraInditas070608k,  Goncz-
FB-LFB-Csalast-Felj101015Str-1,  GilisztaPeriEgyezseg-Felajanlas-101123b,  GilCsalMEM-OTP-
LFb-110416-LU-OV, Gil-OTP-110428OV, OTPgil-100millio-980621. 

Kérem a bizonyítottan hivatali ügyintézői csaláson alapuló hamis hivatalos iratok visszamenőleg is 
hatályon  kívül  helyez(tet)ését,  valamint  az  általam képviselt  Agroanalízis  pjt/gmk  kárelhárítási 
díjának  megállapítására  1993-ban  benyújtott  (2.P.20.129/93.)  kereset  letárgyaltatását  is  olyan 
bíróságon,  amelyik  nem  bűnrészes  a  fenti  minisztériumi,  ügyészségi  és  bírósági  csalásokban. 
További bizonyítékok találhatók a www.tejfalussy.com honlapon arra, hogy milyen korrupt a hazai 
igazságszolgáltatás.

Ha nem csinálnak rendet a bíróságon és ügyészségen, e beadvánnyal az Európai Unióhoz fordulok! 

Verőce, 2013. 11. 02.                              Tejfalussy András (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com) 
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Melléklet-1.
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Az OTP-vel beismertettem a hitelezési csalását és kárpótolta a csalásához a gilisztákat tenyésztőit:
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Az ügyészség a giliszta ügyi per közben összeveretett a rendőrséggel. Összeverten elhurcoltatott a 
váci bíróságra. Ott egy bíró (Kautzné Schneider Margit Erika), akit a tárgyaláson feljelentettem az 
okirat-hamisításai miatt, cselekvőképesség korlátozó gondnokság alá próbált helyezni (sikertelenül). 
Őket a pszichiátriai visszaélést szervező, veretők elleni feljelentést csalás útján elutasító katonai 
ügyészség,  majd  Göncz Árpád köztársasági  elnök közérdekű bejelentést  elutasító  (X-398/l998.) 
hamis határozata fedezte. Őt meg a Fővárosi Bíróság mindezeket nem bűncselekménynek hazudó 
hamis ítélete. Jelenleg  Áder János köztársasági elnök is folytatja a gilisztázási csalás ügyész, 
bíró, rendőr, miniszter stb. segítőit bűnpártolást, azzal, hogy Göncz Árpád hamis, a „gondokság 
alá helyezettségemet” is hazudó (X-398/l998.) határozata hatályban tartásával ő is lejáratni próbál. 
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