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Tisztelt ORFK!                           Tárgy: OTP-sek ügyészi segítséggel lopták meg a számlánkat 

Büntetőeljárásban fizettessék ki részemre az 514.000 Ft-ot és kamatait, amit a Bp. III. ker.-i OTP-
sek leloptak a Tejfalussy András és (néhai) Dóra Tibor nevével az Agroanal Tudományos Társaság 
PJT részére nyitott számláról. Az OTP-hez a pénzt az Innofinance Általános Innovációs Pénzintézet
Rt. a szabadalmaim alapján, azok értékesítési bevételéből, kizárólag az Agroanal PJT részére utalta. 

Én a pénz felvételére nem csak azért vagyok jogosult, mert aláírási jogom volt a számlán. Annak 
alapján is jogosult vagyok, hogy a pénzt az én találmányaim (közös) hasznosítása alapján utalta a 
társaságnak a bank. A társaságnak mindvégig én biztosítottam a találmányaim használati jogát. A 
feltalálói szerzői jogaim a találmányaimhoz kapcsolódó létesítmény-terv és automatizálási software 
vonatkozásokban ma is fennállnak. Azért is jogutód vagyok, mert egy volt gmk tag a polgári jogi 
társaság esetén fennálló egyetemleges felelőssége következtében egyénileg is jogutód. (A PJT 
később gmk-vá alakult, mely formáció azóta végelszámolás folytán megszűnt. A Fővárosi Bíróság 
Cégbírósága által kijelölt végelszámoló is mindvégig én voltam.)

A csaló ügyészek eddig hatszor kísérelték meg sikertelenül, hogy „gondokság alá helyeztetéssel” 
megfosszanak a számla feletti rendelkezési jogomtól. Az ötödik alkalommal, 1997. szeptember 10-
én rendőrök vertek össze az ún. gondnokság alá helyeztetési per bírósági tárgyalása előtt.

A Bp.-i I-XII. Ker.-i ügyészség vezetője személyesen is segített a Bp. III. ker-i OTP-seknek, hogy 
514.000,-Ft-ot lelopjanak a számlánkról, miközben a rendőrök agyrázkódásosra vertek és ezúton 
próbáltak „olyan állapotba hozni”, hogy „gondnokság aláhelyeztethessenek” egy csaló bíróval. Ez 
idő tájt lopták le az OTP-sek az 514.000.,-Ft-ot a számlánkról, bizonyítottan ügyészi segítséggel.

Mellékelem a pénz az OTP-hez a társaság részére átutalását bizonyító Innofinance nyilatkozatot. 
Mellékelem az OTP értesítést, amiből megtudtuk, hogy a számláról leemelte az 514.000,-Ft-unkat.
Mellékelem az OTP III. ker. fiók nyilatkozatát, hogy áttették a pénzt egy saját „függőszámlájukra”. 
Mellékelek egy hamis ügyészi határozatot, amivel azt hazudták, hogy 514.000.-Ft-tal tartoztam az 
OTP III. ker. fiókjának, az 514.000,-Ft-nak az OTP-sek által a számlánkról leemelése idején. (!)

Melléklet-1: 
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Melléklet-2:
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Melléklet-2:
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Melléklet-4:
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Egy másik számlámon az OTP önkényesen 8.000.,-Ft-ot hitelezett (az irodai közüzemi számlánkat 
fizettem róla). Ez a tartozásom is kétséges volt, ugyanis kértem, hogy az 514.000.-Ft-ból fedezze a
8.000,.-Ft-os túlfizetést. 

A bíróságok és ügyészségek 1993 óta akadályozzák, hogy behajtsam a felém, ill. nekünk tartozást, 
ezért az Európai Bizottsághoz fordulok a korrupció ellen, ha nem fizetik ki az OTP számlatartozást!

Verőce, 2017. 08. 21.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök 
(1-420415-0215, an.: Bartha Edit)
OTP számlajogosult feltaláló
2621 Verőce, Lugosi u. 71.
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Függelék: a bíróságok iratkezelési csalásai következtében elsikkadt egyik előzmény peri beadvány:
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feladó:András Tejfalussy<tejfalussy.andras42@gmail.com>

címzett:
"Másolatot kap: orfktitkarsag@orfk.police.hu" <orfktitkarsag@orfk.police.hu>;
"Dr. Lehmann György" <lehmann@invitel.hu>;
"Szeszák Gyula Dr." <drszeszak.gyula@upcmail.hu>

másolatot kap:panasz@ajb.hu
titkos másolat:. . . . . . 

dátum:2017. augusztus 21. 23:15
tárgy:Feljelentőirat: OTP-sek ügyészi segítséggel lopták meg a számlánkat
küldő:gmail.com
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