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Kúria Legfelsőbb Bírósághoz,
Dr. Darák Péter elnök úr kezéhez!
1054 Budapest, Markó u. 16.
Állami kártérítés kéréseként Orbán Viktor miniszterelnök úr kezéhez megküldve!
Tárgy: Büntetőfeljelentés módosítás, nyilvános válaszként a 2017. május 17-én benyújtott feljelentésre dr.
Hermann Zsófia Váci Járásbírósági titkár által 2017. dec. 14-én írt, 7.Bpk. 299/2017/2. számú, a verőcei postától
2018. január 2-án megkapott (mellékelt) végzésre:
1./Nem tartom fenn a dr. Csekő Tamás ügyész ellen rágalmazás vétsége miatt tett feljelentést, mert időközben a
Pest Megyei Kormányhivatal már visszautasította a dr. Csekő Tamás által írt rágalmakat, amelyek révén ő és rendőrségi
bűntársai hamis köztársasági elnöki irat és hamis elmeorvosi vélemény alapján „gondnokság alá” próbáltak helyeztetni.
2./Arra válaszolva, miért tettem Csekő Tamás ellen a feljelentést? Mert atomerőművel kapcsolatban rágalmazott, és:
a./Ellenem, Dr. Csekő Tamás és rendőrségi vezető stb. bűntársai egy köztársasági elnöki (X-398/1998.ikt. számú),
engem 1998 óta rágalmazó, a magyarok ellenségeit fedező, hamis hivatalos levélre alapozták a rágalmazásaikat.
b./A köztársasági elnök Göncz Árpád és utódai ezzel a hivatalos hamis irattal fedezik a belügyminiszterek és a
mezőgazdasági miniszterek által az ügyészekkel ellenem szerveztetett csalást. Ezek mérgezési bűncselekményei
pontosabb kategorizálását a 13.B.211/1993/2. PKKB végzés részletezi. A miniszterek titkos levelezései tanúsága szerint
ők azért fedezik, mert a nemzetközi szabadalmaim szerinti biológiai hatás méréseink (és más szakértők, pl. az 1950-ben
Nobel díjat kapott biológusok hatás mérései alapján is) közérdekű bejelentéseket és feljelentéseket tettem a trágyázási
csalásokon, s az élelmiszerek kálisóval mérgezésén nyerészkedők, s az őket bűnpártoló hivatali bűnözők ellen. Például:
c./1990-től kezdve, megbízott országgyűlési szakértőként is kárelhárítást szerveztem. Elintéztem egy interpellációt a
mérgező káliummal műtrágyáztatók és élelmiszermérgezők ellen. Az interpelláció arról szólt, hogy saját biológiai
hatásméréseink, de Nobel díjas mellékvesekéreg kutatók hatásmérései is egyértelműen bizonyítják, hogy a káliummal
kb. 1950 óta mérgezik az élelmiszereket, a negyedik nemzedék nemzőképtelenségét okozva. Nemrég egy izraeli tudós
ezért valószínűsíthette, hogy 2050 után nem lesz nemzőképes nyugati férfi. Az interpelláció benyújtása és a 8253.
számú, 1992. december 8-án elhangzott hamis miniszteri válasz között, súlyos balesetet okoztak a feleségemnek. A
kártérítési eljárást a bizonyítékokat semmibevevő és a kártérítési keresetet a BKKB-hez nem továbbító Váci Városi
Bíróság akadályozta meg. A mérgező kálium nemzőképtelenség okozó hatását nemrég egy további ügyész is letagadta!!
d./Lelepleztem és leállítottam egy országos hitelezési csalást. Bebizonyítottam, hogy a humusz termelésére képtelen
giliszták magas áron bankhitelből felvásárlását a Mezőgazdasági Minisztériumból is nyíltan szervezték, s ehhez hamis
szabványt is készítettek! A hamis szabványban olyan műszert írtak elő a gilisztaürülék humusztartalmának mérésre, ami
a nem humuszt is humusznak méri! A „gilisztahitellel” az OTP és más bankok legalább 50.000 magyar családot
adósítottak el végzetesen. Legalább 20 áldozatuk öngyilkos lett! Tankönyv szerint sincs humusztermelő giliszta!
3./Amikor a Fővárosi Bíróságtól a kárelhárítási munkadíjunk megállapítását kértem, a Váci Városi Bíróság
megakadályozta a kereset tárgyalását. Úgy, hogy a Váci Bíróságon áthamisították a nevem Tejfalusi Andrásra, s a
váci bíró, miniszterektől, ügyészektől és egy jegyzőtől származó hamis iratokon alapuló hamis vádakkal megpróbált
„gondnokság alá” helyezni. Dr. Kautzné dr. Schneider Margit Erika váci bíró évekig próbálkozott vele. Végül úgy
állíttatott elő a „gondnokság alá helyeztetési per” tárgyalására, 1997. szept. 10-én, véresre bilincseltetve, hogy előtte az
irodámban, majd a Bp. III. ker. Rendőrségen agyrázkódásosra rugdostak vertek a rendőrök. Ezeket is ügyészek
szervezték, fedezték! 1997. szept. 10-én belebuktattam a bírót az okirat-hamisításaikba. (Utána bírósági elnök lett!)
4./Az ellenem folytatott váci gondnokság alá helyezési per „sikerére várva” a Fővárosi Bíróság máig nem engedte
letárgyalni a közérdekű kárelhárításunk eredményei megállapíttatására indított, 2.P.20.129/1993. ikt. sz. keresetem.
Nemrég ismét kértem a kereset tárgyalását. A Csekő Tamás rágalmain alapuló 6. gondnokság alá helyeztetési kísérlet
volt rá a válasz?!
5./Bejelentem, hogy kártérítésre tartok igényt a Magyar Államtól a köztársasági elnökök, a Váci Városi Bíróság, a
Fővárosi Bíróság és az ügyészek által a közérdekű kárelhárító szakértői munkám akadályozásra folytatott aljas
jogsértések miatt. Kérem az „Államot”, önként fizessen, ide értve a giliszta hitelezési csalási kárt elhárítás díját is!
Melléklet:
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Bírósági és postai ügyintézési csalást megengedők elleni közérdekű bejelentés
Ellenőrizhetetlen, hogy hiteles-e a fenti végzés. Ugyanis nincs aláírva. Az is kérés, hogy ennek az iratnak az átvételét
igazoltatta-e a Posta. Ugyanis a tértivényes levél postai értesítőjéről eltüntették az ügyirat szám ráírásához korábban ott
lévő rovatot. A Posta pénzért sem hajlandó lemásolni az aláírt tértivényt. Lefényképezni sem engedi. Újabban a
határidős végzést tartalmazó borítékokra nem írják rá az ügyirat számot. Így az ügyfél nem képes bizonyítani, ha a
lezárt borítékban más adtak át neki, mint aminek az átadását igazoltatták. Emiatt a tértivényre akármit ráírhatnak a
bíróságokon. Tehát olyan iratokat is, amelyek a lezártan átvetetett borítékban nem voltak benne! Mindez korlátlan
bírósági, bírói csalásra biztosít „legális'” lehetőséget!
A felsorolt sorozatos bírói és ügyészi bűnözések és hibás és vagy kijátszható törvényekkel „legalizálása” dokumentumai
megtekinthetők a HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.com honlapon. Alkotmányos jogállamban nem lenne lehetőség
ügyészi és bírói csalásokra! A bírósági csalási alkalom teremtés a nem zsidók elleni csalásokat előíró Talmud szerinti!?
Budapest, 2018. január 09.
Jogos védelemként és jogos önvédelemként (Btk.), és megbízás nélkül végzett közérdekű kárelhárítás (Ptk.) keretében:
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök (sz.sz.: 1-420415-0214, an.: Bartha Edit) hatásméréstudományi szakértő, nemzetközi feltaláló, 2621 Verőce, Lugosi u. 115., Levélcím: 1036 Budapest, Lajos u. 115. III. 18.
E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, Honlap: www.tejfalussy.com, Telefon: +36 20 218 1408

Fenti Tejfalussy András által a Cégbíróságon (a nemrég megszűnt Agroanalízis gmk részére) hitelesített elnöki aláírás

feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:Elnok@kuria.birosag.hu
"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>;
"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
miniszterelnok@me.gov.hu;
ferenc.kalmar@mfa.gov.hu;
másolatot kap:
miniszter@hm.gov.hu;
szamvevoszek@asz.hu;
barta.ildiko@pest.gov.hu;
"dr. Lehmann György" <lehmann@gmail.com>
titkos másolat:. . .
dátum:2018. január 9. 19:36
Állami kártérítés kéréseként is Orbán Viktor miniszterelnök segítésére megküldött, a Kúria Legfelsőbb
tárgy:Bíróság elnökéhez címzett büntetőfeljelentés módosítás, mint nyilvános válasz. (Iratjel:
vacicsekopermodosítas-180109)
küldő:gmail.com

feladó:Érkeztetők (ME) <erkeztetok@me.gov.hu>
címzett:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum:2018. január 9. 19:37
tárgy:Válasz
küldő:me.gov.hu
biztonság:
A(z) gov.hu nem titkosította az üzenetet További információ
:Fontos a varázsgömbünk szerint.

Tisztelt Levélíró!
Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.
Üdvözlettel:0

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.
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