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Közérdekű bejelentés a hazai hivatali iratkezelők csalásai ellen Orbán Viktor miniszterelnökhöz
A hivatali iratkezelésekkel bűnözőket
fedező állami minisztériumi, bírósági,
ügyészségi és rendőrségi hivatalnokok
és cselekményeiket fedező vezetőik ellen
?????????
az általuk készített hamis okiratok miatt
indított pereimben meg kell követelem,
hogy írják rá az ügyszámot a bírósági
borítékra ugyanazt, amit a tértivényen
aláírattatnak és/vagy küldjenek hiteles
másolatot minden aláírt tértivényről!
A fenti borítékot a Feleségem úgy vette
át, hogy nem tudta ellenőrizni a tartalma
megfelel-e a tértivényen általa aláíratnak.
A borítékot nem lehet felbontatni. Csak
felbontatlanul bizonyíthatja, ha más van a
borítékban mint a tértivényen. Már volt
olyan, hogy csak előzőleg megküldött
korábbi végzés volt a bírósági borítékban! Ezt akkoriban észre lehetett venni a borítékra ráírt ügyszámból, de
ma már nem, mert nincs ügyiratszám a borítékon. A titkosszolgálat –miután aláírtuk a tértivényt– a
bíróságon további ügyiratszámot is írhat a tértivényre. S emiatt megszüntetik vagy elveszíttetik velem a pert!
Kihasználva ezt az iktatási és postázási „iratkezelést” csalhatnak a bírák. Példák: az első tárgyalás előtt egy
bíró –aki sosem látott– 1980. január 2-án a 40 fokos lázam közepette elhurcoltatott elmeorvosokhoz akik
lehazudták a lázam és hamis szakvéleményt készítettek a találmányaimat lopni kezdőknek bűnsegédkező
feljelentő (Albert Béla) által elvárt hamis szöveggel. A bíró nem merte megerősíteni, de utána átküldte a
gyámhatósághoz, mintha érvényes volna. Más: miközben interpellációt készítettem Dr. Kovács Pál, a
későbbi egészségügyi miniszter részére a kálisóval lakosság mérgezés leállításához, súlyos balesetet okoztak
a Feleségemnek (1992. november 19.). Az okozói elleni pert hamisan iktatta a Fővárosi Bíróság. A
felperes feleségem helyett engem, a jogi képviselőjét iktatták felperesként. Emiatt ne tudtam képviselni a
tárgyaláson. Más: a belügyminiszter és a mezőgazdasági miniszter által feluszított ügyészek a jegyző,
Klein Katalin, s a váci bíró, Kautzné Schneider Margit Erika. Az ellenem szervezett perben végig
hamisan „Tejfalusi”-nak írták a nevem. Miért? Például azért, hogy másénak, ne az enyémnek láttassák a
mérnöki diplomámat, a nemzetközi szabadalmaimat, s miniszteri kitüntetéseimet, a cégbíróságon bejegyezett
tudományos társasági tagságomat, a kutatóintézet ingatlanomat stb. Továbbá, hogy fedezzék az akadémikus
csalókat, akik, Furka Árpád és Roska Tamást és ezek bűntársai a nemzetközi szabadalmaim „szerzőjeként”
Nobel díjra pályáztak. Továbbá, hogy fedezzék a nemzetközi szabadalmaim szerinti hatásmérések alapján
leleplezett nemzetközi bűnözést. A kálisóval aszálykár fokozási, ivartalanítási és életrövidítési csalást. Az
akadémikus, egyetemi professzor és miniszter szervezőit. Továbbá a hitelezési csalást, amivel humuszt
termelni képtelen gilisztákat vásároltattak fel 50.000 emberrel, akik közül legalább húszat öngyilkosságba
hajszoltak. Ezekkel fedezik, hogy az ügyben indított kárelhárítási díj kifizettetési 2.P.20.129/1993. FB perem
a mai napig sem tárgyalták le. A mai napig is arra vár a Fővárosi Bíróság, hogy sikerül-e elmebeteggé
nyilváníttatniuk. Továbbá a csaló váci bíró ehhez úgy akart elhurcoltatni elmeorvosi vizsgálatra, hogy
rendőrök törtek be az irodámba a „per” tárgyalása előtt 1997. szeptember 10-én hajnalban. Ott, majd a
rendőrségen agyrázkódásosra vertek rugdostak. Azt sem engedték, hogy magammal vigyem a
bizonyítékokat a tárgyalásra a bíró és társai csalásairól. Személyesen Göncz Árpád köztársasági elnök
fedezte őket. Göncz jogásza Éliás Sátra készített egy hamis iratot (X-398/1998.) amiben a rendszerváltás
előtt gondnokság alá helyezettnek hazudnak. Ezért jelentettem fel a rágalmazó iratot hatályban tartó Áder
János és a rá hivatkozó csaló rendőrségi és ügyészségi vezetőket, akik az engem rágalmazó aljasul hamis
vádjaikkal újabb elmeorvosi vizsgálatot „rendeltek meg” a Pest Megyei Kormányhivatal ügyintézőjétől.
„Alkotmányos Jogállamot” követelek a „Csaló Államuk” helyett !!!!!
Verőce, 2017-06-11.
Tejfalussy András (1-420415-0215, an.: Bartha Edit) oknyomozó mérnök feltaláló, volt országgyűlési és
önkormányzati szakértő (www.tejfalussy.com) , Magyarország 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
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