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NYILVÁNOS FELJELENTÉS A MINDENKORI ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI ELNÖKHÖZ,
MINISZTERELNÖKHÖZ,
KÖZTÁRSASÁGI
ELNÖKHÖZ,
ORSZÁGGYŰLÉSI
ELNÖKHÖZ, ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐKHÖZ, KÚRIAELNÖKHÖZ, LEGFŐBB
ÜGYÉSZHEZ, ÉS AZ EURÓPAI UNIÓS BÍRÓSÁG MINDENKORI ELNÖKÉHEZ IS.
FELJELENTÉS A VÍZ- ÉS SZERVESTRÁGYAPAZAROLTATÓ, IVÓVÍZSZENNYEZTETŐ, A
HAZAI TERMŐTALAJOK KÁLISÓVAL ÉS KONYHASÓVAL MÉRGEZTETÉSÉVEL
ASZÁLYKÁRT FOKOZTATÓ CSALÓ SZAKMINISZTEREK, SZAKÁLLAMTITKÁROK,
SZAKAKADÉMIKUSOK, EGYETEMI SZAKTANÁROK, SZAKKERESKEDŐK ÉS EGYÉB
BŰNÖZŐK ELLEN, S AZ ELLENÜK INDÍTOTT BÜNTETŐELJÁRÁSOKAT AKADÁLYOZÓ
ÜGYÉSZEK ÉS BÍRÁK ELLEN, S HA A FENTI CSALÁSAIKAT AZ EURÓPAI UNIÓ TESZI
LEHETŐVÉ, ÚGY AZ EZÉRT FELELŐS EU-SZAKVEZETŐK ÉS EU-ELNÖKÖK ELLEN IS!
A szakminiszterek, szakállamtitkárok, szakakadémikusok, ügyészek és bírák által semmibe vett, ide
vonatkozó méréstani és statisztikai bizonyítékokat közzétettük a www.tejfalussy.com honlapomon:
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/52.emailkonyv:1.es.2.peticio.pdf
Bűnöző az olyan szakminiszter, szakállamtitkár és szakakadémikus, amelyik a szennycsatornákkal a
vezetékes víz készítésre használt folyókban és onnan a tengerbe engedi vezetni a háziszennyvizeket,
hazánkat megfosztva az értékes öntözővíztől és energiától és elszennyezve a folyóinkat és a tengert.
Bűnöző az olyan szakminiszter, szakállamtitkár és szakakadémikus, amelyik azokat a magyarokat,
akik háziszennyvízzel öntözik és trágyázzák a műtrágyázni megengedett kerteket, termőföldeket,
„környezetvédelem” ürügyén „környezetterhelési bírsággal” büntetteti, hagyja, engedi megbüntetni!
Bűnöző az olyan szakminiszter, szakállamtitkár, szakakadémikus, amelyik hagyja, eltüri,
megengedi a növénymérgező kálisóval és konyhasóval műtrágyázók talajterhelési bírsággal nem
büntetését, lásd a mellékelt („aszaly-angyan-kisgazda-140118email2") dokumentum alapján!
A Nógrád Megyei Bíróságnál az ügyész semmibevéve a bizonyítékokat, elutasította a bűnelkövetők
kárfelelősségei konkretizálására általam követelt büntetőeljárást, s ezzel megakadályozta a bírósági
ítélkezést. Csaló az olyan ügyész és bíró, amelyik nem hajlandó vádat emel(tet)ni a bűnözők ellen.
Követelem, hogy pótolják a Nógrád megyei bírósági perhez kért ügyészségi vádemelést és annak
eredményei figyelembe vételével tárgyalják le a Fejér Megyei Bíróságról áttett polgári peres ügyet!
A jelen ügybeli eddigi és további közérdekű kárelhárítási díját a Magyar Állam (Pénzügyminisztere)
részéről 1:1:1 arányban kérem kifizetni az általam végelszámolóként képviselt Agroanalízis
Tudományos Társaság gmk v.a. és az általam tudományos szaktanácsadóként segített, velem
együttműködő Jobbik Magyarország Párt és Kisgazdapárt részére, a vádlottak fenti csalásai
leleplezésével lehetővé tett kárelhárítással elérhető magyarországi gazdasági- és egészségügyi
állami kárelmaradás (=állami költségvetési megtakarítás min. 100 éves) összegének alapulvételével.
Verőce, 2014. 01. 19.
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