Kúria Legfelsőbb Bíróság
Dr. Darák Péter elnök
Budapest, Markó u. 16.
1054

Azonosító: Kuria-NAV-OTP-Ader-171027
Tárgy: végrehajtással fenyegetők elleni kereset
Közzétéve a HIHETŐMAGAZIN
www.tejfalussy.com honlapon

Tisztelt Elnök Úr!
Bírói, ügyészi és köztársasági elnöki csalásokra alapozott végrehajtással fenyegetés ellen is pert indítok,
kérve a Kúria legfelsőbb bíróság elnökét, olyan bíróságon tárgyaltassa, ha van még ilyen, amelyik az egész
igazságszolgáltatás korruptságát bizonyító alábbi bűnügyben nem elfogult.
Követelem, hogy tiltsák le a Fővárosi Törvényszék által ellenem a NAV-nál elrendelt pénzbehajtást, miután
az köztársasági elnöki és bírói csalásokon alapul. Az ügy azonosítóit korábban megküldtem.
Indokolás: A Fővárosi Bíróságon megállapítási pert kezdeményeztem a Magyar Állam alperessel szemben.
Azért, mert fedezik a magyar embereket eladósító földművelési minisztériumi bűnözőket. Azokat a
bűnözőket, akikkel szemben a nemzetközi szabadalmaim szerinti biológiai hatásmérések alapján lelepleztem,
hogy humusztermelő giliszták felvásárlását hitelezik. Miközben humuszemelő giliszta nem is létezik. A
felbiztatással kb. 50.000 embert adósítottak el, 20 lett miattuk öngyilkos.
Továbbá azért kezdeményeztem a megállapítási pert, hogy jogerős ítélet tanúsítsa a köztársasági elnökök
csalását. Azt, hogy fenntartanak egy engem összeverető váci bíró elleni közérdekű bejelentés elutasító hamis
X-398/1998. ikt. számú, engem gondnokság alá helyezettnek hazudó köztársasági elnöki válasziratot.
Valamint azért kezdeményeztem, mert dr. Pataki Árpád fővárosi bírósági bíró hamis ítéletet hozott. Ítéletével
a váci bíró által rendezett összeveretést fedező hamis köztársasági elnöki iratot „a személyiségi jogaimat a
legkisebb mértékben sem sértőnek” hazudta. Semmibe vette a folyamatos választójogom, ami bizonyítja a
köztársaság elnöki irat hamisságát!
A fenti megállapítási pert nem kártérítési perként, hanem megállapítási perként indítottam. Vagyis hamisan
iktatták. Majd ahelyett, hogy letárgyalták volna, kártérítési perként kezelve, elutasították. Azért, mert nem
voltam hajlandó a bíróság által „kártérítési perhez” kért „kereset kiegészítésre”! Ezután a 100.000.000.-Ft
kárelhárítási díjunk OTP által részünkre máig sem kifizetése alapján, a 100.000.000.-Ft elmaradt bevételünk
alapján próbálnak illetéket behajtatni rajtam a NAV-val.
Egyébként: az általam vezetett Agroanalízis PJT részére, ennek az én nevemen is lévő ” magán számlájára” a
szabadalmaim hasznosítása alapján az Innovációs Alap által átutalt 514.000.-Ft-ot az OTP „csak úgy”
leemelte. Mialatt az összeverető váci bíró megkísérelt gondnokság alá helyezni, de belebukott. Az OTP
pénzlopásáról az I-XII. ker. ügyészség vezetője azt hazudta, hogy ennyivel én tartozom az OTP-nek, s ilyen
összegre elrendelt végrehajtás van folyamatban ellenem! (Valójában csak 8000,-Ft-tartozásom volt egy
másik számlámon, az OTP hibájából. Azért, mert hiába kértem, nem tette át oda az 514.000-Ft-ból az általuk
– engem előzetesen értesítést mellőzve - „meghitelezett” 8.000,- Ft-ot.)
Méltányossági alapon is költség- és illetékmentességet, s a per távollétemben valamennyi bizonyíték alapján
letárgyaltatását kérem, az ügy nyilvánvaló büntetőjogi vonatkozásaira tekintettel elsőként büntető eljárásban!
Megjegyzés: az ügyben megkeresett Kúria mindeddig nem válaszolt és NAV által küldött levelet sem tudtam
előkerestetni, mivel a Posta sem tudta azonosítani az értesítőjük hiányos felirataiból!
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