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Pesti Központi Kerületi Bíróság
1054 Budapest, Markó u. 25.

Tisztelt Büntetőbíróság!

Alulírott  ezúton  feljelentem a  Pest  Megyei  Kormányhivatal  vezetőjét  annak  alapján,  hogy a  Központi 
Nyomozó  Ügyészségtől  származó  hamis  vádakra  alapozva  velem  szemben  indított  „gondnokság  alá 
helyezési eljárásra” idéztek be, egyelőre „ügyfélként”, de súlyos pénzbüntetést helyezve kilátásba arra az  
esetre, ha netán nem jelennék meg. Pest Megyei Kormányhivatal Szobi Járási Hivatala, PE-16/GYAMN/171-
1/2017, -2/2017. stb. Nincs joguk ellenőrizetlen hamis vádakra alapozva gondnokság alá helyezést indítani!

Azt  kérem  ettől  a  Bíróságtól,  az  országgyűlési  szakértőként  általam  tett  feljelentésen  alapuló  PKKB 
13.B.24/1993/2. végzésre tekintettel, hogy ítélje el az engem „gondnokság alá helyezési eljárás alatt állónak” 
feltüntetéssel rágalmazó hivatalos iratokért való vezetői felelőssége alapján a fenti kormányhivatal vezetőjét  
a végzéseikkel rólam rágalomterjesztéssel különösen nagy vagyoni és nem vagyoni kárt okozó hitelrontásért. 

Az általam felderített bűncselekmények elkövetőit fedező ügyészek korábbi hasonló próbálkozásai alapján 
valószínűsítem, hogy a hivatalvezető az ügyészségre hivatkozva, a gondnokság alá helyezési eljárás indítását  
jogosnak feltüntetéssel, elsősorban azért rontja a hitelem, mert a 13.B.24.211/1993/2. PKKB végzés szerinti  
bűnügyben megbízás nélküli kárelhárítás keretében tovább folytattam a rendőrségen egy év után leállított  
nyomozást, miután a dr. Demeter Ágnes ügyész által az aktából részemre kimásolt iratokból láttam, hogy a 
13.B.24.211/93/2. végzésben felsorolt lakosság mérgező kálium használatokat igazolták a nyomozás során 
beszerzett klinikai jelentések. Például gyógyszerként engedélyezték a Kálium-R tablettát, miután a klinikai  
jelentés szerint kb. 10%-os gyakorisággal marja véresre a gyomorfalat! Tömeggyilkosság az engedélyezése!! 

Kérem a hivatkozott végzések és azokkal kapcsolatos valamennyi előzmény irat hivatalból beszerzését, mert  
a Kormányhivatal nem mellékelte a hamis vádakra alapozott „ügyészségi megkeresést” az idézéseihez.

Jogos védelemként (Btk.) bejelentem, hivatkozással az ugyancsak hamis vádaskodásokra alapozott korábbi 
sikertelen gondnokság alá helyezési hasonló próbálkozásokra, hogy „ügyfélként” sem vagyok a hajlandó a  
tudományos szakértői hitelem már az idéző végzéseivel is rontó „gyámügyi osztályi” tárgyaláson résztvenni! 

Verőce, 2017-05-17.

Jogos védelemként (Btk.) megbízás nélküli egészségvédelmi kárelhárítás keretében (Ptk.) benyújtja:

Tejfalussy András (személyi sz.:1-420415-0215, an.: Bartha Edit)
oknyomozó mérnök, számos méréstudományi nemzetközi szabadalom
feltalálója, volt országgyűlési és önkormányzati szakértő
Magyarország 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,
www.tejfalussy.com, +36 20 218 1408

 

Cc: Pest Megyei Kormányhivatal Szobi Kirendeltsége

http://www.tejfalussy.com/
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TUDATOSAN  „ELFELEJTETTÉK”  BEÍRNI,  HOGY A GYOMORFALKISEBESÍTŐ  
HATÁSA KB. 10 % GYAKORISÁGÚ, AMIBŐL FEKÉLY, S ABBÓL RÁK IS LEHET:


