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Tárgy: sorozatos igazságszolgáltatási csalás elleni feljelentés közérdekű bejelentésként
benyújtása, kérve az ismertetett csalások kieszelői és fenntartói büntetőbíróságon elítéltetését
A 80-as évek végén, Tisza László OTP elnök kérésére, bemutattam neki az általam nemzetközileg
szabadalmaztatott biológiai hatás megjelenítő Antirandom mérés eredményét. Bebizonyítottam
neki, hogy az OTP által hitelekből felvásároltatott „humusztermelő giliszták ürüléke nem „humusz”,
hanem annál értéktelenebb szervestrágya gilisztaürülék. Vagyis eladósítják vele a hitelfelvevőket.
Még ott voltam, amikor behívta az illetékes beosztottját és letiltotta a hitelezést. (A Mezőbanknál is
én állítottam le a hitelezést.) Ezáltal az OTP-nél, megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel keretében,
további mintegy 12 milliárd Ft hitel kiadását hárítottam el.
Hálából, az OTP III. kerületi fiókja, az egyik számlámon meghitelezett 8000,-Ft-ot, majd erre, mint
tartozásomra hivatkozással, bírósági végrehajtó, rendőrökkel feltörte az akkor a Bp. III. ker. Lajos
u. 115. III. 36.-ban működő irodám ajtaját (az ajtócsere kb. 100.000.-Ft-ba került), és elvitte egy
80.000,-Ft-ért vásárolt nyomtatómat, 3 db színes televíziómat és egy videó magnómat, majd a
végrehajtó, miután ezeket elkótyavetyélte, a „fennmaradt tartozásomat” eladta egy „behajtó
cégnek”, amelyik szintén megpróbált végrehajtást szervezni.
Egy másik, felerészben az én nevemen lévő számláról, ugyanez az OTP fiók leemelte az ott lévő
514.000.-Ft-ot, s erről azt hazudták az általam tett ügyészségi feljelentésre, hogy ennyivel
tartoztam.
A keresetet, amit az OTP-s gilisztahitelezési csalás leállítása alapján a Fővárosi Bíróságra 1993ban az OTP alperessel (2.P.20.129/1993.) szemben (is) kárelhárítás díj megállapítására
benyújtottam, mindmáig azért nem tárgyalták le, mert a bíró szerint „meg kell várniuk”, hogy a
méréseinkkel leleplezett károkozásokban bűnrészes minisztereknek az ügyészekkel sikerül-e
„gondnokság alá helyeztetniük”, amivel elveszíteném a perviteli jogaimat. (Eddig hatszor
próbálkoztak, legutóbb nemrég, de mindig belebuktak.) Mindeközben egy hamis köztársasági
elnöki hivatalos irattal (X-398/1998.) „gondnokság alá helyezettnek” híreszteltek el. A jelenlegi
elnök, Áder János is fenntartja a hamis iratot.
Amikor nemrég ezen jogsértések folytatása bíróság ítélettel megállapítását kértem, ezt a felperesi
kereseti követelésemet 100.000.000.-Ft-os „kártérítési követelésként” iktatták (hamisan) a Fővárosi
Törvényszéknél, s amikor ebbe nem egyeztem bele, letárgyalása nélkül elutasították a keresetet, s
a nem létező 100.000.000,-Ft-os kártérítés követelésemre hivatkozva vetettek ki rám illetéket,
elutasítva az ez elleni tiltakozásaimat, s most, a jogtalanul kivetett ezen hamis illetéket, a NAV
segítségével próbálják tőlem kicsalni. Felülvizsgálat eljárást is kértem a Kúria Legfelsőbb Bíróság
elnökétől, de nyilvánvalóan nem merhet, nem tudhat szembeszállni ennyi, jogintézményi csalóval.
A hivatkozott valamennyi bizonyítékot közzétettem az internetes honlapjaimon, például lásd:
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/11.emaikonyv:jud.suss.software.pdf
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