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DISZKRIMINÁCIÓMENTES KÁRTÉRÍTÉSHEZ SEGÍTSÉGKÉRÉS AZ OMBUDSMANNTÓL

Tisztelt Állampolgári Jogok Biztosa!

A 600.000 magyar zsidó holokauszt áldozatból az ismeretlen (vagy eltitkolt) nevű 508.000 nevében
is kifizettették a kártérítést.

Ehhez képest, a közgazdász feleségem esetében, 1992 óta akadályozzák a hazai hatóságok, hogy a
súlyos rokkantságát okozó balesetét előidéző három ismert személytől kártérítést kapjon. Baleset
okozóvá  tett  munkagéppel  okozták  a  balesetet.  A  helyszínelő  rendőrök  állapították  meg.  A
rendőrség  elmulasztotta  a  büntetőeljárás  ellenük  megindítását.  Elmulasztotta  a  megállapításaik
dokumentumai  részünkre  átadását  is.  Ezért  az  Egészségügyi  Pénztártól  kértem  segítséget  a
jogvédelemhez.  Megkapták  a  kártérítési  eljáráshoz  szükséges  rendőrségi  iratokat.  Arendőrségi
vizsgálat eredményére hivatkozással az Egészségügyi Pénztár megerősítette, hogy azért történt a
baleset, mert olyan munkagépen „karácsonyi gyermekjátékokat fröccsönteni” segítésre kérték fel az
ilyesmiben járatlan feleségem, amiről előzőleg kiiktatták a baleset akadályozó védőrácsot és kétkezi
indítást.  Kérésem  ellenére  elmulasztotta  az  Egészségügyi  Pénztár  is  a  szükséges  büntető-  és
kártalanítási  eljárást.  Amikor  kértem  tőlük  a  rendőrségi  iratokat,  hogy  én  kezdeményezhessek
büntetőpert,  közölték, hogy „eltűnt”. A Munkaügyi Bíróság szerint a baleset nem munkaviszony
keretében történt. A kártérítési polgári perhez hiányzik az elkövetők felelősségének a megoszlását
megállapító  büntetőper.  Folyamatosan  akadályozzák  a  polgári  peres  eljárást  a  baleset  okozási
bűncselekmény megtörténtét  tagadó ügyészek.  A balesetet  akkor  okozták,  amikor  országgyűlési
szakértőként  a  kálisóval  népirtás  leleplezésén  dolgoztam.  Az  népirtás  eredményes  leleplezése
megakadályozására akkor és azóta is mindenféle titkosszolgálati bűncselekmények tapasztalhatók.
Ezek és a kártérítés fizettetetési próbálkozásaink bizonyítékai itt, a honlapomon vannak közzétéve:
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/BaloghZsofiaBalesete.htm

Kérem az Állampolgári Jogok Biztosát, hogy a két kártérítési ügyet egymáshoz képest vizsgálja,
hogy diszkrimináció  mentes  legyen  az  eljárása.  Intézze  el  a  kártérítést  a  feleségem részére.  A
kártérítést a három balesetokozóval és vagy a rendőrség, ügyészség és bíróság és Egészségügyi
Pénztár büntetőeljárás akadályozó mulasztásaiért  felelő Magyar Állammal fizettesse ki.  Egyúttal
intézze el az 508.000 holokauszt áldozat nevének a kiderítését és a nevükben felvett a kártérítés és
kamatai átadatását az utódaik részére. 

Kártérítési diszkriminációs bűncselekmény folytatói elleni feljelentésként kapja: ORFK Panasziroda

Közzétéve a www.tejfalussy.com honlapon!

Verőce, 2015. 08. 10. 
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