Közérdekű bejelentésként az Országos Bírósági Hivatalhoz, személyesen Dr. Handó Tünde elnöknő kezéhez:
NAV-os végrehajtási csalást folytattató bírósági és ügyészségi vezetők elleni feljelentés és végrehajtás elleni
kereset is, a „vegrehajtasicsalasfeleloseitfeljelentiirat181105a-email2” iratjelű melléklet kiegészítéseként:
1./Alulírt Tejfalussy András 1993-ban keresetet nyújtottam be az Agroanalízis Tudományos Társaság
vezetőjeként a Magyar Állammal és az OTP-vel szemben, kérve, hogy állapítsa meg jogerős ítélet, hogy
mennyivel tartoznak a lakosság életét rövidítő káliumhasználati és az eladósító gilisztahumusz termelés
hitelezési csalásoknak a nemzetközi szabadalmaim szerinti biológiai hatás mérések alapján általam
leleplezési, s a hitelezésnek az OTP-nél és Mezőbanknál leállítási kárelhárítás alapján. A 2.P.20.129/93
iktatószámú, 1996-ban Dr. Czugler Péter ügyvéd úr által a gilisztahumusz termelés hitelezési ügyben
pontosított keresetet a Fővárosi Bíróság a mai napig sem tárgyalta le, azért, mert a belügyminiszter és a
mezőgazdasági miniszter titkos levelezései személyem jogfosztását ígérték, és a polgári bíró ennek
megtörténtére várt, várhatott, várhat ma is, annak ellenére, hogy az ügyészekkel a kárelhárítás
megbosszulására szervezett „gondnokság alá helyeztetési” csalásaikba eddig, nemrég is, már 6x belebuktak!
Miután kértem, hogy a Főváros Törvényszék állapítsa meg, hogy a bírák az ügyészek által szervezett
bolonddá nyilvánítási próbálkozások sikerére várással emberi jog sértően akadályozzák az 1993-ban
benyújtott és 1996-ban pontosított 2.P.20.129/1993. perszámú keresetünk letárgyalását, elkezdett a NAV
havonta kb. 30.000,-Ft-ot ellopni a nyugdíjamból arra hivatkozva, hogy 150.000,-Ft- illetékkel tartozom a
Fővárosi Törvényszéknek az OTP és a Magyar Állam elleni új keresetem alapján, és kb. 70.000,-Ft
szemétdíjjal tartozom egy balatonfűzfői szemétszállító cégnek.
A 150.000,-Ft-tal „kártérítési kereset” illetékeként azért büntet a Fővárosi Törvényszék, ill. Ítélőszék, mert
nem voltam hajlandó a megállapítási keresetemet kártérítési keresetté kiegészíteni, az 100.000.000,-Ft után
túl sok, vállalhatatlan illeték miatt. Illeték és költségmentességre nem számíthattam miután, amikor, mint
végelszámoló (a cégbíró javaslatára) felkerestem az illetékes kormányhivatalt, hogy adjanak ingyenes
ügyvédet, megtagadták a kérés teljesítését arra hivatkozással, hogy „céges ügyben” nem kaphatok segítséget.
Nyilvánvaló, hogy a Fővárosi Törvényszék csalást követett el, hogy az előperként benyújtott csak
megállapítási keresetemet hamisan, kártérítési keresetként iktatta, kezelte, s hogy 150.000,-Ft- illetékkel
büntetett a 100.000.000,-Ft -jelen keresetben nem perelt - kárérték alapján, azért, mert a kártérítési keresetté
kiegészítés megtagadtam, éppen az illeték miatt. A hamisan iktatási trükkjével a fővárosi törvényszéki jegyző
megakadályozta a megállapítási kereset tárgyalását, de a kivetették az illetéket a soha le nem tárgyalt,
2.P.20.129/93. kártérítési keresetünkben szereplő 100.000.000,-Ft- os kárelhárítási díj követelésünk alapján.
2./A szemétdíj behajtás is csalás. Sosem vitt el a Fűzfő Dobó u. 9. alatti nyaralótelkünkről szemetet a fűzfői
szemétszállító cég, mivel mindig elhoztam Budapestre, ahol kifizettem az elszállíttatását a 1036 Bp. Lajos u.
115.-ben. Annak idején feljelentettem a fűzfői szemetesek csalását, hogy ennyi, meg annyi kukaürítést
számláztak, holott nincs kukám, de a Veszprémi Ügyészségről fedezik őket.
3./Miután nem tudható, hogy személy szerint ki, mennyiben vesz rész a fenti ítélkezési és adóztatási
csalásban, itt, főbűnözőként, a NAV vezetőjét, a Fővárosi Ítélőszék elnökét, a Kúria elnökét és a legfőbb
ügyészt és a működésükért felelős „Magyar Állam” vezetőjét, Áder János „államfőt” kell megneveznem.
4./Kérem a nyugdíjamból eddig levont összeg kamatostól visszatérítését, az ügyészségi, bírósági és
adóztatási csalás abbahagyatását, s a törvénykijátszó iktatási- stb. csalásaik miatt, az elkövetőiket elítéltetést.
5./ Jelen beadványom végrehajtás elleni keresetként és a pótmagánvádként intézéséhez méltányosságból
teljes illeték- és költségmentességet, s egy nekem segítő, tisztességes ingyenes ügyvéd kirendelését is kérem!
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