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KÖVETELEM, HOGY AZ ÜGYSZÁM NÉLKÜLI BÍRÓSÁGI BORÍTÉK TARTALMÁT A TÉRTIVÉNY 
ALÁÍRÁSA ELŐTT HITELESEN ELLENŐRIZNI LEHESSEN, S HOGY TANÚSÍTHASSA A POSTAI 
ALKALMAZOTT, HA MÁS IRAT VAN A BORÍTÉKBAN, MINT AMI A TÉRTIVÉNYEN SZEREPEL.  

Ismét bejelentem, hogy az ügyszám nélküli tértivényes borítékokat nem bontottam, nem bontom fel, hogy a 
valamikori alkotmányos jogállam idejére legyen hiteles bűnügyi bizonyíték a bíróságok csalási módszereire. 
Semmibe vették, hogy a Kúria elnökéhez korában is több panaszt nyújtottam be a pertárgy hamis iktatása, 
hamisan iktatói, és a hamis iktatást ellenem kihasználó bírák ellen.

Újabb bizonyítékok

Valószínűsíthető, hogy a HATÁRIDŐS ügyekben azért nem írják rá az ügyszámot a bírósági borítékra és az 
értesítőre, hogy ne legyen a magyar felperesnek bizonyítéka arra, ha a bírósági tértivényen más irat átvételét 
igazoltatták vele, mint amit a zárt borítékban átadtak. Ezen iratkezelési csalásokra alapozva a bíró is tetszése 
szerint csalhat. Pl. a nulla perértékes megállapítási bírósági keresetemet kártérítési keresetként iktatták. Erre 
alapozva a bíró 100.000.000.-Ft kárigény alapján vetett ki rám illetéket. A pertárgy eliktatás miatt az APEH 
végrehajtással fenyeget, holott ha tárgyalás nem történt az általam benyújtott bizonyíték alapján, bizonyítás 
alapú ítélkezés sem lehetett. (Még nem láttam a vonatkozó végzést, mert feliratozatlan tértivényes bírósági 
borítékokat nem bontok fel.) 

Melléklet-1:                 Melléklet-2:

További bizonyítékok az alábbi mellékletekben és a www,tejfaklussy.com honlapon is megtekinthetők.

Melléklet3.: BÍRÓ(SÁ)GI CSALÁSI TECHNIKÁT FELJELENTÉS (Iratjel: BIROSAGI-boritekok.), 
Melléklet-4: Közérdekű bejelentés a hazai hivatali iratkezelők csalásai ellen Orbán Viktor miniszterelnökhöz 
(Kód: PKKB-levele-ugyiratszam-nelkul-Orban-Viktornak-170608)
Melléklet-5: /MAFFIAPER (Kód: 2.P.20.129-93-2.maffiaperrol-170721) 

Verőce, 2017. 07. 26.

Állam helyett végzett megbízás nélküli
közérdekű kárelhárítás keretében:
Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltaláló
2621 Verőce, Lugosi u. 71.
feljelentő felperes
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Melléklet-3: 

BÍRÓ(SÁG)I CSALÁSI TECHNIKÁT FELJELENTÉS         Iratjel: BIROSAGI-boritekok-170722

Azért sem írják rá az ügyszámot a borítékra a HATÁRIDŐS ügyekben, hogy másik iratok küldését 
hazudhassák, mint amelyek átvételét igazoltatják a tértivevényen. Bármely ügyben így csalhatnak!
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Melléklet 4:

 Kód: PKKB-levele-ugyiratszam-nelkul-Orban-Viktornak-170608

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
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??

http://www.tejfalussy.com/


), Magyarország 2621 Verőce, Lugosi u. 71.Melléklet-5: 

MAFFIAPER

Az OTP százmillió forinttal jutalmazta a sokmilliárdos hitelezési
csaláshoz „humusztermelésre” képtelen gilisztákat tenyésztő maffia
érdekképviselőit, miközben a mezőgazdasági miniszter az ügyészség
segítségével bolonddá próbálta nyilváníttatni a csalást mérések útján
leleplezőt, s mindezeket hamis legfelsőbb bírósági elvi állásfoglalás és

kivizsgálás elutasító hamis köztársasági elnöki határozat is fedezi:

Forrás: www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/gilcsalobirak.htm

( Kód: 2.P.20.129-93-2.maffiaperrol-170721 )
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AZ ALÁBBI, JÓVAL KORÁBBI KIADÁSÚ EGYETEMI TANKÖNYVBEN IS BENNE
VOLT, HOGY NINCS, NEM LEHET „HUMUSZ TERMELŐ GILISZTA”: 
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A  gilisztázás-hitelezési  csalás  BÛNPÁRTOLÁSÁBAN  a  "fõbírák"  is
bûnsegédkeznek  azzal,  hogy  az  alábbi  hamis  elvi  határozatukban
kinevezték a humusz termelésére képtelen gilisztákat „humusztermelő
gilisztának” és ezúton megakadályozták, hogy hamis giliszták hitelből
vásárlására  felbíztatott  mintegy  50.000  embernek  kártérítést  ítéljenek
meg.

 (Polgári elvi határozatok, 324. oldal)                 
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A GILISZTÁZÁS HITELEZÉSI CSALÁSBAN BŰNRÉSZES MEZŐGAZDASÁGI MINISZTER
MEGSZERVEZTETTE AZ ÜGYÉSZSÉGGEL, HOGY 1997. SZEPTEMBER 10. HAJNALBAN

HAMIS IDÉZÉST FELMUTATÓ RENDŐRÖK TÖRJENEK BE AZ IRODÁMBA. EZEK OTT ÉS
A RENDŐRSÉGEN IS AGYRÁZKÓDÁSOSRA VERTEK, RUGDOSTAK. UTÁNA BILINCSBE
VERVE  ELHURCOLTAK A VÁCI BÍRÓSÁGRA, AHOL MEGKÍSÉRELTEK GONDNOKSÁG
ALÁ HELYEZTETNI. AZÉRT NEM SIKERÜLT NEKIK, MERT A BÍRÓT BELEBUKTATTAM
A TÁRGYALÁSON IS FOLYTATOTT OKIRAT HAMISÍTÁSAIKBA.  MINDEZEKET GÖNCZ
ÁRPÁD KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HAMIS (X-398/1998.) IRATA FEDEZI, AZT HAZUDJÁK

BENNE, HOGY „A RENDSZERVÁLTÁS ELŐTT IS GONDNOKSÁG ALÁ HELYEZTEK”!
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ELLOPTA A GILISZTAMAFFIA A
HITELKÁROSULTAKTÓL AZ OTP ÁLTAL
ADOMÁNYOZOTT SZÁZMILLIÓ FORINT

KÁRTÉRÍTÉST?

1/4. oldal, iratjel: OTP-giliszta-hitelezesi-csalas-elismerese-98
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Rólam, aki a gilisztázás-hitelezési csalást a nemzetközi szabadalmaim szerinti hatásmérésekkel
lelepleztem, lásd a fenti könyvben, a köztársasági elnök és egy belügyes besúgó egyazon napon
kezdték el országosan híresztelni, hogy „nem vagyok normális, és ezért ne hallgassanak rám”:  
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KONKRÉTAN MIT TEHETÜNK 

Jogos védelemként készítettem (Btk.), a megbízás nélküli kárelhárítás jogán 
(Ptk.), a minisztérium által szervezett hitelezési csalással kifosztott legalább 
50.000 károsult érdekében, és a bíróság által közülük öngyilkosságba hajszolt
20 ember családja érdekében, akiket a legfelsőbb bíróság máig sem visszavont
hamis elvi határozata és az ügyészek ellenem azóta is szervezett „bolonddá 
nyilvánítási” próbálkozásai máig sem engednek kártérítéshez jutni!

Verőce, 2017. 07. 21.

/ Tejfalussy András /
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feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
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