
KATONAI ÜGYÉSZ CSALÁSÁT FELJELENTÉS     (Kód: OrbanViktorhoz-es-Hagai-N. Birosaghoz-181125)

Katonai  ügyészi  csalások  elleni  feljelentés  Orbán  Viktor  miniszterelnökhöz ,  megküldve  a  magyarokat
öngyilkosságba hajszolás és ivartalanná mérgezés népirtási ügyében illetékes Hágai Nemzetközi Bírósághoz, a
hiteles, konkrét hatásvizsgálati mérési bizonyítékokkal együtt közzétéve a www.tejfalussy.com honlapon is:

A katonai ügyész szerint elévült a rendőrségtől kapott feljelentés szerinti alábbi bűncselekmények büntethetősége:
A nem humusz gilisztaürüléket humuszként mérő műszerre alapozott hamis szabvány érvényben tartása, amire
visszafizethetetlen „gilisztahitelekre” felbiztatást alapoztak, amivel 20 hitelfelvevőt öngyilkosságba is hajszoltak.
Szerinte az is elévült bűncselekmény, hogy a talajtani tankönyv szerint sem humusz gilisztaürüléket a mai napig is
árusítják  a  „gilisztahumuszként”,  annak  ellenére  is,  hogy  a  nemzetközi  tudományos  szabadalmaim  szerinti
Antirandom mérések is kimutatták, hogy nem humuszhatású, és ennek alapján személyesen leállítottam az OTP-
nél és a Mezőbanknál a lakosságot eladósító, öngyilkosságba hajszoló „gilisztahitelezés” folytatását. Szerinte az
is elévült bűncselekmény, hogy a bíróságok 1993 óta „gondnokság alá helyeztetési” kísérletekkel is akadályozzák
a  kárelhárítási  díj  megállapítási  keresetem letárgyalását.  Nemrég sem tárgyalták  le,  de  150.000-Ft  illetékkel
büntettek a  tárgyalás  akadályozás  megállapítását  kérésem  miatt.  A  katonai  ügyész  szerint  az  is  elévült
bűncselekmény, amit az Antirandom mérés szintén kimutatott (1983-ban és 1992-ben), azt, hogy a káliummal
műtrágyázás  felfokozza  az  aszálykárt és  jelenleg  is  eladósítja  a  gazdálkodókat.  Szerinte  az  is  elévült
bűncselekmény, hogy azóta is mérgezően műtrágyáztatnak a káliummal. Szerinte az is elévült bűncselekmény,
hogy miközben parlamenti interpelláció útján is feljelentettem a kálium túladagolással mérgező minisztereket,
maradandó súlyos rokkantságot okozó balesetet okoztak a feleségemnek, majd a balesetében teljes vétlenségét,
és a balesetét okozó személyek vétkességét bizonyító rendőrségi jegyzőkönyvet eltüntették, s emiatt máig sem
kapott kártérítést. Szerinte az is elévült bűncselekmény, hogy a káliummal műtrágyázással és kálisóval „sózással”
növelt káliumtartalmú élelmiszerek életrövidítőek és nemzőképesség rontóak, ahogy ezt 1950-ben Nobel díjat
kapott  mellékvesekéreg  kutatók  mérései  előre  is  bebizonyították. A katonai  ügyész  szerint  az  is  elévült
bűncselekmény,  hogy a  magyarokat  folyamatosan  felbiztatják  a  káliummal  mérgezően  műtrágyáztatásra  és  a
patkányméreg kálisóval élelmiszer ízesítésre, rákényszerítik a „Nemzeti stop só program, Menzareform és
Chips adó” rendeleti csalásokkal. Szerinte az is elévült bűncselekmény, hogy „legjobb étkezési sóként” árusítják
a  szabvány által  tiltott  kálisót,  lásd  az  izraeli  Star kosher tanúsítványos  BONSALT és  a  kálisóval  kevert
VIVEGA internetes  reklámjait.  Állatkísérletekben  a  káliummal  is  műtrágyázott  legelőn  a  kos  birkák  4.
nemzedéke teljesen  nemzőképtelen lett.  A magyar férfiak  4. nemzedéke kb. 2050-re lesz nemzőképtelen. Az
izraeli Haarec lap is 2050-re ígéri a káliummal mérgeztetett nyugati országokban, elhallgatva tényeges fő okát, a
vegyi fegyverként használt túladagolt káliumot, lásd: www.tejfalussy.com, email könyv 103! 

Az ügyészség mellékelt tájékoztató levele szerint az is elévült bűncselekmény, hogy  a fenti csalások leleplezése
miatt a belügyminiszterek, földművelési miniszterek és ügyészek utasítására a rendőrök 1997. szeptember
10-én  agyrázkódásosra  rugdostak,  vertek, hogy  egy  csaló  bíró  az  állapotom  láttán  elhurcoltathasson
elmegyógyintézetbe, és miután nem sikerült, ma is azt hazudják  Göncz Árpád köztársasági elnök X-398/98.
hamis  levele  érvényben  tartásával  folyamatosan  rágalmazva,  hogy  „a  rendszerváltás  előtt  gondnokság  alá
helyeztek”.  A folyamatos a választójogom is bizonyítja, hogy rágalmaznak!  A katonai ügyész szerint az is
elévült bűncselekmény, hogy amikor próbáltak gondnokság alá helyezni, az OTP III. ker. fiókjában  lelopták az
Innofinance bank által a társaságomnak átutalt összeget és kamatait a nevemen lévő számláról, s  ma is lopják,
azt hazudva egy ügyészségi vezetővel (!), hogy én épp annyival, 514.000,-Ft-tal tartoztam az OTP-nek, miközben
ténylegesen csak 8.000,-Ft-tal tartoztam. Mióta évülteti el egy számlatulajdonos jogát a számláján lévő pénzéhez
és kamataihoz, hogy banki alkalmazottak, egy ügyészségi vezetővel és egy katonai ügyésszel, azt hazudják, hogy
a számlájára átutaltatott pénzzel ő tartozott a banknak?! Nem csak a „szemkilövőket” fedezik a katonai ügyészek!!
Orbán Viktor miniszterelnök segítésére kérem a Hágai Nemzetközi Bíróságtól, állapítsák meg a magyarországi
miniszterek kárfelelősségét a magyarokat visszafizethetetlen hitelek felvételére felbiztatással eladósítással
öngyilkosságba hajszolással, és túladagolt káliummal nemzőképtelenné mérgezéssel folytatott népirtásban.

Mellékelem a katonai ügyész hamis levelét és a fenti bűnözők ellen a rendőrséghez benyújtott előzményi iratokat:
„2. Nyom. 1940/2018” levél a katonai ügyész hamis „tájékoztatásával” + az azzal elutasított „CsanyiSandorOTP
elnokvezerigazgatohozcimzett2.level” iratjelű feljelentő iratom, valamint annak az 1., 2., 3. és 4. melléklete.

Budapest, 2018. november 24.
Tejfalussy András (1-420415-0215)  okl. vill. mérnök számlatulajdonos,  
a kárelhárító AGROANALÍZIS Tudományos Társaság (ma PJT) elnöke,
volt minisztériumi, parlamenti és tudományos akadémiai szakértő,
néhai Dr. Tejfalussy Béla táblabíró és Bartha Béla rendőrfőkapitány
unokája. Magyarország, 1036 Budapest, Lajos u. 115. III. 18.
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Tisztelt Levélíró!

Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.
 
Üdvözlettel:
Miniszterelnökség

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa 
meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és 
törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy 
annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is 
addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any 
attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and 
transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.
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[Üzenet megvágva]  Egész levél megtekintése
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