Közérdekű tájékoztatás a magyarországi bírói bűnözésről és büntetőfeljelentés a köztársasági elnökök ellen
Számos nemzetközi hatásmérés tudományi szabadalmat elért okl. vill. mérnök, feltaláló vagyok. Sajnos vagy
szerencsére, a hatásmérési szabadalmaim alkalmazása leleplezte az alábbi csalásokat. Személyi azonosító
adataimat és a bizonyítékokat lásd a www.tejfalussy.com és az azon belüli a www.aquanet.fw.hu honlapon.
A nemzetközi szabadalmaim szerinti hatásmérések leleplezték, hogy tudatosan hitelezési csalást szervezett a
Mezőgazdasági Minisztérium az OTP közreműködésével. Bementem az OTP vezérigazgatójához és a
Mezőbank igazgatóhelyetteséhez, akik a méréseink láttán leállították a hitelezési csalást. Az volt a csalás,
hogy bankhitelből vásároltattak „humusztermelő gilisztákat”, miközben a felbiztatók tudták, hogy mivel
nincs humusztermelő giliszta, az eladhatatlan lesz és a nem humusz gilisztaürülék trágya is. Hamis volt a
mérés amit a humusztartalom vizsgálatához „szabványosítottak”. Humusznak mérte a nem humusz ürüléket!
Eleinte úgy gondoltam, hogy a mezőgazdasági minisztérium és a hitelintézetek hálásak lesznek, hogy
lelepleztük a csalást. Csak később derült ki, hogy (talmudista?) bűnszervezeti tevékenységet lepleztünk le.
A bűnszervezet vezetői mindig is tudták, nívódíjas tankönyv is volt róla, hogy nem létezik humusz
termelésre képes giliszta. Tehát tudták, hogy az álhumuszt termelő giliszta szaporulatát és az ürülékét
humuszként eladni nem tudó magyaroknak nem lesz miből visszafizetniük a felbiztatás hatására felvett
bankhitelt. A szervezők tudhatták, hogy ha majd a bankok elárverezik a hitelfedezetként regisztrált
ingatlanokat, azok árverési olcsó áron felvásárolhatók és utána magas áron eladhatók a külföldieknek. Ez is
ugyanolyan célú, felbiztatáson alapuló, előre kitervelt magyar lakosság eladósítás volt, mint a
későbbiekben több millió magyart eladósító „devizahitelezési” csalás. A hazaárulási üzletük kelléke.
Nemsokára „távoztak” a hitelezési csalásról általam felvilágosított és a csalás folytatását leállító OTP-s és
Mezőbank vezetők. Közben egy pest megyei főügyész (Szende Gyula) írt egy hamis határozatot (1/7.
15346/1993.), amiben azt hazudta, hogy egy vecsési bíróság bolonddá nyilvánított! Amikor ezután kértem,
hogy az OTP fizesse ki a kárelhárítást, ezt az új OTP vezető elutasította, és az OTP 100.000.000.-Ft
kártérítést utalt át a hitelezési csaláshoz a giliszták tenyésztését szervező üzleti partnerei által létrehozott
„érdekvédő szervezeteknek”. Az egyik ilyen érdekvédő szervezet vezető elkezdte terjeszteni rólam, hogy
nem is végeztünk méréseket. Közben a földművelésügyi miniszter (Váncsa Jenő) a belügyminiszter (Kamara
János) és a Fővárosi Főügyész (Bócz Ernő) és a verőcei jegyző (Klein Katalin) és egy váci bíró (Kautzné dr.
Schneider Margit Erika) közreműködésével megszervezték, hogy egy hajnalon (1997. szeptember 10-én)
kommandós rendőrök törjenek be az irodámba (1036 Bp. Lajos u. 115. VI. 34.) ahol aludtam, s ott majd a III.
Ker. Rendőrségen agyrázkódásosra rugdossanak, verjenek. A cellába is bejártak, hogy ütlegeljenek. Miután
az engem kereső feleségem ellőtt nem sikerült letagadniuk, bár megkísérelték, hogy ott tartanak fogva,
megbilincselve az ellenem hamis idézést kiadó váci bíró elé hurcoltak, hogy ilyen állapotomban gondnokság
alá helyezési tárgyalást folytathasson és utána tovább hurcoltathasson „elmegyógyintézeti megfigyeltetésre”.
(Nem sikerült neki, mert belebuktattam a tárgyaláson is folytatott okirat hamisításaiba.) Az összeverő
rendőrök elleni eljárást egy csaló katonai ügyész (Félix Roland) áttette a polgári ügyészségre, ahol úgy
dönthettek, hogy én „nem vertem meg a rendőröket”. (Ugyanis egy polgári ügyészség csak ezt vizsgálhatta!)
A verető bírót és a verő rendőröket a köztársasági elnök (Göncz Árpád) személyesen fedezte. Készíttetett egy
hamis iratot (X-398/1998.), amiben a jogászai azt hazudták, hogy a rendszerváltás előtt gondnokság alá
lettem helyezve. Ezt a bírót Göncz Árpád kinevezte a váci bíróság elnökévé. Utána egy fővárosi bírósági bíró
(Pataki Árpád) hozott egy hamis ítéletet (19.P.27.069/2003/15.), amiben azt hazudta, hogy a fentiekkel a
legkisebb mértékben sem sértették meg a személyiségi jogaimat. A fellebbezést pedig az illetékmentességem
megvonásával akadályozták meg. Miközben összeverettek, a III. ker. OTP-sek lelopták az általam kezelt
számlán lévő félmillió Ft-ot. Az I-XII. Ügyészség vezetője (Dr. Turcsányi Erika) azzal fedezte a tolvajokat
(B-I. 259/1999.), hogy azt hazudta, hogy nem az OTP tartozik felém, hanem én tartoztam ennyivel az OTPnek. Egy másik számlámon csak 8.000-Ft tartozásom volt. Azt hitték eltüntetnek, ezért lopták el a pénzünket.
A kárelhárítási díjunk kifizettetésére a Fővárosi Bírósághoz 1993-ban benyújtott keresetet (2.P.20.129/1993)
a mai napig is a Göncz Árpád köztársasági elnök által készíttetett hamis irat érvényben tartásával gátolják.
Legújabban a Fővárosi Törvényszék azért nem hajlandó tárgyalni a pert, amit már nem kártérítésre, hanem
csak a fenti jogsértések megállapítására indítottam az állam alperessel szemben, mert nem kaptam hozzá
ügyvédet. A bíró (Vavrikné dr. Tripsánszki Ágnes) tárgyalás nélkül elutasította a megállapítási keresetet, és
azzal is próbálkozik, hogy a hamis elutasításáért fizessek 150.000.-Ft illetéket (csalási váddal feljelentettem).
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