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Tisztelt Szakügyintéző!
Ezúton feljelentem a Központi Nyomozó Főügyészség Budapesti Regionális Osztálya vezetőjét a
dr. Weigl Vivien főügyészségi alügyész által aláírt mellékelt levelükkel folytatott bűnpártolás és
csalás vádjával.
Indokolás
Miután az országunkat kálisóval mérgeztető bűnszervezetet leleplező hatás-mérési bizonyítékokat
eljuttattam a rendőrséghez és ügyészséghez a további nyomozás elvégzését kérve tőlük, az
ügyészek a Pest Megyei Kormányhivatal Szobi Járási Hivatalához, Önhöz juttatták el ezeket a
bizonyítékokat, kérve, hogy azok alapján helyezzenek cselekvőképesség korlátozó gondnokság alá.
Ezzel az ügyészek azzal rágalmaztak meg, hogy félreértelmezem a hatás-mérési bizonyítékokat,
mert azok a műtrágyákkal és a konyhasó helyett használt kálisóval túladagolt kálium mérgező
hatását nem bizonyítják. Áder János köztársasági elnök sértettségére is hivatkozva, ezzel a trükkel
az ügyészek és rendőrök, a teljes iratanyagot a hatás-mérésekhez nem értő Kormányhivatalhoz,
azok ügyintézőihez elbírálásra továbbküldéssel eltüntették a rendőrségről és az ügyészségekről az
általam és a Tudományos Rendőrség Polgári Jogi Társasági szakértő társaim által a kálisóval
aszálykár-fokozásról, növény-, állat-, embermérgezésről összegyűjtött hatás-mérési bizonyítékokat?
Kérem Önt, hogy ezt a feljelentést szíveskedjék a PE-16/GYAMN/171/2017. számú ügyben
keletkezett teljes iratanyag csatolásával továbbítani elbírálására az adott bűncselekmények ügyében
illetékes hazai hatósághoz, vagy ha már nincs is ilyen, akkor az Európai Unió illetékes hatóságához.
Verőce, 2017. május 27.
Melléklet: Központi Nyomozó Főügyészség Budapesti Regionális Osztálya, 2. Nyom.681/2017. ikt.
számú, 2017. május 17.-i keltezésű, (dr. Weigl Vivien) főügyészségi alügyész által szignált levele.
Az ügyészek által Önökhöz átküldött iratanyag megmutatását ismételten megköszönve, tisztelettel:
Verőce, 2017. május 27.
Jogos védelemként (Btk.) megbízás nélküli egészségvédelmi kárelhárítás keretében (Ptk.) benyújtja:
Tejfalussy András (1-420415-0215, an.: Bartha Edit)
oknyomozó mérnök hatásméréstudományi feltaláló
volt országgyűlési és önkormányzati szakértő
www.tejfalussy.com, +36 20 218 1408

Másolatot kap Polt Péter legfőbb ügyészt leváltási indítványként Kövér László országgyűlési elnök.
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