4 pld.-ban, tértivénnyel, a már iktatott 4. példány felpereshez visszaküldését kérve! Iratjel: otpperujra151227
Tisztelt Nógrád Megyei Bíróság!
Balassagyarmat
Alulírt felperes Tejfalussy András okl. mérnök, tudományos kutató (1-420415-0215, an. Bartha Edit), 2621
Verőce, Lugosi u. 71., az Agroanalízis Tudományos Társaság gmk volt végelszámolója, a Magyar Állam
alperessel szemben (képviseli a mindenkori pénzügyminiszter, a címe: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.),
jogerős ítélettel kérem megállapítani,
hogy ezen alperes egyes miniszterei, államtitkárai, ügyészei, bírói, rendőrei, jegyzői jogsértéseket folytatnak
ellenem, hogy elévülésig gátolják a bűnöző csoportok és károkozásaik elleni kereseteim bizonyítékok alapján
érdemben tárgyalását, s elmeorvosi retorziós csalás szervezési hivatali bűncselekményekkel stb. is fedezik a
minisztériumok és a bankok károkozóit. Azt is kérem megállapítani, hogy az így „államilag fedezett” bankos
stb. bűnözők büntetlenségéért főfelelős Magyar Állam alperessel is jogom van kifizettetni az OTP-sek
számla meglopása miatti kárt, s az OTP gilisztázási kár elhárítási díjjal tartozását, s ezek kamatos kamatait.
1./OTP számlatartozási csalása, amit alperes hivatalnokai fedeznek: A szabadalmaim hasznosítása
alapján az Innofinance Általános Innovációs Pénzintézet szerződő partnerem, a cégbejegyzés alatti Agroanal
pjt részére a nevemen és egy társasági tag (néhai Dóra Tibor) nevén lévő társasági számlára pénzt utalt. Az
OTP III. ker. Fiók ügyintézői 1997-ben leloptak róla maguknak 514.000.-Ft-ot, amiről azt hazudta utóbb az
I-XII. Ker. Ügyészség vezetője, hivatalos levélben, hogy épp ennyivel tartoztam az OTP III. ker. fiókjának.
Kérem megállapítani, hogy jogom van kifizettetni a főfelelős alperessel az ellopott pénzt és a kamatait.
2./OTP kárelhárítási díj tartozását ki nem fizetés, amit alperes hivatalnokai fedeznek: A nemzetközi
szabadalmaim szerinti hatás-mérések kimutatták, hogy a humusztermeléshez árusított giliszta nem alakítja át
humusszá a szervestrágyát, s csak szervestrágyát ürít. Mivel csaló minisztériumi vezetők és bankosok
biztatták fel a lakosságot a sok milliárd forint gilisztavásárlási hitel felvételére, feljelentettem a Pest Megyei
Bíróságon Tölg Molnár László bírónál a károkozás főfelelőseit, s felkeresve az OTP akkori vezérigazgatóját,
s a Mezőbank akkori kereskedelmi igazgatóját, bemutattam a mérési eredményeinket, s ők leállították a
hitelezési csalást. (Azt is lelepleztem, hogy nívódíjas talajtani egyetemi tankönyv szerint képtelenség, hogy a
giliszta emésztőrendszerében humusz keletkezzék. Azt is lelepleztem, hogy hamis a vonatkozó szabvány,
mivel a szabvány által előírt műszer összetéveszti a humuszt és a szervesanyagokat.) Miután a csalás
leállításával legalább 12.000.000.000,-Ft (tizenkét-milliárd forint) OTP általi további csalás hitelezést
állítottam le, keresetet nyújtottunk be, hogy a Fővárosi Bíróság fizettessen ki nekünk az OTP-vel
100.000.000,-Ft (százmillió forint) kárelhárítási díjat. Kérem ezen díjkövetelés részemről ma is
jogosságának és alperessel kifizettetése jogosságának a 2.P.20.129/1992. Főv. Biróság sz. kereset
alapján megállapítását.
Mint a most végelszámolt Agroanalízis gmk volt tagja, felelős magánszemély jogutód, kérem a t. Nógrád
Megyei Bíróságot, hogy a./Állapítsák meg az alperes fenti hivatalnokai által ellenem folytatott bűnözés
jogellenességét, b./Állapítsák meg az alperes kárfelelőségét az OTP-sek tartozásai ki nem fizetéséért is.
Miután fentiek bizonyítékait benyújtottam az érdemi tárgyalás előtt megszűnt 2.P.21.041/2010/2. Nógrád m.
bírósági keresetemhez, kérem, hogy szíveskedjenek ezen korábbi keresetem iratait jelen keresethez csatolni!
Kérem az ügy mielőbb tárgyalását a bizonyítékok alapján! Kérem minden alperesi és egyéb bírósági irat
hitelesítve, időben, nekem megküldését. Személyesen is részt kívánok venni a tárgyalásokon, de bejelentem,
hogy ezúton előre kérem az esedékes tárgyalások megtartását, ha azokon valamiért nem tudnék megjelenni.
Én, a velem élő Feleségem és Nóra leányom, a fenti alperesi károkozások következtében összesen csak havi
kb. 170.000,-Ft „nyugellátmányt” kapunk. Emiatt teljes költségmentességet és ingyenes ügyvédet is kérek!
Budapest, 2015. december 27.
Tisztelettel: Tejfalussy András
(leköszönő gmk végelszámoló)

