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ORFK Központi Panasziroda
Budapest

Tárgy: OTP pénzsikkasztásai

Alulírt Tejfalussy András feltaláló ezúton feljelentem a nemzetközi méréstudományi szabadalmaim 
szerinti mérésekért járó licencdíjaim OTP által elsikkasztásait kivizsgálni nem engedő főfelelősöket,
Dr. Csányi Sándor OTP vezérigazgatót, Dr. Polt Péter legfőbb ügyészt, Dr. Áder János köztársasági 
elnököt és a Dr. Darák Pétert, a Legfelsőbb Bíróság Kúria elnökét.

1. A III. ker. OTP-sek „leemelték” és egy füzetben vezetett saját „függőszámlájukra” tették át a 
szabadalmam hasznosítása alapján a szerződő partnerem, az Innofinance Innovációs Pénzintézettől 
küldött, a cégbírósági bejegyzés alatt álló, általam vezetett társaság Dóra Tibor és Tejfalussy András
néven nyitott számláján lévő 514.000,-Ft-ot (melléklet-1 és -2). Azonnal is visszaköveteltem, de  
máig sem adták vissza. Az általam benyújtott feljelentéseket, kereseteket nem engedték érdemben 
vizsgálni. Pl. azt hazudták az I-XII. Ker. ügyészséggel közösen (melléklet-3), hogy éppen ennyivel 
tartoztam nekik. Pedig csak 8.000,-Ft-os tartozásom volt egy másik számlán, amire kértem, hogy az
514.000.,-Ft-ból tegyék át oda a 8.000,-Ft-ot. Ahelyett, hogy megtették volna, rendőrökkel betört az
irodámba egy bírósági végrehajtó és a „8000,-Ft-os tartozásomra” hivatkozással elrabolt onnan egy 
80.000,-Ft-ért vásárolt fénymásoló gépet, három színes televiziót és egy videómagnót. Ezután pedig
azt hazudták, hogy ezeknek az értékesítése nem fedezte a 8.000.-Ft-os tartozást, s további pénzeket 
követeltek, a további hamis követelésüket egy másik cégnek eladva, de ebbe azok már belebuktak.

2. A nemzetközi méréstudományi szabadalmaim szerinti kombinatorikus Antirandom hatásmérések
alapján feljelentettem a Pest Megyei Bíróságon, Dr. Tölg-Molnár László bírónál, hogy az OTP-sek 
csalást hiteleznek. Egy „gilisztahumusz” elnevezéses szabvánnyal olyan ”humuszmérő” műszert 
írtak elő, amelyik képtelen volt a nem humusz szervesanyagokat a humusztól megkülönböztetni. 
Erre alapozva több milliárd Ft-tal hitelezték a „humusztermelő giliszták” felvásárlását és azokkal 
„humusztermelést”. Ezáltal 50.000 embert végzetesen eladósítottak, akik közül emiatt legalább 20 
öngyilkos lett. Egy ismerősöm, Bonyhády Elek javaslatára, az OTP akkori vezérigazgatója, Tisza 
László felkért, hogy neki is bizonyítsam be, hogy a humusztermelőnek kinevezett giliszták nem 
képesek humusz termelni. Bebizonyítottam neki, majd a Mezőbank vezetőinek is, hogy nem csak 
humuszt, de annak főkomponenseit sem lehet emésztési folyamattal létrehozni és a méréseink is 
bizonyítják, hogy a gilisztaürülék nem humusz, csak szervesanyag. Talajtani tankönyvi tantétel is!
Ezek után az OTP vezetősége 100.000.000,-Ft-ot utalt át egy általa létesített alapítványhoz, hogy a 
hitelezési csaláshoz használt gilisztákat értékesítő csalókat kártalanítsa. A mai napig is árusítják a 
„humusztermelő gilisztákat”, s egy Legfelsőbb Bírósági elvi határozat is „humusztermelő giliszták”
értékesítési kérdéseivel foglalkozó elvi határozatot tart érvényben. Miután kértem, hogy fizessenek 
kárelhárítási díjat annak alapján, hogy a nagybani hitelezési csalás leállíttatásával, legalább 200.000
ember eladósítását akadályoztam meg, hamis névre kiállított bírósági idézéssel betörtek a rendőrök 
az irodámba, ott és a III. ker. Rendőrség folyosóján véresre rugdostak, vertek és utána bilincsben 
elhurcoltak a Váci városi Bíróságra, hogy ott a hamis gilisztaszabványt készíttető mezőgazdasági 
miniszter kérésére „bolonddá nyilvántsanak”, de belebuktak az ezt megrendelő hamis iratoknak a 
bíró által letagadásával folytatott közokirat hamisításba. A Dr. Czugler Péter ügyvéd által pontosított
2.P.20.129/93. ikt. sz. Fővárosi Bírósági kereset, amelyben a kárelhárítási díjunkat kértük, azzal 
akadályozták meg letárgyalni, hogy a köztársasági elnök azt terjeszti felőlem (X-398/1998.), hogy a
rendszerváltás előtt gondnokság alá helyeztek, és meg kell várniuk, hogy ez alól  felmentenek-e. A 
folyamatos választójogom és autóvezetői jogosítványom egyaránt bizonyítja, hogy soha sem tudtak 
gondnokság alá helyezni, bár a bűnözőket pártoló ügyészségi vezetők 1976 óta próbálkoztak vele. 
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Az OTP-s alkalmazottak nem voltak hajlandók Csányi Sándornak átadni a jogorvoslati kéréseimet,
(melléklet-4), de ezért nyilvánvalóan nem ők felelősek, hanem az itt feljelentett intézményi vezetők!

Melléklet-1: 

Melléklet-2: 
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Melléklet-4:
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Nemrég a NAV illetéket volt le a nyugdíjamból a le nem tárgyalt 2.P.20.129/93. perre hivatkozva, 
holott ítéletet sem kaptam. Ezt a csalást is többször feljelentettem, de mindmáig is semmibe vették.
Kérem pótlólag megküldetni a NAV által végzett nyugdíjmegrabásra alapot szolgáltató ítéleteket, 
végzéseket, hogy a hiányuk ne akadályozza a kártérítési eljárásaimat!

Közben a belügyminisztériumi adatnyilvántartó megváltoztatta a nevem és a személyi számomat is 
meghamisították, hogy letagadhassák a valaha létezésemet, A választásra idézés is hamis néven van.

Miután mindezekért, amit a alárendeltjeik követtek el, az itt feljelentett vezetők a főfelelősek, őket 
kell büntetőbíróságon elítéltetni, s őket és az általuk vezetett intézményt kell kártérítésre kötelezni! 

Kérem ingyenes ügyvéd biztosítását, ha az ügyészség ismét akadályozza a büntetőbírósági eljárást, 
valamint – méltányosságból is – teljes illeték és perköltség mentességet kérek. 

A fenti hitelezési csalások ellen folyamatosan felléptem, részletes dokumentációja régóta közzé van 
téve az interneten, vagyis az adott hitelezési csalások elleni beadványaim elévülésről szó sem lehet. 
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/OTPcsanyiLeleplezo060404.
htm 

Ha a tisztelt nyomozó hatóság kéri, megküldhetem az interneten közzétett teljes dokumentum anyag
másolatát is. 

Budapest, 2019. 10. 02.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök (1-420415-0215, an: Bartha Edit), 2621 Verőce, Lugosi u. 71.,
 levélcímek: 1036 Bp. Lajos u. 115., e-mail: magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, Telefonok:
+ 36 1 250 60 64 +36 20 2181408.
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