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biztonság:    Normál titkosítás (TLS) További információ

  :A Google orákuluma szerint fontos.

Tisztelt Tejfalussy András!
 
Köszönettel vettük bankunkhoz küldött levelét.
 
A levelében írtak pontos kivizsgálása és az érdemi válaszadás érdekében szükséges az ügylet pontos 
azonosítása. Az azonosítást a megkeresésében érintett, az OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlája számának,
valamint a kérdéses tranzakció pontos körülményeinek megadását követően tudjuk elvégezni.
 
Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a kért adatokat nem kívánja e-mail üzenetben rendelkezésünkre 
bocsátani, azokat levélben is megírhatja számunkra az OTP Bank Nyrt. Központi Panaszkezelési Főosztály 
1876 Budapest postacímen. Ebben az esetben kérjük hivatkozzon az alábbi iktatószámra:
 
EM-4034049/4091958/2019
 
Az OTP Bank Nyrt. szolgáltatásaival a továbbiakban is állunk az Ön szíves rendelkezésére.
  
Tisztelettel:
 
Szűcs Éva
OTP Bank Nyrt.
 
 
-----Original Message-----
From: András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
Sent: 2019.09.02. 13:23:47
Subject: Az OTP III. ker. fiókja által ellopott pénzem visszafiz
Iratjel: OTP-514.000-Ft-ot-ellopasa-190902
  
Az OTP III. ker. fiókja által ellopott pénzem visszafizetését követelés az OTP Vezérigazgatóságától
  
Az Innofinance Általános Innovációs Pénzintézet szerződőpartnerem annak idején az általam 
vezetett Agroanalízis Tudományos Társaság Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző 
Központja cég részére a szabadalmam hasznosításából származó összeget utalt át az OTP III. 
ker. fiókjához, a Tejfalussy András és Dóra Tibor nevére nyitott számlára, amit azért kellett 
magánnévre nyitni, mert akkoriban még nem fejeződött be a cégbejegyzés. Később Dóra Tibor 
tagsági viszonya megszűnt és néhány ével később meg is halt, vagyis elvesztette az aláírási
jogát.
 
Miután a MÉM vezetőségét is feljelentettem, hogy kálisóval mérgeztetik az országot és hogy 
humuszt termelni képtelen „humusztermelő giliszták” felvásárlását hiteleztetik a bankokkal, az 
OTP-vel is, arra alapozva, hogy a hamis gilisztahumusz szabvány szerinti műszerrel az ürüléküket 
hamisan mérik „humusznak”, és leállítottam a csaláson alapuló hitelezést az OTP akkori 
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vezérigazgatójánál, dr. Tisza Lászlónál, és kértem, hogy fizessenek kárelhárítási díjat a további 
több százezer vállalkozó végzetes eladósítását megakadályozó ezen tevékenységért, az
akkori mezőgazdasági miniszter, a belügyminiszterrel, az ügyészséggel és egy csaló verőcei 
jegyzővel, s egy csaló váci bíróval megszerveztette, hogy a rendőrök raboljanak el (1997. 
szeptember 10-én), verjenek össze és véresre verve hurcoljanak el a váci bíróságra, ahol a 
mezőgazdasági miniszter és az ügyészség által rámfogott aljasul hamis állami vádak alapján 
megkíséreltek cselekvőképesség korlátozó gondnokság alá helyeztetni. Miután ott
belebuktak a belügyesek hamis titkos iratainak a tárgyaláson letagadásába, a köztársasági elnök 
egy gondnokság alá helyezettséggel rágalmazó hamis iratot (X-398/1998.) készíttetett és tett 
közzé, amit a többi köztársasági elnök is érvényben tart ! Véleményem szerint a hamis iratot 
érvényben tartó Áder János köztársasági elnök is aljas bűnöző! Az irattal azt hazudják, hogy „a 
rendszerváltást megelőzően gondnokság alá helyezett elmebetegként vagyok nyilvántartva”. 
(Mivel a folytonos választójogom is bizonyítja, hogy sosem voltam gondnokság alá helyezve, és 
mérnöki diplomám mellett számos nemzetközi szabadalmam és kitüntetésem, cégbejegyzésem 
stb. is van, „módosították” a belügyi adatnyilvántartóban a nevem, sőt olyan is volt, hogy a
személyi számomat is!) A veretés idején, 1997-ben, az OTP III. ker. fiókjában - nyilván arra 
számítva, hogy „gondnokság alá helyezett leszek” -, lelopták a számlánkra átutaltatott, akkoriban 
514.000.-Ft-os összeget. Amikor reklamáltam, az I-XII. Ker. ügyészség vezetője azt hazudta, hogy 
tartoztam vele! Holott egy másik számlán csak 8000-, Ft-tal tartoztam, azért, mert onnan 
kifizetéseket eszközöltek a pénz lefogyása után is! Az ügyben benyújtott 2.P.20.129/93. (FB) 
keresetet érdemben a mai napig sem tárgyalták le. A bűnügy okirati bizonyítékait lásd:
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/OTPcsanyiLeleplezo060404.
htm .
  
Ezúton ismételten felszólítom az OTP-t, hogy haladéktalanul fizesse ki az 514.000,-Ft-ot és a 
kamatait a részemre, aki az azóta megszűnt, cégbejegyzett Agroanalízis gmk társaság Cégbíróság
által kijelölt volt végelszámolójaként és magánszemélyként is jogutód vagyok!
  
Tejfalussy András méréstudományi szakértő, AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG
Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja pjt elnök (a tolvaj akadémikusok 
találmányaként Nobel díjra ajánlott „kombinatorikus” hatás kalibráló mérés tényleges feltalálója), 
volt országgyűlési megbízott, jelenleg „megbízás nélküli kárelhárító ügyvivő”. Személyi szám: 1-
420415-0215, an. Bartha Edit, néhai Dr. Tejfalussy Béla táblabíró és Bartha Béla rendőrfőkapitány 
unokája. Magyarország, 2621 Verőce, Lugosi u. 71, Levelezési címek: 1036 Bp. Lajos u. 115. III. 
18., E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, Telefonszám: +36 20 218 1408, 
honlap(ok): www.tejfalussy.com.
  
Magyarország, 2019. szeptember 2.

  
(Cégbíróságon korábban hitelesített aláírás)
  
Másolatot kapnak: belügyminiszter, országgyűlési elnök, legfőbb ügyész, köztársasági elnöki 
titkárság

 Kód: OTP-514.000-Ft-ot-ellopasa-190902
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feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett:Informacio <Informacio@otpbank.hu>

másolatot kap:

Ügyelet ORFK <ugyelet.orfk@orfk.police.hu>;

Pintér Sándor <ugyfelszolgalat@bm.gov.hu>;

Elnok@kuria.birosag.hu;

lu <lu@mku.hu>;

"laszlo.kover" <laszlo.kover@parlament.hu>;

janos.ader@keh.hu

titkos másolat:. . . 

dátum:2019. szept. 16. 9:43

tárgy:Re: Az OTP III. ker. fiókja által ellopott pénzem visszafiz

küldő:gmail.com

Az OTP vezetése, ügyészségi vezetők, egyes miniszterek és bírósági vezetők, valamint a köztársasági 
elnökök által is bűnpártolt pénzkezelési csalási OTP-s bűnügy okirati bizonyítékai hiánytalanul letölthetők az 
internetről, lásd:
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/OTPcsanyiLeleplezo060404.htm .

Kód2: OTP-514-000-re-190909-re2
- - - - -
feladó:Informacio <Informacio@otpbank.hu>címzett:"tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com" 
<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum:2019. szept. 16. 15:42tárgy:RE: Re: Az OTP III. ker. fiókja által ellopott pénzem 
visszküldő:otpbank.huhitelesítő:OTPBankNyrt2.onmicrosoft.combiztonság:  Normál titkosítás 

(TLS) További információ :A Google orákuluma szerint fontos. 

Tisztelt Tejfalussy András!
 
Tájékoztatjuk, hogy bejelentését az ESZ-21-4062883/4121020/2019-es iktatószámon nyilvántartásba 
vettük, amelyet a rendelkezésünkre álló információk alapján, fogyasztóvédelmi szempontok és a 
jogszabályi előírások szem előtt tartása mellett, a Panaszkezelési Szabályzatunk szerint kezelünk. Arra
törekszünk, hogy a lehető leggyorsabban megoldást találjunk panaszára.
 
Válaszunkról a törvényi határidőn belül fogjuk Önt értesíteni.
 
A panaszkezelési eljárásról bővebben a Panaszkezelési Szabályzatban olvashat, melyet megtekinthet 
a honlapunkon (www.otpbank.hu/portal/hu/Kapcsolat/Panaszkezeles) vagy bármelyik bankfiókunkban.
 
Tájékoztatjuk, hogy e-mail üzenetben a banktitok védelme érdekében, az általános tájékoztatáson túl 
nem nyújthatunk felvilágosítást a szerződések, a számla és a konkrét tranzakciók adatairól, ezért 
abban az esetben, ha bejelentésére a válaszunk banktitokként kezelt adatot tartalmaz, azt a 
bankunknál nyilvántartott címére küldött postai levélben küldjük meg Önnek
 
A kivizsgálás befejezéséig és a válaszadásig további szíves türelmét kérjük. Az OTP Bank Nyrt. 
szolgáltatásaival a továbbiakban is állunk az Ön rendelkezésére.
 
Tisztelettel:

Tar Katalin
OTP Bank Nyrt.

Kód: OTP-514.000-re-190909-re2-email3.doc
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