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Rendőrségi feljelentés a népmérgező és -eladósító maffiákat fedező, s engem rágalmazó ügyészek ellen

   A mellékelt ügyészségi iratot aláíró ügyész és a korábbiakat aláíró társai azzal rágalmaznak, azt a
hamis  látszatot  keltik  a  nyomozást  elutasító  az  általam minisztériumi  és  országgyűlési  szakértőként
előterjesztett  biológiai  hatás mérési  bizonyítékokat  is  szembehazudó  hamis  határozataikkal,  hogy
megalapozatlanul jelentettem fel az életrövidítő és ivartalanító káliummal mérgeztető és visszafizethetetlen
hitelekkel eladósító minisztereket, s az őket hamis határozatokkal fedező bírákat és ügyészeket, szakértőket. 

Csalásukkal azt a hamis látszatot keltik, hogy alaptalanul tettem feljelentést, alaptalanul indítottam a pert
a káliumot mérgezően túladagoltató, s a humuszt termelni képtelen gilisztákat hamis szabvány segítségével
hitelből  fevásárlásra felbiztatással  50.000 magyar  családot  eladósító,  legalább  20 embert  öngyilkosságba
hajszoló  „giliszta maffia” ellen, s a csalásaikra alapozott hitelezést leállító „kárelhárításunk” kifizettetésére.
Bűnöző fedező ügyészek és bírák csalásai sorozatosan akadályozzák a kárelhárítási kereseteim letárgyalását.
Átnevezték a tolvaj alpereseket felperessé, eltüntették a Feleségem balesete okozói elleni bizonyítékokat stb.
Újabb hamis határozatuk hamis látszatot keltve, azzal rágalmaz, hogy én „elvesztettem a 2.P.20.129/1993.
társasági keresetünk szerinti pert”, s a  Dr. Czugler Péter ügyvéd úr által  1996-ban pontosított társasági
keresetünk után, a NAV, csalással, 100.000.000,- Ft perérték után rabol le illetéket a magánnyugdíjamból!  

Ezek az ügyészek a határozataikban semmibeveszik, szembehazudják a mérgeztetési és eladósítási csalások
nemzetközi hatás mérési bizonyítékait is, amelyeket megbízott országgyűlési szakértőként benyújtottam a
rendőrséghez és közzétettem az interneten is, a magyar lakosság jogos védelmében. A bíróságon hamisan
iktatták az azt kérő keresetemet, hogy állapítsák meg a gmk-s keresetünk letárgyalását 1993 óta akadályozó
miniszteri, bírói, ügyészi, jegyzői, rendőri és köztársasági elnöki jogsértéseket. Például: a belügyminiszterek
megszervezték, hogy 1997. szept.  10-én hajnalban a rendőrök betörjék az irodám ajtaját és elraboljanak.
Agyrázkódásosra rugdostak, vertek, majd bilicsbe vertek és elhurcoltak a váci városi bíróságra, hogy ott
„gondnokság alá helyeztessenek”, de a váci bíró letagadta az aktában korábban meglévő belügyminiszteri és
mezőgazdasági  minisztériumi  titkos iratot,  amivel  beszervezték,  s  ebbe belebuktathattam,  mint  közokirat
hamisítót. Utána egy gilisztamaffia-vezető és Göncz Árpád köztársasági elnök egyidejű rágalmazó iratokat
tettek közzé ellenem. (Utóbbi: X-398/98.). Egy pest megyei ügyész is azzal állította le a nyomozást, hogy
„bolonddá nyilvánítottnak” híresztelt. A választójogom folytonossága is bizonyítja, hogy hazudnak! Közben
a III. ker. OTP-sek lelopták a számlánkon tartott 514.000,-Ft-unkat, amit szintén ügyészségi vezető hamis
határozata fedez. A bíróságokon nem csak kereseteim tárgyát iktatták hamisan, hanem a felperesek nevét is.
Sőt a „belügyesek” a személyi számom is meghamisították! Csak a jogosítvány hosszabbításomkor derült ki!

Az ítélkezési csalásokhoz a bírósági iratokat hiányosan és vagy hamisan iktatják. Nem vehető észre, mert a
lezárt borítékokon nincs ami bizonyítaná, hogy az az irat van benne, aminek az átvételét a postás igazoltatta a
tértivényen.  Az iratokat nem írják alá, a hitelesítő neve is hiányzik! Bizonyítékként mellékelem az emiatt
nem felbontott  egyik bírósági boríték fénymásolatát.  A bírósági hivatal tud róla, de szerintük „jogszerű”,
hogy a felperes ne tudja bizonyítani, ha más volt a lezártan átvetetett borítékban, mint aminek az átadását a
tértivényen aláíratták vele. Lásd a mellékelt levelüket. Bármilyen irat regisztrálási csalást fedezhetnek vele!

HAZAÁRULÓK, S TÖMEGGYILKOSOK BŰNTÁRSAI AZ ENGEM RÁGALMAZÓ  ÜGYÉSZEK!
Ez az  irat  a  Legfelsőbb Bíróság  (kúria)  elnökéhez  megküldött  további  törvényesség  védelmi  közérdekű
panaszbejelentés (felülvizsgálati kérelem) is. Az ügybeli korábbi felülvizsgalati kérelmeimet semmibevették.

Mellékletek: 1./A 2.Nyom.2293/2018. sz., 2019. 01. 16-án kézhez kapott, rágalmazó ügyészi határozat(ok),
2./Az 1. melléklet felbontott borítékjának a másolata, 3./ Székesfehérvári Járásbírósági ügyiratszám nélküli
(felbontatlan) boríték másolata,  4./magyarorszagi-kibucprogram-1910-2023,  5./ A 2.P.20.129/1993. eredeti
(társasági) kereset 1996-os módosítása, 6./2017.OBH.XIV.C.3.253/25 Országos Bírósági Hivatali elutasítás. 

Budapest, 2019. január 19.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), Lakcím: 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
Levelezési címek: 1036 Bp. Lajos u. 115. III. 18.,  tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com. T.: +36202181408
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A nyomozás elutasító alábbi ügyészségi irat tömeggyilkosokat fedező igazságügyi bűnözőket fedez:



11./3    Iratjel: ragalmazougyeszeketfeljelentes190119



11./4    Iratjel: ragalmazougyeszeketfeljelentes190119



11./5    Iratjel: ragalmazougyeszeketfeljelentes190119

A HAZAI KORMÁNYOK AZ ÉLELMSZEREK KÁLIUMMAL MÉRGEZTETÉSÉVEL ÜRÍTIK 
KI MAGYARORSZÁGOT A MAGYARORSZÁGOT FELVÁSÁRLÓ „KIBUCOSOK” RÉSZÉRE

KAPU XXVI: ÉVF. 2014. 11-12. Főszerkesztő: Brády Zoltán. (145. oldal.)

HENRY KISSINGER SZERINT, 2023 UTÁN FENNTARTHATATLAN IZRAEL. AZ IZRAELI
HAAREC LAP SZERINT 2050 UTÁN NEM LESZ NEMZŐKÉPES NYUGATI FÉRFI. KIBUC
SZERVEZŐ  KÖZPONT MŰKÖDIK  MAGYARORSZÁGON  IS.  AZ  1910-ES  IZRAELITA
SZÖVETSÉGI MAGYARORSZÁG LEIGÁZÁSI TERVET HAJTJÁK VÉGRE.  A KORMÁNY
ÁLTAL 2010 ÓTA VÍZUM NÉLKÜL ITT TARTÓZKODNI ENGEDETT IZRAELI ÉS UKRÁN-
OROSZ ZSIDÓK IDESZÜLT GYERMEKEI TULAJDONA LEHET EGÉSZ MAGYARORSZÁG!
Kód: magyarorszagi-kibucprogram-1910-2023
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A fentiekről: A jogsegélyszolgálat azzal tagadta meg a segítségnyújtást, hogy azért nem segít, mert
eredetileg a gmk nyújtotta be az általam végelszámolóként intézett 2.P.20.129/93. keresetet. Most
meg a NAV magánszemélyként fizetteti velem az illetéket, amit a kártérítési perré hamisan átiktatott
megállapítási perre vetettek ki, miután nem voltam hajlandó azt „egyéni kártérítési perré” átírni!

 




