A Fővárosi Törvényszék Elnökéhez is megküldve!
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DR. MORVAI KRISZTINA FELKÉRÉSE NEMZETKÖZI EMBERI JOGI BÍRÓSÁGI KERESET BENYÚJTÁSÁRA
Kérjük Dr. Morvai Krisztinát, Magyarország Európai Uniós jogi képviselőjét, juttassa el a nemzetközi bíróságokhoz a
korábbi országgyűlési és önkormányzati szakértőként megbízás nélküli ügyvitellel megfogalmazott alábbi kérdéseinket:
1./Állapítsák meg a nemzetközi bíróságok, volt-e felhatalmazása a magyar néptől az országgyűlési képviselőknek,
hogy „liberalizáltan” betelepülni engedjék az izraelieket a cégeikkel, miután a mai napig is érvényben van egy 1910-es
Izraelita Szövetségi felhívás (melléklet-1) Magyarország területei és a magyarok minden vagyona izraeliták által végleg
elbitorlására. Az izraeli cégekkel hazánkba korlátlanul betelepülő izraeliták olcsó árverési áron megvehetik az
ideszült gyerekeiknek az aszálykárokat nagyságrendileg fokozó káliműtrágyákkal csődbe juttatott magyar gazdák
termőterületeit, a „devizahitellel” eladósított, s a „gyógyhatású étkezési sóként” árusított, patkányméreg hatású „Star
Kosher tanúsítványos” BONSALT kálisóval stb. mérgezőre növelt káliumtartalmú élelmiszerekkel ivartalanított
és lerövidített életű magyarok (népirtással) „kiürített” hagyatéki lakásingatlanait. 2./Azt is kérjük megállapítani, hogy
igaz-e, ÉRVÉNYES-E, hogy Pozsgay Imre államminiszter megengedte Izraelben, hogy 1 millió izraelitát telepítsenek
át Ukrajnából Magyarországra (melléklet-2), s van-e joguk a magyarországi kormányoknak elősegíteni a végrehajtását.
A kálisóval népirtás elleni fellépést akadályozó módszereiket lásd az Áder János és társai elleni perben (melléklet-3).
Melléklet-1: Az 1910-ben közzétett felhívás Magyarország teljes területének és a magyarok minden egyéb vagyonának
is az izraeliták által elbirtoklására, A HÍDFÕ Baráti Köre (Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA 94114,
U.S.A.) „Országhódítók” c. kiadványából::
Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám). Ebben jelent meg az Alliance Israelitée felhívása, amelyet a
magyar lapok is közöltek. A Weimaier Hist.-Gen. Taschenbuch, S. XII. fordítása szerint a következőket tartalmazta:
„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben
leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek kell lennie, mert
számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy
mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek, fáradozzatok, hogy minden keresztényt elűzzetek és teljesen úrrá
legyetek. Törekedjetek, hogy mindent, amit ott a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre
nem volna elegendő anyagi eszközötök, a párizsi szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a célra a
szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel folynak be a pénztárunkba azzal a céllal,
hogy a galíciai és magyarországi területeket a galíciaiak és magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag
zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ tőkései erre a célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a
legrövidebb idõ alatt elérhessétek.”
Melléklet-2:
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Melléklet-3:

Kód: ader-janosek-irathamisitasai-170203

NYÍLT PANASZBEJELENTÉS ÁDER JÁNOS ÉS JOGÁSZTÁRSAI IRATHAMISÍTÁSAI ELLEN,
a Fővárosi Törvényszék által a 6.P.25.106/2016/2. végzésben a megállapítási keresetem másik alperesre, s a
36.P.24.850/2016/3-I. jelű megállapítási keresetem „magas illetékű kártérítésire” önkényesen átírása miatt:
A közérdekű bejelentés elutasító X-398/1998. hamis köztársasági elnöki válaszirat általa is érvényben tartása
miatt Áder János köztársasági elnök alperessel szemben benyújtott feljelentést és a hamis köztársasági
elnöki válasz érvényben tartása megállapítása iránti keresetemet, és az Állam ellen a személyiségi jogaim
megsértése miatti keresetet is, ezúton az alábbiakra korlátozom a hazai jogállamiság látható hiánya miatt:
Kérem haladéktalanul átenni az adott államigazgatási bűnügyekben nem elfogult ügyészségre és bíróságra
az általam benyújtott feljelentéseket és kereseteket. Kérem megállapítani az Áder János köztársasági elnök
által érvényben tartott X-398/1998. irat hamisságát és ítéletileg kötelezni őt a hivatali csalásuk hivatalos
elismerésére és ennek a Magyar Közlönyben közzétételére. Ezen peres ügyekben egyelőre csak ezt kérem!
Tekintettel arra, hogy a köztársasági elnök által folytatott nyilvánvaló bűncselekményről van szó, semmiféle
illetékfizetésre és eljárási költség térítésre sem vagyok hajlandó, ráadásul a megbízás nélküli több
évtizedes kárelhárításom alapján sok milliárd forinttal tartozik felém a hazai államigazgatás, ugyanis:
Az általam nemzetközileg szabadalmaztatott Antirandom hatás mérések leleplezték, hogy – valószínűleg a
koordináló izraeli tudományos titkosszolgálat - a Föld számos országát (Kínát és iszlám országokat még
nem) kálisóval mérgezteti, több kárt okozva naponta, mint az iszlám állam terroristái világviszonylatban
eddig összesen. A kálisó műtrágya aszálykárt fokoz, s a konyhasó helyett árusított kálisó pedig, lásd a Star
kosher tanúsítvánnyal egészségvédő étkezési sóként reklámozott Bonsalt (jósó) hamis elnevezésű
patkányméreg kálisót az interneten, életrövidítő és ivartalanító hatású is. Utóbbi fajirtó hatásait az 1950-ben
Nobel díjat kapott kutatók hatás mérései patkányokon és embereknél is egyértelműen bebizonyították.
Nemzetközi bűnügyről van szó, fajirtásról. Terrorista talmudista szemiták az elkövetői? A leleplezés
hitelességét a hazai „bűnöző szervek” azzal akadályozzák, hogy a köztársasági elnöki hamis hivatalos irat
elhíresztelte rólam, hogy régóta gondnokság alá helyezett elmebeteg vagyok. A köztársasági elnöki hamis
iratról a talmudügyekben elfogult Pataki Árpád bíró hamisan állapította meg (korábbi ítélet), hogy az „nem
sérti a személyiségi jogaimat”. Tehát az sem, hogy miután rendőrök összevertek, egy bűnöző bíró, Kautzné
Schneider Margit Erika megkísérelt elmeorvosi vizsgálatra elhurcoltatni, 1997. szeptember 10-én. Mindezt a
fővárosi főügyészek is szervezték, a belügyminiszterek és a mezőgazdasági miniszter titkosított átirataival
bizonyított kérésére. Ezután a veretéssel „elmebeteggé tételbe” belebukott bíró elleni közérdekű bejelentés
elutasításaként íratta az akkori köztársasági elnök az X-398/1998. hamis iratot, amit Áder János máig is
érvényben tart. (A személyi számomat is meghamisították a belügyi adatnyilvántartóban, hogy a választói
névjegyzék ne bizonyíthassa a köztársasági elnöki irat hamisságát, ugyanis a választói névjegyzékben való
folyamatos szereplésem és a vezetői jogosítványom bizonyítja a tudatos okirat hamisításaikat). A vonatkozó
hatásmérési és egyéb okirati bizonyítékok közzé vannak téve, lásd a www.tejfalussy.com honlapom Videó,
Email-könyv, MEHNAM rovatait és a csak ezen a honlapon belül elérhető www.aquanet.fw.hu honlapot.
Budapest, 2017. 02. 03.
Jogos védelemként és -önvédelemként (Btk.), mint megbízás nélküli közérdekű kárelhárító (Ptk.) benyújtja:
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc feljelentő felperes okl. mérnök tudományos kutató nemzetközi
szabadalmas feltaláló (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), 2621 Verőce, Lugosi u. 71., korábbi megbízott
országgyűlési és önkormányzati szakértő. Levelezési cím: 1036 Budapest III. Lajos u. 115. E-mail cím:
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com. Webpage: www.tejfalussy.com, tel: +36 20 218 1408.
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BENYÚJTÁSÁRA (Iratjel: mkrisztinafelkerese170203 )
Utóirat a fenti melléklethez:
Tisztelt Vona Gábor pártelnök úr!
Jó lenne, ha a Jobbik parlamenti képviselői közül is egyre többen csatlakoznának a mellékletben Dr. Morvai Krisztinától
kért intézkedéshez, ugyanis nevezett sztár jogász évek óta válaszra sem méltatja az adott ügyben hozzá címzett
segítség kéréseket.
Üdv, Tejfalussy András
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