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Minden olyan gondolat, mely a diktatúra MELLETT akar magyar államot (árnyékállamot) 
építeni, a polgárháború veszélyét hordozza magában. Egy területen csak egy érvényes 
magyar állam van. Amelyik érvénytelen az jogellenes, ami jogellenes, azt jogszerűen, a 
jog eszközével fel lehet számolni. És ha a jog eszközével nem menne, akkor pontosan 
lehet tudni, hogy ki a jogsértő, és ki áll a magyar állam joga és a nemzetközi jog 
talaján. Tehát a feladat a jogellenes diktatúra magyar állam jogával (és a nemzetközi 
joggal) való BÉKÉS felszámolása. Ehhez nem árnyékállam kell, hanem a magyar nép 
megszervezése. Ha úgy tetszik, politikai újjászervezése, mert maga a politikai "elit" - 
akinek ez a dolga lett volna - lett hazaáruló.......

Egy alkalmazási lehetőség

Geri  úrnak  igaza  van,  a  jelenlegi  jogszabályok  szerint  a  jelenlegi  állami  szervek
alkalmazottai hazaárulási és egyéb bűncselekmények tudatos elkövetői és nem kellene
engedni,  hogy  ezek  alól  a  jogszabályok  alól  kibújhassanak.  Például  találtam  egy
jogszabályt,  aminek az alapján a devizahiteleseknek okozott  minden kárt  a devizahitel
felvételére  felbiztató személyek és/vagy a munkáltatóik tartoznak kifizetni. 

Mellékelek egy kereset mintát, aminek az alapján ezt kötelesek megállapítani a polgári
bíróságok  akkor  is,  ha  a  korrupt  ügyészek  megakadályozzák  a  büntető  eljárást  a
devizahitel felvételére felbiztató csaló bűnszervezet irányítói, fedezői és tagjai ellen.

Budapest, 2016. augusztus 1. 

Jogos védelem (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel (Ptk.) keretében közzéteszi: 

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, Tudományos Rendőrség
PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. , www.tejfalussy.com,

tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

www.tejfalussy.com
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https://www.facebook.com/notes/nemzeti-csevej/geri-tibor-egy-ter%C3%BCleten-csak-egy-%C3%A9rv%C3%A9nyes-magyar-%C3%A1llam-van/782317398543365


Tisztelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Törvényszék!

Sértett felperesként, alulírott …………( Név és lakcím ) ..……………………………………………….

az ún. „devizahitel” felvételére felbiztatással károkozás tényállása jogerős ítélettel megállapítására,

m e g á l l a p í t á s i   k e r e s e t e t   n y ú j t o k   b e 

a devizahitel felvételére felbiztató hitelintézet bank (…...neve, címe, a hitelszerződést aláíró banki
alkalmazott  neve,  a szerződés száma…...)  1.r.  alperes,  a „devizahitelnek”  átnevezett  forinthitel
felvételének  a  veszélyeit  elhallgató  Pénzügyi  és  Számviteli  Állami  Felügyelet,  a  PSZÁF,
( ………...,,,….....…..…..…..….…...….…..címe) 2. rendű alperes (…...neve, címe …….), a kamat
növekedési veszélyeket ugyancsak elhallgató közjegyző ( … neve, címe … ) 3. r. alperes és a
hamis szerződésekért ugyancsak felelős egyéb állami szervek, amelyekért az Állam a felelős, a
„Magyar Állam” (képviseli a pénzügyminiszter, 1054. Bp. József nádor tér 2-4.), a 4.r. alperes ellen.

Hivatkozom az érvényes jogszabályokra (Ptk.),  amelyek szerint  mindig a hitegetéssel felbiztató
tartozik megtéríteni a felbiztatás eredményeként keletkezett valamennyi kárt. 

Kérem, hogy a T. Bíróság jogerős ítélettel állapítsa meg, hogy az alperesek (hivatalnokai) által
velem szemben ostobaságból vagy tudatosan elkövetett hitegetés, felbiztatás idézte elő az emiatt
általam előre nem láthatott jelenlegi, ma már nagyságrendi, állítólagos „devizahitel kamat tartozási
növekményt”, amit az 1.r. alperes hitelintézet, bank a káromra nyilvántart és ezáltal az ingatlanom
elkobzásával,  végrehajtással  fenyeget.  Kijelentem,  hogy  sosem  egyeztem  bele  a  kamat  ilyen
mértékű növelésébe,  és  hogy eszem ágában sem lett  volna ilyen bankhitelt  felvenni,  ha  nem
hitegetnek azzal, hogy a kamata a törlesztési idő lejártáig nem fog nagyobbra nőni max.10%-nál. 

Csatolok egy dokumentumot, ami bizonyítja, hogy a PSZÁF is közreműködött az engem és még
több százezer magyart  az „olcsó devizahitel”  felvételére történt felbiztatásban.  Szükség esetén
tanúkat is fel tudok vonultatni annak bizonyítására, hogy csak a felbiztatás következtében vettem
fel addig nem is szándékolt fejlesztéseknek az elvégzéséhez a csekély kamatúnak elhitetett hitelt,

Illetékfeljegyzést kérek, és a tárgyalás esetleges távollétem esetén is megtartását, az iratanyag
időben megküldése mellett. Kérem jelen kereset rendesen iktatott 6.pld-át részemre visszaküldeni!

Csatolom a megtévesztő felbiztatás eredményeként velem aláírattatott „devizahitel szerződést” is.

………………….. 2016 ……………………………..

Felperes(ek) aláírása: ……………………............…………………………………………..…...

Felperes(ek) neve: .……………………………………………………………………………..….

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás Tanú 1. :  …………………………..              Tanú 2. : ………………………...………..

Tanúk neve: …………………………………                          ….………………………………..

Lakcím: ……………………………………….                         ……………………….…………..

Szem.ig.szám: ………………………………                         ……………………….…………..

(Iratjel: dev.hit.keresetminta160801)
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