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A sokváltozós biológiai hatásvizsgálatokra vonatkozó nemzetközi szabadalmaim szerinti méréseink állami
szintről folytatott csalásokat és azok bűnpártolóit leplezték le. Például azt, hogy a kálisóval műtrágyáztatás az
aszálykár nagyságrendi fokozásával eladósítja a magyar termőföld tulajdonosokat, s hogy a vele műtrágyázott növények
életrövidítő és ivartalanító, vagyis népirtó hatásúak élelmiszerként. A kálium ügyben megbízott országgyűlési
szakértőként, majd megbízás nélküli kárelhárító ügyvivőként végeztem a károk okai és a károkozó felbiztatások
felelősei beazonosítását. Azt is lelepleztem, hogy legalább 50.000 magyar embert eladósítottak a humusztermelésre
képtelen giliszták „humusztermelő gilisztaként” hitelből felvásárlására állami szintről felbiztatási csalással. Az OTP és
Mezőbank akkori vezetőinél én intéztem el a „humusztermelési” csalás hitelezés leállítását! A Pest Megyei Bíróságon
(Tölg-Molnár László bíró úrnál) feljelentettem a „humusztermelésre” felbiztató csalóbandát, majd a Fővárosi Bíróságon
a 2.P.20.129/1993. számra iktatott keresetünkben a kárelhárítási megbízás nélküli ügyvitelünk kárelhárítási eredményei
jogerős ítélettel megállapítását is kértem. Azért kértem, hogy majd a megállapítási perbeli ítélet alapján tudjam
kifizettetni a „megbízás nélküli kárelhárító ügyvitelért” a törvény szerint nekünk/nekem járó díjat, a Magyar Állam és
az OTP alperesekkel. A humusztermelés hitelezési csalás leleplezésével kapcsolatos megállapítás keresetemet, 1996ban, egy neves ügyvéd pontosította. Dr. Czugler Péter úr, aki egyébként jogi egyetemi oktató és korábban bíró is volt.
A 2.P.20.129/1993. megállapítási keresetet a mai napi sem engedték, nem sikerült letárgyaltatni. Azért, mert az ügybe
belekeveredett miniszterek, az ügyészek segítségével, a bíróságokon is csalásokat folytathatnak. Például: a Fővárosi
Bíróság azért nem volt hajlandó letárgyalni a keresetet, mert szerintük meg kell várniuk, hogy az ügyészeknek sikerül-e
majd gondnokság alá helyeztetni a biológiai hatás méréseinkkel leleplezett csalásokért felelős miniszterek kérésére. E
célból 1997. szeptember 10-én betörtek az irodámba a rendőrök. Összevertek. Agyrázkódásosra vertek rugdostak. Így
próbáltak meg gondnokság alá helyeztetni, a veretést is szervező váci bíró (dr. Kautzné, dr. Schneider Margit Erika)
segítségével. Csak azért nem sikerült, mert a tárgyaláson belebuktattam őt az okirat-hamisításaikba! Nem nyugszanak!
Miután nemrég újra indítottam a megállapítási pert, az ügyészek újra megkísérelték, hogy gondnokság alá
helyeztessenek. Most a Pest Megyei Kormányhivatalnál próbálkoztak, de ott is belebuktak.
Miközben az ügyészek a hamis elmeorvosi szakvéleménnyel „gondnokság alá helyeztetéssel” próbálkoztak, a Fővárosi
Törvényszék ügyintézői „átnevezték” az újra indított megállapítási pert kártérítési perré, s amikor hamis pertárggyal
nem voltam hajlandó ”keresetet pontosítani”, kártérítési per illetéket vetettek ki. Anélkül, hogy érdemben letárgyalták
volna a Dr. Czugler Péter ügyvéd által 1996-ban pontosított megállapítási keresetet! Azóta a hamisan kivetett illetéket
az APEH útján próbálták behajtani. A csalásukra „alapozott” végrehajtással fenyegetésük ellen benyújtott megállapítási
keresetet, ill. perújítást is hamisan iktatták. Megint kártérítési perként. „Közigazgatási jogkörben okozott kár
megtérítése iránti keresetként”. A Fővárosi Törvényszék ismételten hamis pertárgyra hivatkozó ezen ma kézhez kapott
68.P.23.501/2016/7-I. végzését az írójaként szereplő bírósági ügyintéző és a kiadmány (nem megnevezett) hitelesítője
sem írta alá hitelesen! Lásd mellékletek: 1./Ügyszám nélküli postai értesítő és bírósági boríték. 2./A benne talált, hiteles
aláírás nélküli fenti végzés. Azért küldik így, hogy ne legyen hiteles bizonyíték, ha a náluk lévő példányt utólag átírják?
A Dr. Czugler Péter ügyvéd úr által pontosított korábbi keresetem közvetlenül vagy perújításban, megállapítási perként
tárgyalni nem engedése, a „hiánypótlás követelés”, a pertárgy hamis iktatásán alapuló illeték behajtás is alkotmánysértő.
Az is, hogy ezeket iktatási és postázási csalások fedezik. Pl. az ellenőrizhetetlen tartalmú zárt boríték átvételekor a
tartalmát hitelesen igazoltatták a Feleségemmel! Végezetül, de nem utolsósorban, ezúton arra is szeretném felhívni
mindenkinek a figyelmét, hogy hazánkban évtizedek óta, sokkal több magyar embert gyilkolnak le kálium túladagoló
élelmiszerekkel havonta, mint amennyi embert az ún. „iszlám terroristák” a világon eddig mindösszesen!!!
Az ügyben csaló igazságügyi ügyintézőket nem büntetés alkotmányos jogállam hiányát, terrorizmust bizonyít! Az
is fogja bizonyítani ezt a jogállamnak feltüntetett, de valójában állami terrorizmust, ha az Alkotmánybíróság
sem lép fel a magyar emberek emberi jogait így semmibevevő, kijátszó „igazságüggyel” szemben!
Budapest, 2017. október 18.
Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló
volt gmk végelszámoló, mint a gmk jogutódja
(1-420415-0215. An: Bartha Edit)
H-2621 Verőce, Lugosi u. 71.
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másolatot
"Dr. Bitskey Botond" <tajekoztatas@mkab.hu>;
kap:
eftacourt@eftacourt.int
dátum:2017. október 18. 7:57
Az ügyben csaló igazságügyi ügyintézőket nem büntetés alkotmányos jogállam
hiányát, terrorizmust bizonyít! Az is fogja bizonyítani ezt a jogállamnak
feltüntetett, de valójában állami terrorizmust, ha az Alkotmánybíróság sem lép
tárgy:
fel a magyar emberek emberi jogait így semmibevevő, kijátszó „igazságüggyel”
szemben! (Alkotmányosság felülvizsgálat, Azonosító: Kuria-birosagbunpartolas-171018)
küldő:gmail.com
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"dr. Lehmann György" <lehmann@gmail.com>;
másolatotdrabikjanos <drabikjanos@gmail.com>;
kap:Bene Gabor <drbenegabor@gmail.com>;
"Dr. Eva Maria Barki" <barki@lawvie.at>
titkos
....
másolat:
dátum:2017. október 18. 8:12
Fwd: Az ügyben csaló igazságügyi ügyintézőket nem büntetés alkotmányos
jogállam hiányát, terrorizmust bizonyít! Az is fogja bizonyítani ezt a jogállamnak
feltüntetett, de valójában állami terrorizmust, ha az Alkotmánybíróság sem lép
tárgy:
fel a magyar emberek emberi jogait így semmibevevő, kijátszó „igazságüggyel”
szemben! (Alkotmányosság felülvizsgálat, Azonosító: Kuria-birosagbunpartolas-171018)
küldő:gmail.com

