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KÚRIA Legfelsőbb Bíróság
Dr. Darák Péter elnök
1054 Budapest, Markó u. 16.
TISZTELT KÚRIA ELNÖK!
1. Eljárás kifogásolása, a Pesti Központi Kerületi Bíróság 1.Bpk.21.503/2017/5. (7?) végzése és az előzményi
ügyeiben, a magyarországi bíróságok tisztességes működéséért felelős többi vezetőhöz is továbbításra, Dr. Darák Péter
Kúria legfelsőbb bíróság elnök címére megküldve!
2. Fellebbezési határidő után kaptam kézhez az ügyész és bűntásai elleni rágalmazási keresetem áttételét elrendelő
jogerőre emelt fenti végzést, mert nem voltam otthon, s a Posta már visszaküldte a levelet a feladónak.
A postai értesítőből lehetetlen azonosítani az ügyet! Hiányzik róla a bírósági ügyszám! A Posta se tudja azonosítani az
általa a feladónak visszaküldött leveleket! A tértivény nélküli végzésen más az ügyiratszám, mint a borítékon. A végzés
nincs aláírva. A „kiadmány hiteléül” csak pecsét és olvashatatlan macskakaparás van. Bírói csalásokra ad alkalmat az
ilyen iratkezelés! Akkor is durva ügyintézési hiba, ha a hazai igazságügyi apparátus működéséért felelős miniszter
jogszerűnek tüntetteti fel! Ügyáttételnél ezért tűnhetnek el a bűnügyi bizonyítékok!
3. Nem a Váci Járásbíróság (az átnevezett Váci Városi Bíróság) rendelkezik az ügyben illetékességgel, hanem a
Pesti Központi Kerületi Bíróság. Ugyanis a feljelentett ügyész és bűntársai, akik megtorpedózták a paksi
atomerőműre vonatkozó közveszély elhárítási javaslatom semmibevevői elleni feljelentéseimet is, elsődlegesen a
munkahelyükön, a munkahelyi vezetőik felé terjesztették elő ellenem a rágalmaikat! Más kérdés, hogy ezután a
Pest Megyei Önkormányzat szobi kirendeltségénél megkísérelték elintézni, hogy az ügyészségi és a rendőrségi
rágalmaik alapján nyilváníttassanak elmebeteggé. Ebbe egyébként időközben már belebuktak, mert a Pest Megyei
Önkormányzat szobi kirendeltsége tisztességes gyámügyi ügyintézője és a főnökei az általam benyújtott ügyészségi
feljelentés konkrét bizonyíték anyaga, a feljelentett ügyész által nekik megküldött, általam tett valamennyi ügyészségi
és rendőrségi feljelentés vonatkozásában elutasították, alaptalannak minősítették. Tehát megszűnt az ügyészek által
velem szemben követelt jogellenes „gondnokság alá helyezési eljárás”, vagyis „leállt” a további hatósági csalás.
4. Nemzetközi szabadalmaim szerinti biológiai hatás mérések is mutatták a kálisó növény mérgező hatását! Ezért
is, és a magyar embereket szennyezett ivóvízzel és tiszta konyhasó helyett patkányméreg kálisóval „sózatással”
mérgeztetés ellen (lásd az Izrael állami Star kosher tanúsítvánnyal magyar nyelven árusított BONSALT kálisót
az interneten!), a volt parlamenti szakértőként, általam feljelentett ügyész és bűntársai elleni feljelentéseim
valóság tartalma megítélését egy gyámügyi szakelőadóra és elmeorvosra akarták bízni!
Ez az ivóvízszennyezéssel és káliummal mérgezéssel népirtási bűncselekmény sorozat csak a Magyarországot
felvásárló izraeliek érdekét szolgálhatja. Nyilvánvalóan olcsóbban felvásárolhatják a fajirtással kiürített ingatlanokat,
mint azokat amelyekben élnek, laknak magyar emberek. Az ilyen fajirtásra alapozó ingatlanszerzési módszer „nem új”,
lásd 2. Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/1-26, Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap!
5. A feljelentett ügyész, a rendőrségi bűntársaira is hivatkozva, azzal is rágalmazott, hogy én „a paksi atomerőmű
üzemanyag cellái elkésve kicseréltetésével országgyűlési képviselőket vádoltam”. Ezzel a feljelentett ügyész és társai
azt a hamis látszatot is keltik, hogy ők csak „az általam alaptalanul megvádolt vétlen országgyűlési képviselőket védik”.
6. Ma a világon 500-nál kevesebb atomreaktor működik. A Pakson működő 4 reaktor ennek közel 1%-a. Az
eddigi reaktorok kb. 1%-nál volt súlyos katasztrófa. A Budapesti Műszaki Egyetemen átvilágítottuk a paksi
erőmű biztonsági rendszerét. Az általam feltalált ok-okozat elemző Automatizált Pszicho Logikai Analízis, APLA
software alkalmazásával. A vizsgálatot a Paksi erőművet régóta ismerő, nekik segítő professzor végezte. Az
elemzés sok veszélyes hibára, problémára és azok elhárításának feltétlen szükségességére is felhívja a figyelmet!
Hiába javasoltam a „Katasztrófa védelemnek” (!) nevezett szervezet vezetőjének, hogy nézze meg az analízis
eredményét a biztonság javítása érdekében. Mindmáig válaszra sem méltatta és a környezetvédelmi államtitkár
se nézte meg. Annyira súlyos ügy, hogy a vizsgálat eredményét titkosíttattam. A Tanszéken és a Rektornál is.
Nehogy terroristák felhasználhassák. Ezek után, szakértőként feljelentést tettem azok ellen az országgyűlési
képviselők ellen, akik a lejárt 30-éves üzemidejű 4 db szovjet reaktort további 20 évig úgy engedték meg
használni, hogy az emiatt felfokozódó baleseti veszélyt tudatosan elhallgatták a magyar emberek és a környező
országok népei elől! Felmerülhet a kérdés, miért is csinálják?
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7. Egy megrendezhető kisebb atomerőmű katasztrófa is eltereli a figyelmet arról, hogy országgyűlési képviselők,
népszavazással feljogosítás nélkül –a vörösiszap katasztrófa okozta zűrzavar idején- megengedték izraeli cégek
liberalizált idetelepülését. Nemrég megengedték, hogy urkán-orosz zsidók is itt éljenek. Ez azzal jár, hogy ezek az ide
szült gyerekeik nevére megszerezhetik Magyarország népirtással kiürített ingatlanait is! Lehet, hogy a paksi erőmű
belső ellenőrzésének az APLA rendszeres alkalmazásával szigorítása akadályozná a műbalhé rendezést? Az a cél, hogy
katasztrófa esetén azt mondják a külföldiek: „A magyarok olyan barmok, hogy 4 db lejárt üzemeltetési idejű szovjet
atomreaktort további 20 évig engedtek használni, saját magukat és a környező országok lakosságát is veszélyeztetve!”??
8. Magyarországon és az Európai Unióban, ahonnan a WHO-ra hivatkozva a káliummal népirtást szintén szervezik,
nem elfogulatlan a bíráskodás a fenti ügyekben. A hazai ügyészek, az általam szerkesztett országgyűlési interpellációt
szembehazudó miniszter kérésére, akinek belügyminiszterek is „besegítettek”, korábban a Váci Városi Bírósággal
próbálták fedeztetni a magyar nemzet ellen mérgezési bűncselekmények elkövetőit, eltitkolóit! Vagyis ettől a bíróságtól
nyilvánvalóan nem várható elfogulatlan bíráskodás azok ellen, akiknek a bűncselekményét a 13.B.24.211/1993/2.
PKKB végzés helyesen kategorizálta, ill. amihez, ennek alapján, egy tisztességes rendőrségi nyomozó segítségével is
sikeresen gyűjtöttem bizonyítékokat. Ám a rendőrségi vezetők az általa beszerzett bizonyítékokat is szembehazudták!
9. A hazai miniszterek, államtitkárok és ügyészek által szervezett előző (5.!) gondokság alá helyezési kíséretnél a váci
városi bírósági bíró a tárgyalásra előállítás előtt, hajnalban rendőrökkel agyrázkódásosra rugdostatott, veretett. Miután a
tárgyaláson még így is belebuktattam őt az okirat hamisításokba, kinevezték a bíróság elnökévé. Az ez elleni közérdekű
bejelentésre a köztársasági elnök közzétette a X-398/1998.hamis válaszát, amivel azzal rágalmaznak, hogy „még a
rendszerváltás előtt gondnokság alá helyeztek”. Ezt a hamis iratot akarta az itt feljelentett ügyészi és rendőri
bűnszervezet utólag „legalizáltatni” a Kormányhivatallal. Mivel ezzel is népirtást fedeznek, szó se lehet elévülésről!
10. A népirtási ügyben és az atomerőmű ügyben a rendőrséghez és ügyészséghez tett feljelentéseimben megfogalmazott
vádakat fenntartom! Ezeket pótmagánvádas előperként kívánom letárgyaltatni elfogulatlan hazai és nemzetközi
büntetőbíróságokon. A hazai pótmagánvádhoz egy tisztességes kirendelt ügyvédet kérek, s tekintettel a hatóságok által
nekem nagy kárt okozó csalásokra, méltányossági alapon is minden vonatkozásban teljes illeték- és költségmentességet!
11. Az „előper” jogerős ítélettel lezárulásáig felfüggesztve kérem tartani a rágalmazó ügyész és bűntársai ellen
indult 1.Bpk.21.503/2017/5 (7?) Pesti Központi Kerületi Bírósági számú pert, mert addig nincs értelme folytatni!
Kérem az Áder János által is érvényben tartott (X-398/98.) hamis köztársasági elnöki irat visszamenőleg is
érvénytelenítését, miután folytatólagos rágalmazás ellenem. Hamisságát folyamatos választójogom is bizonyítja!
12. A konkrét biológiai hatás-méréseink eredményei, és Nobel-díjas biológusok patkányokon és embereken végzett
kísérleteinek a káliumtúladagolás, ill. a konyhasó helyett kálisóval sózás fajirtó hatását bizonyító mérései is, közzé
vannak téve a HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.com honlapon. A bizonyítékok többsége az ügyészek által a Pest
Megyei Kormányhivatal Szobi Kirendeltsége Gyámügyi Osztályán elsüllyeszteni próbált, általam benyújtott rendőrségi
és ügyészségi feljelentésekben is megtalálható! Jelen előperhez a feljelentett ügyész és bűntársai által a Pest Megyei
Kormányhivatalnál elsüllyeszteni próbált valamennyi általam tett feljelentést kérem hivatalból bekérni! Ezeket ismerve,
tekintettel arra, hogy interneten is megtekinthetők, a Kúria legfelsőbb bíróság elnöke részére kötelező lenne, hogy ő is
feljelentse a népirtó maffia ügyészeit, ha itt „alkotmányos jogállam” van! A fenti ügyben készséggel felajánlom
Önnek a „stafétabotot”!
HAJRÁ MAGYARORSZÁG! HAJRÁ MAGYAROK!
Verőce, 2017. november 03.
Jogos önvédelemként (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárításként (Ptk.) Orbán Viktor miniszterelnök magyar emberek
védelmére folytatott harcának a segítőjeként az interneten is közzéteszi, mint közérdekű bejelentő és magánvádló:
Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló
(országgyűlési, önkormányzati és tudományos
akadémiai hatás-mérés tudományi szakértő)
(1-420415-0215. an.:Bartha Edit)
Magyarország 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
(www.tejfalussy.com)
Cc: Orbán Viktor miniszterelnök tájékoztatására
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"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
másolatot kap:miniszter@hm.gov.hu;
"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>;
"dr. Lehmann György" <lehmann@gmail.com>;
drabikjanos <drabikjanos@gmail.com>
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A(z) gov.hu nem titkosította az üzenetet További információ

:Fontos a varázsgömbünk szerint.
Tisztelt Levélíró!
Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.
Üdvözlettel:
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-mailben 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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