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MEGÁLLAPÍTÁSI KERESETEIM ÁTMINŐSÍTÉSE ELŐZETES BÜNTETŐ FELJELENTÉSSÉ

Alulírt Tejfalussy András dipl. mérnök méréstudományi feltaláló oknyomozó, volt országgyűlési és 
önkormányzati megbízott szakértő (Magyarország 2621 Verőce, Lugosi u 71., 1-420415-0215, an. 
Bartha Edit) átminősítem büntetőfeljelentéssé a megállapítási perhez benyújtott kereseteimet, mert a
hazai bírák és ügyészek a bankok pénzügyi csalásait fedező nyilvánvaló bűnpártolást folytathatnak.

1./Bírák és ügyészek által is bűnpártolt csalás a hitelből épített/vásárolt lakások eredeti rezsijét akár 
több száz százalékkal is növelő, a bankárok által „devizahitelnek” nevezett csalással kamatnövelés. 

2./Bírák és ügyészek által is bűnpártolt pénzügyi csalás, hogy banki alkalmazottak áttehetik titkos 
folyószámlára a számlatulajdonos pénzét, hogy nyomtalanul eltulajdoníthassák az eredeti számla 
tulajdonos halála vagy cselekvőképtelensége esetén.

3./Bírák és ügyészek által is bűnpártolt pénzügyi csalás, hogy humusztermelő giliszták vásárlását és 
azokkal humusztermelést hiteleztek, miközben elvileg sem létezik „humusztermelő giliszta” és az 
emiatt visszafizethetetlen hitel felvételére felbiztatott több tízezer vállalkozót végrehajtás útján 
kifosztották. 

4./Bírák és ügyészek által is bűnpártolt pénzügyi csalás is, hogy 1993 óta nem engedik az OTP-vel 
kifizettetnem azt a kárelhárítást, hogy a nemzetközi szabadalmaim szerinti méréseinkkel lelepleztük 
a gilisztázás hitelezési csalást, s a nem humuszt „humusznak” mutató műszer szabványban előírását, 
amivel láthatatlanná tették, hogy a gilisztaürülék egyáltalán nem humusz, és azt, hogy lelepleztem a 
humusz termelésre eleve képtelen gilisztákat „humusztermelőnek” nevező Legfelsőbb Bírósági elvi 
határozat hamisságát is.

Bizonyítás:

ad.1. /A Magyar Távirati Iroda közreműködésével a Bankszövetség felbiztatott sok százezer magyar 
családot, hogy írjanak alá „devizahitelnek” nevezett kölcsönszerződést, mert ennek a futamidő alatt 
kevesebb lesz a kamata mint a más hitelnek. A bírák és ügyészek nem hajlandók csalásnak tekinteni 
a több mint száz százalékkal növelt ”devizahitel kamat” fizettetését, nem hajlandók elismerni, hogy 
a kár „biztatási kár”, amit fennálló törvények szerint azok kötelesek megfizetni, akik a felbiztatással 
okozták. Újabban a jogászok átnevezték utalási kárnak a felbiztatási kárt, és a felbiztató kártérítési 
kötelezettsége megszűnését bizonyító okiratnak tüntetik fel a felbiztatás hatására aláírt szerződést, a 
felbiztatás okirati bizonyítékát. (Átnevezésekkel lehet elködösíteni a jogszabályok valódi értelmét.) 

ad.2./A III. ker. OTP fiók leemelte a Tejfalussy András és Dóra Tibor néven nyitott számláról az 
általam vezetett Agroanal Polgári Jogi Társaság számára a (néhai) Innofinance Általános Innovációs 
Pénzintézet szerződőpartnerem  által  átutalt pénzt, ami akkor 514.000,-Ft volt. A számlakivonatról, 
amit erről a bankszámláról küldött, egyszer csak eltűnt az 514.000,-Ft. Amikor bementem az OTP 
fiókba és ott botrányt rendeztem, elővettek egy kézzel írt füzetet azzal bizonygatva, hogy „megvan 
a pénzünk”, csak a saját folyószámlájukra került át. Ez kb. akkor történt, amikor a káliumműtrágya 
hatásméréseinkkel általunk leleplezett termőföld- és lakosság mérgeztető miniszterek (sikertelenül) 
megkíséreltek cselekvőképesség korlátozó gondnokság alá helyeztetni. Feljelentettem az OTP-t, de 
az I-XII. ker. ügyészség vezetője írt egy hamis választ, amiben azt állította, hogy az 514.000 Ft-tal 
nem az OTP fiók tartozik felém, hanem ellenkezőleg, az OTP fiók felé én tartozom 514.000,-Ft-tal. 
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ad.3./Miután Tisza László OTP vezérigazgatónak bemutattam a gilisztaürülék nem humusz hatását 
bizonyító hatásméréseinket az OTP nem nekünk fizetett, hanem 100.000.000,-Ft-tal kártalanította a
hitelezéshez gilisztákat szaporító csoport érdekképviseletét, ahonnan engem nyíltan rágalmaztak. 

ad.4./A gilisztázás hitelezési csalást is szervező minisztériumi vezetők gondnokság alá  helyeztetési 
bírósági tárgyalást szerveztek ellenem, amire 1997. szeptember 10-én úgy hurcoltak el, hogy előtte  
a rendőrök az irodámban és a rendőrségen agyrázkódásosra vertek, rugdostak. Ezzel kb. egy időben 
tűnt el az 514.000.-Ft a számlánkról. Miután belebuktak a gondnokság alá helyeztetési csalásukba, a 
verető bírót kinevezték bírósági elnökké. A köztársasági elnök pedig hamisan úgy nyilatkozott, amit 
az utódai is érvényben tartanak, hogy már a rendszerváltás előtt gondnokság alá helyeztek. 1976 óta 
próbálkoznak sikertelenül a feltalálói jogaimat sértők, hogy bolonddá nyilváníttassanak! Amikor ez 
ellen a Fővárosi Bírósághoz fordultam, a bíró úgy ítélkezett, hogy nem sérti a személyiségi jogaimat 
a hamis köztársasági elnöki irat és megkísérelt milliós perilletéket és ügyvédi díjat fizettetni velem!

A fenti ügyekben nemrég megállapítási kereseteket nyújtottam be a Fővárosi Törvényszékhez, de a 
válaszaikat ellenőrizhetetlen tartalmú (ügyiratszám nélküli) borítékokban küldik, hogy ne lehessen 
bizonyítani, ha mást küldtek, mint amit a tértivényen igazoltattak a zárt boríték átvételekor. Közben 
a postás személyazonossági igazolvány számot, olvashatóan írt nevet és aláírást is követel, az általa 
a bíróságnak visszaküldött tértivényre. Kinyitva a borítékot a bírósági végzéseken nincs olvashatóan 
kiírva a hitelesítő bírósági alkalmazott neve és hiányzik a végzés megfogalmazójának az aláírása is. 
Az Igazságügyminisztérium szerint a kiadott bírósági végzést nem kötelező hitelesen aláírni. Tehát 
a hamis ítélkezésre alkalomteremtő iratkézbesítési csalásért maga az igazságügyi miniszter felelős!

Az elmúlt két évben benyújtott megállapítási kereseteimet ezennel átminősítem büntetőfeljelentéssé 
és a polgári pereket majd azután folytatom, ha börtönbe zárták ezen bűncselekmények elkövetőit.

A fenti csalások hivatali elkövetői bűnözők, akik számos magyar embert öngyilkosságba hajszoltak. 
Börtönben lenne a helyük! Az ad.1. -ad.4. bizonyítékok mind szerepelnek a megállapítási perekhez 
benyújtott kereseteimben, ill. az azokban is hivatkozott www.tejfalussy.com honlapon és a jelenleg 
csak ezen belül működő korábbi www.aquanet.fw.hu tudományos honlapon, ott megtekinthetők.

Verőce: 2017. 05. 07.

Jogos védelem és jogos önvédelem és megbízás nélküli közérdekű kárelhárítás keretében benyújtja:

Tejfalussy András felperes, mint feljelentő
(Dr. Tejfalussy Béla táblabíró és Bartha Béla
rendőrfőkapitány unokája)
Állandó lakcím: 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
Postacím: 1036 Bp. Lajos u. 115. III. 18.
E-mail: magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com
Telefon: +36 20 218 1408

A fenti (közérdekű) bejelentés címzettje: Dr. Darák Péter úr, a Kúria (legfelsőbb bíróság) elnöke!

Másolatot kap róla: ORFK, valamint az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Főigazgatósága, Brüsszel. Előzmény: SANTE A2/NDL/sb(2017)1402162., CHAP (2017)00241. 

Korrupció felszámolását segítő szándékkal megküldve Orbán Viktor miniszterelnök úrnak is.
Közzétéve: a www.tejfalussy.com honlapon  is, lásd „Jogjavítás” és ”Hiteles Magazin” rovatok.

3/2. oldal, 2017-05-07, Kód: bankosokcsalasaitbunpartolobirakesugyeszekellenifeljelentes170507

http://www.tejfalussy.com/
http://www.tejfalussy.com/
mailto:magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com
http://www.aquanet.fw.hu/


feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:Elnok@kuria.birosag.hu

másolatot 
kap:

SANTE-CHAP@ec.europa.eu;
Pintér Sándor <ugyfelszolgalat@bm.gov.hu>;
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>
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