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Iratjel: PoltPeterugyirendorsegifeljelentes171227

Rendőrségi feljelentés a kézbesítési csalási lehetőséget fenntartó hivatal vezető bűnözők ellen
Feljelentem a dr. Polt Péter legfőbb ügyész elleni perben az alábbi, hiányos feliratozású borítékkal a
borítékból hiányzó hivatalos iratokat az ügyféllel, általa hiánytalanul átvettként igazoltató bírósági
és postai hivatal vezetőket „hivatalos személyként csalási alkalom fenntartás megengedése” váddal.
Pl. A soha meg nem kapott, megküldeni kért eredeti „befejező határozat” nem volt benne a lezártan
átvetetett borítékban. Viszont benne volt a per illeték végrehajtás elleni keresetem összes példánya!
A boríték tartalma eleve ellenőrizhetetlen volt a Posta által a bíróságnak visszaküldött tértivényen
átadottként aláíratott iratokhoz képest, mert a bíróság kérésre sem hajlandó ráírni a bírósági
borítékra a benne keresendő ügyiratok ügyiratszámát, a Posta pedig nem engedi lefényképezni a
tértivényt. Ezek a bíróságok, bírák és bírósági alkalmazottak és a postások részére irateltüntetési
kézbesítési csalásra és ezen alapuló bírói csalásokra is lehetőség és alkalom biztosító, jogállamban
tűrhetetlen hivatali bűncselekmények, amiért büntetőjogilag és kártérítési vonatkozásban is
személyesen felelősök a mindenkori bírósági és postai vezetők és az őket ellenőrző hatósági
vezetők, akik nem vonják felelősségre a konkrét elkövetőket, lásd Btk. és Ptk.!
Budapest, 2017. 12. 27.
Tejfalussy András feljelentő felperes, korábbi
minisztériumi, országgyűlési, önkormányzati
és tudományos akadémiai hatásmérés
tudományi szakértő feltaláló
(1-420415-0215, an: Bartha Edit)
1036 Bp. Lajos u. 115. www.tejfalussy.com,
tudomanyos.rendorseg .pjt@gmail.com
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Iratjel: FThezPoltPeterugyben171227
Válaszként, a fenti aláíratlan, vagyis nem hiteles végzésre:
Kérem pótmagánvádként letárgyalni, miután a rendőrség nem tud a legfőbb ügyész ellen eljárni.
Ingyenes ügyvédet kérek a pótmagánvád mellé, méltányossági alapon.
A befejező határozatot sosem kaptam kézhez. A Posta nem tudta keresni, mert az értesítőről
eltüntették az ügyiratszám rovatot.
Polt Péterrel szemben ezenkívül csatolom az új megállapítási keresetet, amihez szintén ingyenes
ügyvédet és illeték, ill. költségmentességet kérek, közügyről is lévén szó!
Bp.2017.12.27.
Pótmagánvádlóként, Tejfalussy András
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Melléklet: PoltPeterugyirendorsegifeljelentes171227
Cc.: Kúria Legfelsőbb Bíróság, Dr. Darák Péter elnök kezéhez!
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Iratjel: PoltPeterper171227-2.
Hivatkozások: 2.P.20.129/93. (FB)
és 33.P.21.182/2017/7.(FT)

Fővárosi Törvényszék
1054 Bp. Markó u. 27.
Polt Péter ellen megállapítási per benyújtása + közérdekű bejelentés a Kúria Legfelsőbb Bírósághoz
Ezúton újra kérem Polt Péter legfőbb ügyész alperessel szemben bírósági ítélettel megállapítani,
hogy az ügyészeik hamis elmeorvosi vélemény útján hatodszor is (sikertelenül) megkíséreltek
gondnokság alá helyeztetni, a nemzetközi szabadalmaim szerinti biológiai hatásmérésekkel
leleplezett trágya ügyi csalások felelősei elleni feljelentéseimmel kezdeményezett büntetőeljárások
megakadályozása céljából.
Kérem megállapítani, hogy ezekkel a próbálkozásaikkal 1993 óta akadályozzák a kálisóval
talajmérgezési csalást és a „humusztermelő giliszta” vásárlás hitelezési hitelezési csalást is leleplező
2.P.20.129/93 (FB) számú Fővárosi Bírósági keresetem érdemi tárgyalását, és hogy ezért Polt Péter
legfőbb ügyész a jelenlegi felelős, s az alábbi közérdekű bejelentésem szerinti hamis köztársasági
elnöki irat és annak egy hamis fővárosi bírósági ítélettel nem jogsértőnek hazudással „hitelesítése”!
Közérdekű bejelentés a Kúria Legfelsőbb Bírósághoz: A nemzetközi hatás mérési szabadalmaim
szerinti biológiai hatás mérésekkel bebizonyítottunk többféle, a magyarokat egészségkárosító és
eladósító mezőgazdasági „trágya ügyi csalást”. A csalás folytatói és fedezői ellen tett szakértői
intézkedéseim megtorlására a belügyminiszterek és a mezőgazdasági miniszterek által erre utasított
ügyészek elmeorvosi csalásokkal kísérleteznek ellenem. Eddig hat sikertelen kísérletük volt. Áder
János köztársasági elnök személyesen fedezi őket, egy engem gondnokság alá helyezettnek hazudó
X-398/98. ikt. számú hamis köztársasági elnöki levél érvényben tartásával. Továbbá egy fővárosi
bíró, dr. Pataki Árpád által hozott hamis ítéletet is fedezi, amivel mindezt a személyiségi jogaimat
egyáltalán nem sértőnek hazudták, majd megakadályozták a hamis ítélete elleni fellebbezést az
illetékmentességem fellebbezés előtti megvonásával. Önök a hamis hivatalos iratokat nyilvánítsák
hamisnak! Ítéljék el az azokat készíttető, készítő, érvényben tartó és ellenem felhasználó bűnbandát!
Budapest, 2017. 12. 27.
Tejfalussy András feljelentő felperes
(1-420415-0215, an: Bartha Edit)
1036 Bp. Lajos u. 115.III.18.

