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Tárgy: Nyilvános megállapítási kereset a Magyar Állam alperessel szemben

T. Fővárosi Törvényszék!

Alulírt Tejfalussy András, Hungary (Lakcím: 2621 Magyarország, Verőce, Lugosi u. 71.,személyi szám:, 1-
420415-0215, an: Bartha Edit) felperes keresetet nyújtok be a Magyar Állam (Hungary) alperessel szemben.

 Gyorsított eljárásban, jogerős ítélettel kérem megállapítani, elvi 1000 Ft-os perérték mellett, hogy az

alperes Legfelsőbb Bírósága (Kúria) hamis című polgári elvi határozatot tart érvényben, amivel  több
évtized óta fedezi a több tízezer embert visszafizethetetlen hitel felvételére felbiztató állami bűnszervezetet.

Bizonyítás, bizonyítékok
Alperes  elvi  hatátorozata  „Biohumusznak” nevezi  a  nem humuszt,  „humuszt termelő gilisztának” a
humusz  termelésre  képtelen  gilisztákat.  „Biohumusz  és  humuszt  termelő  giliszta  előllítására  és
értékesítésére kötött szerződés teljesítésével kapcsolatos jogvita elbírálásánál irányadó szempontok” UNIÓ,
Polgári elvi határozatok, 1994. január 1., 324. oldal.

Előzmény
Alperes felelősségére (Mezőgazdasági Minisztérium, Tudományos Akadémia, Agráregyetemek bankok stb.)
kb. 50.000 magyart felbiztattak  „humusztermelő  giliszták”  hitelből  vásárlására.  A hitelt  nem  tudták
visszafizetni, miután kiderült a  hamis  szóértelmezésre alapozott csalás,  amit  a nemzetközi szabadalmaim
szerinti sokváltozós Antirandom hatásmérésünk mutatott ki. Méréseink bebizonyították: 40 fillér költségű
nitrogén + foszfor műtrágya eredményezett annyi terméstöbbletet 1 négyzetméteren, mint 160 Ft-ért vásárolt
gilisztaürülék. Aki műtrágya helyett használta eladósodott, elvesztette a termőföldjét! Ez lehetett a cél?!
Azt is kiderítettük, előre leírták: Nem létezik humusztermelésre képes állat: „Humuszt, vagy a legfontosabb
kémiai humuszfrakciók (fulvo-, himatomelán- és huminsavak) bármelyikét élő szervezetek, ellenőrzött
biológiai  anyagcsereutakon nem állítanak elő.  A humusz nem biológiai  szintézistermék”. Dr.  Szabó
István Mihály, 1986. Az általános talajtan biológiai alapjai, Magyar Mezőgazdasági Kiadó KFT. Az 1992-es
második változatlan kiadásban 114. oldal. Ez is bizonyítja: tudatosan szervezték meg ezt a hitelezési csalást!
A „szóértelmezési”  csalásra  alapozott  hitelezést  a  méréseink  eredményeit  bemutatva  személyesen
állítottam le  az Országos Takarék Pénztárnál és Mezőbanknál. Utána fel is jelentettem a kb.  50.000
embert a visszafizethetetlen hitelnek a felvételére felbiztató minisztériumi-banki csalás főfelelőseit  (A Pest
Megyei  Bíróságon,  Tölg-Molnár  László bírónál).  A feljelentést  máig  sem vizsgáltatták  ki. Emiatt
legalább 20 eladósított ember lett öngyilkos.  Változatlanul  árusítják (lásd  az  interneten) a  nem humusz
gilisztaürüléket  „biohumuszként”.  Ez a  tudatos bírói és  ügyészi  bűnpártolás a „devizahitel”  felvételre
felbiztatással károkozókat a büntetéstől és kártérítés fizetési kötelezettségtől jelenlegi mentesítéshez hasonló:
itt is kieszeltek egy hamis fogalmat.  A nem-deviza „devizahitel”-t. Utána felbiztatták az embereket,  hogy
írják alá a nagymértékű kamatnövelésnél visszafizethetetlen hitel visszafizetésére kötelező hamis szerződést.
A felbiztatás a devizahitelkamat” törlesztési időn belül alacsonyan tartását ígérő Országos Bankszövetség-i
hamis „állásfoglalással” történt, amit ezután a Magyar Távirati Iroda és a bankok országosan elhíreszteltek.
Megjegyzés: Áder János személyesen akadályoz a kárelhárításban egy általa érvényben tartott hamis irattal,
(X-398/1998.) amivel szembehazudva a folyamatos választójogomat gondnokság alá helyezettnek tüntet fel!
Az általam hivatkozott bizonyítékok a www.tejfalussy.com és onnan indítható www.aquanet.fw.hu internetes
honlapon is közzé vannak téve. Az ilyen sok öngyilkosságot előidéző tudatos csalás tömeggyilkosság is.
Szóba se jöhet a kieszelői, előkészítői végrehajtói, nyomeltüntetői, fedezői büntethetőségének elévülése!

Én is károsult vagyok.  A károkozás leállításáért járó díjunkat nem lehetséges kifizettetni, amíg a  bírósági
elvi határozati csalást fenntarthatják. Nyugdíjasként, méltányossági alapon teljes költségmentességet kérek!

Budapesten, 2017. március 18-án. 

Tisztelettel:

Tejfalussy András felperes
oknyomozó szakértő mérnök feltaláló
megbízás nélküli  kárelhárító                      

http://www.aquanet.fw.hu/
http://www.tejfalussy.com/


2/1.                     
Egy példányának az iktatása után a felpereshez visszaküldését kérve, 4 példányban tértivényesen megküldve!

Fővárosi Törvényszék
Budapest, Markó u. 27
1054

Megállapításra korlátozott kereset

Alperes: 

MAGYAR ÁLLAM
(Magyarország)

Felperes: 

Tejfalussy András felperes
oknyomozó szakértő mérnök feltaláló
megbízás nélküli kárelhárító                      
Levelezési cím: 1036 Budapest, Lajos u. 115. III. 18.                            
Email cím: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
Website: www.tejfalussy.com
T: +36 20 218 1408

/ Cégbíróságon hitelesített aláírás / 

A kereset további címzettjei: Dr. Darák Péter, Kúria Legfelsőbb Bíróság elnök (személyes tájékoztatás),
a hamis szóértelmezésen és  a  biológiai tény eltitkolással óriási  károkat  és számos öngyilkosságot  okozó
hitelezési csalás bírósági és ügyészségi fedezői (és mai napig is folytatói) elleni feljelentésként: ORFK!

http://www.tejfalussy.com/


feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:Nemzeti Civil Kontroll <civilkontroll@civilkontroll.com>

másolatot kap:
Elnok@kuria.birosag.hu;
orfktitkarsag@orfk.police.hu;
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;

titkos másolat:. . . .
dátum:2017. március 18. 17:43

tárgy:Re: Buknak az autóhitel szerződések.
küldő:gmail.com


