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EGY BÍRÓSÁG- ÉS ÜGYÉSZSÉG-ÁTVILÁGÍTÓ SOKVÁLTOZÓS KÍSÉRLETNEK
AZ EREDMÉNYE (A 2008. 03. 17-i bírósági végzés elleni fellebbezés kiegészítéseként)

Annak ítéleti igazolását kértem a Fejér Megyei Bíróságtól a  3.P.20.689/2007. perünkben, 
hogy az I-III. r. alperes (Fõvárosi Bíróság, Pest Megyei Bíróság és Legfõbb Ügyészség) évtizedek 
óta tudatosan azon fáradoznak, hogy Magyarország kárára büntetlenül eltulajdoníthatóvá tegyék 
tõlem,  tõlünk  az  általam  feltalált,  nemzetközi  szabadalmaimban  leírt,  lerajzolt,  a  szabadalmak 
érvényességi idején túl is szerzõi jogi védelem alatt álló kutatás-gyorsító és optimalizáló software-
imet  és  a  hatáskalibráló  mérõlétesítményekre  és  automatizált  kutató-létesítményekre  vonatkozó 
óriási (sok milliárd dollár) licenc értékû létesítmény terveimet. 

S annak az ítéleti  igazolását kértem a bíróságtól,  hogy a szerzõi-  és egyéb személyiségi 
jogaimat, ill. a Feleségem és a Munkatársaim személyiségi jogait megsértõkkel szemben a Fejér 
Megyei Bíróságnál lévõ kereset, keresetpontosítás, fellebbezés és azok dokumentációja konkrétan 
bizonyítják,  hogy az  I-III.  r.  alperes,  ill.  a  felelõsségi  körükben lévõ  szervezetek,  személyek a 
valósággal ellentétes hamis adatokat, s azokra alapozott hamis iratokat készítettek és használnak fel 
folytatólagosan  az  általam  képviselt  találmányhasznosító  Agroanalízis  Tudományos  Társaság 
magánvállalkozás szakértõivel, s fõként velem és Feleségemmel szemben. 

S  annak  az  ítéleti  igazolását  is  kértem,  hogy  az  I-III.  alperes  (és  az  ezekben  nekik 
bûnsegédkezõ magánszemélyek és szervezetek) mindezt olyan módon folytatják, hogy az alperes 
bíróságok  és  ügyészségek,  s  ezek  bûnsegédei,  az  ellenünk  elkövetett  jogsértésekbõl  hasznot 
húzók/remélõk hasznára, s a személyem és a szakértõ társaim kárára hamis adatokat hazudtak, majd 
a hamis adatokat igaznak feltüntetõ hamis hivatalos iratokat készítettek, s ezeket a hamis okiratokat 
„elévülhetetlenként” felhasználják, ill. lehetõvé teszik azok ellenünk felhasználását. 

S annak ítéleti megállapítását is kértem, hogy az I-III. alperes (és a bûnsegédeik) az ellenem 
és a társaim kárára folytatott szerzõi jog sértésekhez és a személyiségi jog sértésekhez úgy teszik 
büntetlenül felhasználhatóvá a hamis adatokat és az azokra alapozott hamis hivatalos okiratokat, 
hogy semmibeveszik,  semmibevetetik a hamis adatok hamisságát,  s  a  hamis adatokra alapozott 
hamis iratok hamisságát bizonyító bizonyítékokat, s ez utóbbiakat a hivatalaikból, azok hivatalos 
aktáiból eltüntetik (hamis regisztrálások, postázási irateltüntetések, az aktákban lévõ bizonyítékok 
más iratokra  kicserélése,  átcserebelélése és egyéb „bûnjel-eltakarítási”  mûveletek folytatásával), 
amire  a  hivatali  ügyvitelekben tudatosan  lehetõséget  biztosítanak az  azokat  szabályozó és/vagy 
felügyelõ szervezetek, vezetõk.

S annak ítéleti megállapítását is kértem, hogy az I-III. r. alperes és a bûntársai igyekeznek 
ezekkel  és  a  szokásos  egyéb  hivatali  ügyviteli  csalási  trükkökkel  olyan  sokáig  akadályozni  a 
jogsértéseket folytatók ellen általunk kezdeményezett büntetõeljárások és polgári perek érdemben 
tárgyalni elkezdését és a konkrét bizonyítékaink figyelembevételét, hogy büntetõjogi és polgári jogi 
szempontból „elévültnek” tudják feltüntetni a jogos kárelhárítási igényeinket.

Mindezek eredményeként (a Ptk. 484-487. §. alapján a törvényhozás és egyéb illetékesek 
helyett)  ezúton  megállapítom  a  bírósági  és  ügyészségi  apparátust  „sokváltozós  kísérletként 
átvilágító” eddigi  perindításaink konkrét tapasztalatai  összegezéseként,  hogy a fenti  ügyekben e 
szervezeteknél  eljárt  hivatalos  személyek  többsége  hamis  adatok  és  azokra  alapozott  hamis 
hivatalos iratok felhasználását folytatta ellenünk, s ezúton, mint „jó színész”, lényegében a Franz 
Kafka  „A PER”  címû  mûve  (egy  ítélkezési  csalási  modell-software)  szerinti  hamis  ítélkezést 
igyekezett  megvalósítani,  a  zsidó alaptörvény Talmud által  a  nemzsidók ellen kötelezõen elõírt 
„szükség szerinti bírói cselekkel tarkított” elfogult aljas ítélkezési gyakorlatot folytatva ellenünk. 

Az igazságügy-átvilágítási kísérlet dokumentációját lásd a www.aquanet.fw.hu honlapon is.

 Tejfalussy András



Code: FMB-X398-1998-FELJ-080720.
FELJELENTÉS A KÖZTÁRSASÁGI  ELNÖKHÖZ ÉS A FEJÉR MEGYEI  BÍRÓSÁGHOZ,  A 
KÖZTÁRSASÁGI  ELNÖKI  HIVATAL  VEZETÕJE,  A  PÉNZÜGYMINISZTER  ÉS  A 
LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG ELNÖKE, S A LEGFÕBB ÜGYÉSZ ELLEN, AZ X-398/1998. ikt. sz. 
HAMIS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI HATÁROZAT (HAMIS OKIRAT) ÉRVÉNYBEN TARTÁSÁN 
ÉS  POLITIKAI  ÉS  BÍRÓSÁGI  CSALÁSOKRA  VALÓ  FELHASZNÁLÁSÁN  ALAPULÓ 
SZEMÉLYES ÉS HIVATALI BÜNTETÕJOGI FELELÕSSÉGÜK APAPJÁN, A FEJÉR MEGYEI 
BÍRÓSÁGON FOLYTATOTT 3.P.20.689/2007. .ikt. sz. PERBEN. 
Alulírott Tejfalussy András, a 3.P.20.689/2007. ikt. sz. per I.r. felpereseként is amiatt jelentem fel a 
felsorolt vezetõket, mert felelõsek azért, hogy a Fõvárosi Bíróság által hozott 29.P.27.069/2003/15. 
sz., teljesen hamis, de nekem, a felperesnek se megfellebbezni, se perújítani nem hagyott ítélete 
mindmáig is érvényesnek van feltüntetve, s ennek alapján az alperes Köztársasági Elnöki Hivatal, a 
pénzügyminiszter és a bíróság több mint 1 millió forintot próbálnak velem kifizettetni az államnak 
és az ügyvédeiknek azon a nyilvánvalóan hamis alapon, hogy a „legkisebb mértékben sem sérültek 
a  személyiségi  jogaim  azáltal,  hogy  a  korábbi  köztársasági  elnök,  dr.  Göncz  Árpád  íratott  a 
jogászaival a Magyar Egység Párt vezetõjéhez, Dr. Lenkei János Pár úrhoz címezve egy nem titkos 
iratot, amit az utódaik a mai napig is érvényben tartanak, s amelyben azt hazudják rólam, hogy „egy 
rendszerváltás  elõtti  jogerõs  ítélet  gyógyíthatatlan  elmebetegként  cselekvõképesség  korlátozó 
gondnokság alá helyezett”, s hogy „csak ennek a jogerõs bírósági ítéletnek az engem korlátozó 
hatálya  korlátozása  vagy  teljes  megszüntetése  céljából  próbálkozott  ellenem  „gondnokság  alá 
helyezési perrel az akkori verõcei jegyzõ” (belügyminiszteri, mezõgazdasági miniszteri és Fõvárosi 
Fõügyészség  vezetõi  kezdeményezésre)  a  Váci  Városi  Bíróságon  P.20.367/1993. perszámmal, 
amelynek során a bíró(ság) által ellenem feluszított rendõrök elhurcoltak és eközben, majd a III. 
ker. Rendõrkapitányságon is agyrázkódásosra vertek-rugdostak egy  1997. szept. 10-i „tárgyalás” 
hajnalán, s ezután odahurcolva, a bíró a tárgyaláson további csalásokkal próbálta elrendelni ellenem 
a cselekvõképesség korlátozó gondnokság alá helyez/tet/ést, vagyis az ellenkezõjét tették, mint amit 
az X-398/1998. irat elhíresztel.
Követelem a politikai párt tagok ellenem uszítására is alkalmas hamis köztársasági elnöki iratért és 
az  azt  engem  nem  sértõnek  hazudó  ítélet  fenntartásáért  felelõs  fenti  vezetõk  mindezek  miatti 
büntetõjogi  felelõsségének,  de  a  szóban  forgó  hamis  köztársasági  elnöki  irat  és  a  hamis  ítélet 
visszamenõleges érvénytelenségének is a jogerõs büntetõbírósági ítélet útján kimondását, s azt is, 
hogy az Állam elégítse ki felém (vagy halálom esetén a jogutódaim felé) az alábbi büntetõ perbeli 
kártérítési  igényemet  (a  Be.  55.  §. alapján):  Ezen kártérítési  igényemet a  Környezetvédelmi  és 
Területfejlesztési Minisztériumi (I-1077/1990. KTM jelzésû) szakértõi megbízásomból származó, 
az Agroanalízis  gmk-tól  1992/1993-ban általam felvett  feltalálói  jövedelmemnek az  azóta  eltelt 
évek  számával  megszorzott  és  a  tényleges  inflációval  korrigált  összegében  kívánom  majd 
megjelölni,  de csak a  bûncselekmények felelõsei  elleni  jogerõs ítélet  ismeretében. A fentiekben 
hivatkozott minden hivatalos irat benyújtásra került a 3.P.20.689/2007. sz. perhez, iratmásolatként, 
és CD-n is. 
Miután a KTM-tõl és néhai dr. Kovács Pál országgyûlési képviselõtõl kapott méréstani szakértõi 
megbízásaim  teljesítése  idején,  a  részükre  a  mérésekbõl  kiderített  országos  mezõgazdasági  és 
egészségügyi  károkozások  megszüntetésének  a  közérdekû  bejelentõként  is  követelése  miatt 
követték el a fentieket ellenem, miközben megilletett volna a hivatalos személyek segítõjének a 
mentelmi  joga  és  a  közérdekû  bejelentõ  védelme  is,  a  hivatalaik  alkalmazottai  hivatali 
visszaéléséért  vezetõi  felelõsségük  miatt  közérdekbõl  (a  TUDOMÁNYOS  RENDÕRSÉG  PJT 
részérõl, s a Ptk. 484-487. §. szerinti kárelhárítás keretében is) kérem a feljelentett személyek elleni 
büntetõper/ek/ lefolytatását. 
Itt is illeték feljegyzést kérek, mert az alapvetõ emberi létjogaimban általuk veszélyeztetettként kell 
indítanom a büntetõpert is az ezúton feljelentett „államigazgatási hivatalos személyekkel” szemben.
Verõce, 2008. 07. 20. 
Tejfalussy András dipl. mérnök (1-420415-0215) 1. r. felperes
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621 Verõce, Lugosi u. 71. 







 

















































































































AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG  Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenôrzô 
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Budapest, 1993. aug. 18. 
Ajánlva!

Melléklettel!

T. Pesti Központi Kerületi Bíróság!                    
    1054 Bp. Markó u. 25.

        F e l l e b b e z é s

        Az 1993.augusztus 13-án kézhezkapott, dr.Láng István elleni feljelentésemet elhárító, 1993. 
július 14-én kelt, 5.B.24.818/1992/4. sz. PKKB végzés ellen, f e l l e b b e z é s t  jelentek be.

        Egyben kiegészítem a feljelentést a hiányolt adatok egy részével.

        Részletesen  leírtam,hogy  mely  valótlan  állításokkal  sértette  meg  a  feljelentett  a 
becsületemet,és rongálja a másoknak írt levelével a szakmai hírnevemet. Az is nyílvánvaló,  hogy  a 
végzés tévesen állítja, hogy én nem határoztam meg az ismeretlen tettesek kijelentéseit. Én azt, a t. 
Bíróság 5.B.24.956/1992/2.  számú végzése,  valamint  a t.  Bíróság 8.P.27.327/1992/2.sz.  végzése 
együttes  igényei  figyelembevételével,  a  t.  Bíróság  részére  írt  tájékoztató  levelem részleteztem. 
(ATT-5.B.25.956/1992./1. szám alatt, 1993. január 22.-án, melyben a Láng István társaitól származó 
rágalmazó  cikkük  /Heti  Világgazdaság,  1992.  november  7.,110.  oldal/értelmi  szerzôinek  és 
sugallóinak a nyomozás útján való kiderítését kértem, mivel a cikkel a közérdekû, földtörvényi 
hiba-leleplezô munkámban is akadályoztak. 

Tudtommal,van mód a tárgyi  bizonyíték alapján a  tetteseknek nyomozati  eljárásban felderítését 
kérnem.  A szükséges  nyomozati  eljárás  viszont  nem  az  hibámból  nem  volt  ebben  a  perben 
mindmáig elrendelve.

        Egyébként, a t. Bíróság, a dr. Láng István és tsi bûnügyei kapcsán ismeretlen tettesek ellen a 
13.B.24.211/1992/2.sz.végzésével  megindíttatta,  az  ügyészség  meg  elrendeltette  a  rendôrségi 
nyomozást.

        Közben az alábbiakat nyomoztam ki: az Országgyûlés elôtt, a 8253. miniszteri válaszban, 
három  miniszter  is  értelmi  szerzôként  hivatkozott  dr.  Láng  Istvánra  és  az  MTM  Talajtani 
Bizottságára, mint olyanokra, akik Dr. Kovács Pál úr, országgyûlési képviselô írásban  is megbízott 
méréstani és káliumügyi szakértôjét, ország-világ elôtt, bolondként ("kálium fóbiásként") próbálták 
kikiáltani. Mivel több frakció (pl. MSZP, FIDESZ) is tudta, hogy én vagyok a szakértô, akirôl szó 
van, továbbá egyidejûleg, a Heti Világgazdaság lapban a kapcsolódó földtörvényi feljelentési ügy 
kapcsán, névszerint is megrágalmaztak, lényegében a dr. Láng István és tsi ellen, a kálium ügyben 
(közérdekbôl általam benyújtott) feljelentések miatt, a legnagyobb, tv,  rádió nyílvánosság  elôtt 
uszították ellenem a közvéleményt, a piacot, és a zsidókat.



        Ráadásul letagadták  az általunk feltárt ételmérgezéseket, melyek során,a Péterfy S. u-i Kórház 
és  Klinika  "B"  belosztályán,  3  személy  majdnem  halálos  ételmérgezést  szenvedett,az  ételhez 
adagolt REDI-Só mérgezô hatása következtében. Ezzel  méginkább lejáratták a tekintélyemet az 
ellenôrzési vonalon,nem kaptunk emiatt további jelentôsebb megbízásokat, és az elvégzett munkák 
díját  sem fizették  ki  sokáig,ami  miatt  fizikai  munkára  kényszerült  és  ott  súlyos  baleset  érte  a 
Feleségemet.

        Megállapítható, hogy az MTA Talajtani Bizottsága, amelyet dr. Láng István vezet, résztvett a 
tagjaival az ellenem hangoztatott rágalom  "megalapozásában", illetve  a HVG-vel megjelentetett 
konkrét  rágalmak,  majd  az  Országgyûlésben  nyílvánosan  is  elôadott  rágalmak  kimódolásában. 
Ennek során,  a  hamis  szakvéleményekkel,   félrevezette  a  büntetõügyet  emiatt  ki  se  vizsgáltató 
legfôbb törvényhozó szervet.

        A kálium mérgezések további vizsgálatát, erre hivatkozással, dr.Láng István társai, mindenhol 
akadályozhatják, ami önmagában is közérdeket sért.

        Ráadásul, a nevezettek és a bûntársaik hamis határértékkel fedezték a Péterfy S. u-i Kórház-
Rendelôintézetben,1-2  gramm  REDI  Só  által  okozott,  majdnem  halálos  kimenetelû  kálium-
méregezéseket s így hamis reklámmal forgalomba hozatták a méregezô kálisókat, a veszélyességük 
jelzése nélkül (pl. SALTZ, Compack Douwe-Egberts,stb.), ami további bűncselekményt és számos 
közreműködôt sejtet, a kísérleti eredmény letagadásával, a személyemet lejáratni próbálók körébôl.

        Ennek alapján, dr. Láng István bûntársait az MTA Talajtani Bizottsága tagjaiban, valamint a 
rágalmazásnál  hivatkozott  OÉTI fôigazgató,  dr.Bíró György személyében, és a  REDI-Só-val az 
ételmérgezést elkövetô Péterfy S.u-i -a jelentésben felsorolt orvosokban lehet keresni  (dr. Fövényi 
József és tsi). E jelentést, mint tárgyi bizonyítékot, a Váci Városi Ügyészségtôl. a BRFK tudtommal 
átkérte.

        Mivel  a  Dr.Láng  István  által,  a  lajstromozott  szabadalmaim  nem  létezésérôl 
"valószínûsítettek",  de a káliummal kapcsolatos tényállításaim valótlanságáról általa elôadottak is, 
sértik  a  becsületem,  talán  nem  kell  tovább  részleteznem,  mennyi  hátrány  ért  a  közérdekû 
munkákban ômiattuk. Megrágalmazott a HVG újságírója is, de a riport ellen kért helyesbítést se 
tárgyalták hónapokig dr.Láng István befolyására, nemhogy az újságíró általi rágalmazást.

        Kérem,a hivatali hatáskörben elkövetett visszaélések mellett a becsületsértô s rágalmazó 
tevékenységek elítélését  is,  és  kártérítés  megítélését,  mivel  a  sajtóper  maga nem volt  alkalmas 
kártérítésre, itt viszont van lehetôség rá.A károm mintegy 100 millió  Ft, amely mint feltalálót ért, 
azért mert az MTA hivatalos fôtitkára azt terjesztette,hogy a méréstani szabadalmaim nem létezôek, 
nem is használhatóak, nem érnek semmit sem. Feltehetôen a Váci Rendôrségen is, de még a verôcei 
falusi jegyzôségen is, ennek megfelelôen szolgáltatták ellenem a hamis adatokat a Földmûvelésügyi 
tárca  vezetôinek  a  "sugallatára",  akik  viszont  a  8253.sz.  válaszban  dr.  Lángra  és  a  társaira 
hivatkoztak ellenem. Hamis hivatalos adatközléseik tárgyi bizonyítékai a Váci Városi Bíróságon 
találhatók,mellyel  megpróbáltak,  dr.Láng  Istvánék  véleményére  hivatkozva,  a  tárca  vezetôi 
gondnokság alá is helyeztetni.

        A valószínûsített rágalmakat közölték a nyílvánossággal, 1992. dec. 8., a 8253. sz. miniszteri 
válaszhoz  mellékelt  szóbeli  elôadás  során  is,  melynek  a  jegyzôkönyvét  kérem beszerezni.   Pl. 
"Kálium fóbiásnak"  emlegették  dr.  Kovács  Pál  szakértôjét,  aki,  írásbeli  megbízása  alapján,  én 
voltam.  E  tárca  vezetôi  is,  a  gyanúsítottak  körét  gyarapítják.  Bosszú  vezérli  ôket,   mert  a 
földtörvény tervezeteik súlyos hibáit kimutattam és publikáltam,  publikálom most is.



        A korábbi szakvélemény publikácíót  az  ATT-5.B.25.956/1992./1. számú beadványom során 
csatoltam.   Az újabb földtörvény tervezetük kapcsán (3476/3/1993.sz.,  1993. július 21-22) már 
jobban látszik, mit csináltak:  az ország területeit, idegen állampolgároknak eladták, szisztematikus 
törvényi joghézag teremtés és titkolás útján, azért mert az ország gazdasági csôdje, amit fôleg a 
káliumozás okozott - és a lakosok legyengült egészségi állapota,  kihalása - amit szintén fôleg a 
káliumozás okozott - ezt is lehetôvé tette!

        Az idecsatolt  új  szakvéleményem is   öszefoglalja  a 3 ügy valószínû összefüggését.  Az 
összefüggés: népirtással megalapozott hazaárulás.

        Zárult a kör dr. Láng István és tsi körül. Az egész ország fel van háborodva. A becsületsértés és 
rágalmazás emellett milliomodrangú, de a bíróság még abban is képtelen ilyen esetben eljárni....?

        Kérem, hogy a nyomozati eljárás, illetve a büntetô és a kártérítési eljárások helyett, dr.Láng 
István és tsi  részére menlevelet  gyártó bírákat távolítsák el,  és minden vonatkozásban korrektül 
folytatódjék  a  bûnpártolók  ellen  is  a  szükséges  büntetô  és  polgári  eljárás,   figyelembevéve   a 
földtörvényi  hazaárulási  kísérleteket,  az  azt  leleplezô  szakértôi  tevékenység  általuk  korlátozni 
próbálását,  a  minisztériumi szakértô (Dr.  Biczók Gyula úr,  KTM fôosztályvezetô)  alattomos és 
érthetetlen eltávolítását a téma közelébôl, majd az ô szakvéleményének  a  hamis adatokkal való 
elködösítére  tett  folyamatos  próbálkozásokat.  Például,  dr.Biczók  Gyula  úr,fôosztályvezetôt,  a 
felülvizsgálót,  aki  a  földvédelem  illetékeseként  leleplezte  a  dr.  Láng  István  ún."kálium-
mûtrágyázási" tevékenységeinek a teljes megalapozatlanságait.  s  a kálium etetésekkel a Magyar 
Köztársaság hadseregének alakulatai  harckészségét  veszélyeztetô OÉTI-s manôvert  (KTM TvH-
27/1993.sz. jelentô irat) is, "Láng párti" fôosztályvezetôre cserélték le a témában. A csereembernek, 
dr. Major Istvánnak a legelsô dolga az volt, hogy a mérgezô káliumetetési programot fedezendô, 
letámadja  Petrányi  akadémikusnak  a  11  kiadást  megért  hiteles  orvosi  szakvéleményét 
(tanirodalom!), a napi 5-8 gramm káliumklorid, ill. káliumcitrát (2,2-3,5 gramm kálium) EKG-vel 
kimutatható  idegmérgezô  hatásáról,mely  egészséges  felnôtt  személyeknél  is  mérhetô,  mialatt 
betegeket, gyermekeket kevesebb is kiirthat. Láng bûntársai a káliumozó államvezetés részére - a 
Parlamentben dr.Láng Istvánék hamis szakvéleményét, hamis kisérleti kiértékelésekkel is fedezik. 

        Látható,  hogy  a  nevezett  bűnözôk  órási  energiákkal  és  ismert  zsidó  tudományos 
titkosszolgálati módszerekkel, a valósággal ellentétben lévô kísérleti adatokat hirdetnek,például azt, 
hogy 70 kg-mos személy 70 gramm káliumot is ehet naponta. károsodás veszélye nélkül,

        Jellemzô, hogy csak egy bíró vette észre, hogy mialatt a gyógyszer kálium tabletta 1-2 drazséja 
életveszélyes  lehet.  KÁLIUM-R  =   0,32  gramm  kálium/tabletta.Ezt  szabályos  állatkísérletek 
dokumentálták.

        Lángék és társai, napi 70 grammot káliumot a veszélyesebb (gyorsabb felszívódású) kálisóból 
"egészségesnek"  nyílvánítottak,  a  parlament  megtévesztô  8253.sz.  miniszteri  válaszban,  az  ott 
ellenem elôadott és a társasági szakértôket is súlyosan sértô rágalmaik során (1992.december 8.).

        A fô hazugságot a miniszterrel iratták alá.(dr. Surján Lászlóval), a leveleket,  melyek ezt 
bizonyítják,a televíziónak is bemutattuk. 



        Ez a sok minisztériumi és fôhivatali,korrupt hivalnok, Láng István befolyásoltjai, újabban 
nyíltan közrem¾ködnek a dr.Láng István által  felôlem terjesztett  rágalmak "stabilizálásában" és 
ezzel az új káliumos népirtás megalapozásában. Ehhez, tárgyaláson kívûl gyártja a nem megfelelô 
oldalon  érdekelt  bíróság  is,  a  "generál  menleveleket",  amit  dr.  Láng  mutogathat  a  további 
lejáratásomra,   és  engem az általa  "valószín¾sitett",  de hamis a  adatokkal a bûntársai  még az 
idegmérgezésekben  cinkos  elmeorvosaik kezére is megpróbáltak "rájátszani". A felbérelt biró,  a 
Váci Bíróságon ez ellen felszólaló beavatkoz ó (Varjas András) tényállításait egyszerûen kihagyta 
(be  se  vette  )  a  jegyzôkönyvébe!  Részünkre  a  jogvédelem minimumát sem biztosítja  az állam. 
Pedig,   mint  az  országgyûlési  képviselôk  szakértôi  -  hivatalos  személyként  is  -  védelmet 
érdemelnénk.

        Hacsak nem az a védelem, hogy Teller Ede idelátogatott és hülyeségeket adott elô, a kálium 
másodlagos sugárzási veszélyességének az alaptalan túlhangsúlyozásával; vagy az, hogy az izraeli 
nagykövet részére  megküldött  tájékoztatás után, egy zsidó származású "zöld gyerek” teleüvöltötte 
a   világot,  hogy  az  új-  és  álcionisták,  "a   kálisóval"  megmérgezték  a  nem  újcionistákat.  E 
"segítségeknek"  a  tisztességes    szakértôk   túlharsogása,   lejáratása  a  céljuk.  (MAI  NAP  lap 
rágalmazó  cikke: 1993.VII.24.,5. oldal:  "A zöldek küzdenek a bibsi kálisóval". Ezzel, a Tallózó 
által  is  közzétett  újabb  Láng  István-féle  rágalomkampány  irattal  szemben,  kérem  a  tények,  a 
káliummal okozott anyagi  és  emberi egészségi károk felmérését, a  rágalomkampány felelôseinek 
a  megbüntetését,   és   a   kártérítés  megítélését.   dr.  Láng  István  rágalmazott  a  munkásságom 
leszólásával,  lebecsültetésével,  a  szabadalmaim  nem  létezôként  feltüntetésével,  a  személyem 
alaptalan  feljelentôként kikiáltatásával, a publikációs lehetôségeim korlátozásával, és a politikai 
pszichiátria megszervezése is ezen alapult ellenem. 

"Menlevelek" kiállítása helyett az volna a Magyar Köztársaság bíróságának a feladata, hogy lépjen 
fel a tevékenységei ellen. Kivéve,  ha kötelezô - amit nem hiszek, sôt biztos vagyok benne, hogy 
nincs úgy - az újcionisták Láng által képviselt fasiszta kálisóetetési programját fedezni a bíráknak 
is.  A földeladási  programot  az  igazságügyi  miniszter  is  aláírta,  (ügyszáma:  3476/3/1993)  tehát 
felmerülhetne ez a kérdés!) 

Másolat: KTM, dr. Tardy János helyettes államtitkár
Melléklet: ATT-140893/10. (moszadi.37.c)

 Tisztelettel:  Tejfalussy (Sydo) András

/Témajel: Lángpity.000/

AZÉRT  TUDTAK  CSALNI  A TALAJ  KÁLIUM  HATÁRÉRTÉKEI  FELHAMISÍTÁSÁVAL,  
MERT ANNAK IDEJÉN, AMÍG ÉN NEM SZABADALMAZTATTAM AZOKAT, NEM VOLT 
OLYAN  KALIBRÁLÓ  MÉRÉS,  AMIVEL TÖBB  MŰTRÁGYA ÉS  A KÖRNYEZET  TÖBB 
HATÁSA  EGYÜTTESÉT TÖBB TÉNYEZŐS KÍSÉRLETEKKEL PONTOSAN KALIBRÁLNI  
LEHET.  LÁNG ISTVÁN ÉS STEFANOVICS PÁL EMIATT TUDTÁK BEBESZÉLNI AZT, 
HOGY A KÁLIUM VEGYÜLETEKKEL MŰTRÁGYÁZTATÁS „VÉDI A NÖVÉNYEKET AZ 
ASZÁLYOS IDŐJÁRÁS KÁROSÍTÓ HATÁSAITÓL”. AZ ELHITETÉSÉHEZ AZ ÉN SAJÁT 
MÉRÉSEM EREDMÉNYÉT IS ERRE HAMISÍTOTTÁK ÁT, A HÁTAM MÖGÖTT, EGY AZ 
AKADÉMIA RÉSZÉRE  KÉSZÍTETT  KERTÉSZETI  EGYETEMI  JLENTÉSBEN.  TUDJÁK 
ŐT  JÓL,  LE  IS  ÍRTÁK  KORÁBBAN,  HOGY A TALAJOK  VÍZBEN  OLDÓDÓ  KÁLIUM 
MENNYISÉGÉNEK  A KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL MŰTRÁGYÁZTATÁSSAL NÖVELÉSE 
HIBA.  FOKOZZA  AZ  ASZÁLYOS  IDŐJÁRÁS  KÁROSÍTÓ  HATÁSAIT.  EZÉRT  NEM 
ALKALMAZZÁK AZ IZRAEL ÁLTAL TERRORIZÁLNI MÉG NEM TUDOTT AKADÉMIÁJÚ 
ISZLÁM  ORSZÁGOKBAN  ÉS  KÍNÁBAN!  SOK  TÍZEZER  PARCELÁS  SOKTÉNYEZŐS 
KALIBRÁLÓ MÉRÉST VÉGEZTÜNK EL, MIND AZT MUTATJA, HOGY KÁROS A KÁLISÓ:





HA ÉVENTE ÁTLAGOSAN KB. 50.000-REL CSÖKKEN A MAGYAROK SZÁMA, VAGYIS HA 
ÉVENTE ENNYIVEL TÖBB NYUGDÍJAS ÉL A LEHETSÉGESNÉL 20 ÉVVEL RÖVIDEBB 
IDEIG, AKKOR AZ ÁLLAMI NYUGDÍJPÉNZTÁRNÁL MINDEGYIKÜK HALÁLAKOR KB.  
20 MILLIÓ FORINT NYUGDÍJ KIFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG SZŰNIK MEG, VAGYIS 
ÉVENTE  MINTEGY 1000  MILLIÁRD  FORINT  TITKOS  MEGTAKARÍTÁS  (=BEVÉTEL) 
KELETKEZIK, ENNYI A KÁLISÓVAL STB. GYILKOLÓ „FEKETE ANGYALOK” HASZNA.





























Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei

NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MÉRÉSEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY SZÁMOS BETEGSÉG 
NAGYSÁGRENDI  MEGSZAPORODÁSÁNAK  A  HAGYOMÁNYOS  („FIZIOLÓGIÁS”) 
SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FŐ OKA

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, 
„A biológia aktuális problémái” főcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki 
írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek 
alapján  Kendall,  Reichstein  és  Hench  1950-ben  Nobel-díjban  részesültek  „a  mellékvesekéreg-
hormonok  és  szerkezetük  és  biológiai  hatásuk”  felfedezéséért.  Az  összefoglalás  jellegű  leírás 
emellett  további 61 tudományos publikáció mérési  eredményeire is hivatkozik. (Az alábbiakban 
zárójelben jelzem, hogy a könyvből itt idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók.)

EZEK  A  NEMZETKÖZI  TUDOMÁNYOS  PUBLIKÁCIÓK  EGYBEHANGZÓAN 
BIZONYÍTJÁK AZT,  HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT 
EMBEREK  ÉS  PATKÁNYOK   MELLÉKVESEKÉRGE  HORMONTERMELÉSÉVEL 
KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI 
EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK  (134),  AMELYEK  SZERINT  A NÁTRIUMHIÁNYOS 
VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKON (PATKÁNYOKON) ÉS EMBEREKEN IS  
MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELETROLIT- 
HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

Ezek későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások például 
konkrétan  a következők: 

1./  A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)

2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás 
alakul ki. (167)

3./  A különböző strasszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)

4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknél, de a 
verejtéksejteknél és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart, 
törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet: 

5./  Idővel nátrium-hiány jön létre (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)

7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)

10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)

11./ A bőr és a  nyákahártyák kóros elváltozásai. (168)



12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)
 

Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy  kálium-túladagolásánál kialakulnak fő tünetként:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartés és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vérbesűrűsödés miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést,  renintermelő 
vesedaganatok jönnek létre. (169)  

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait is okozza 
(„pszeudohermafroditizmus”):

21./  Leánymagzatok  nemi  szerveinek  a  fejlődési  zavarait,  pl.  szeméremajkak  összenövését, 
klitorisz-megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti mentstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang,  a 
menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a 
testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll- 
növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást 
okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)

Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a 
két legfőbb okot részint elhallgatják, részint ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum 
szerinti (fiziológiás mértékű) sópótlást, a  vér elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő 
étkezést „elavultnak” hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a 
magzatvíz és a vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos nátrium és kálium aránya igazolja, 
de az is, hogy  kálium túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szívműködés! (A könyvről 
általam készített fotókat, s a többi, fent említett mérési és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni, 
ki lehet nyomtatni az internetről, amihez a Google keresőbe a „mellekvesekerges” szót kell beírni.)

Verőce, 2008. június 30.                                     Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő





E könyv dokumentálja a Nobel-díjas méréseket, amelyek szerint a növelt káliumtartalmú és/vagy 
csökkentett nátriumtartalmú (ún.sószegény) étkezés kipusztította a kísérleti állatokat és embereket.
Az élelmiszerek káliumtartalmát ezután növelték meg a normális (fiziológiás) többszörösére. Előbb 
az talajban oldva lévő kb. 80 mg/kg optimális kálium tartalmat felhazudták a többszörösére, s ennek 
alapján káliumműtrágyákkal tették mérgezővé az élelmiszernövényeket, majd a konyhasó helyett is 
kálium-túladagoló vegyületeket, kálium-aluminium-szulfátot , kálisót stb. kevertek az ételbe, italba. 
Mérések alapján tudták, hogy mennyi a talajban valóban optimális oldott káliummennyiség, lásd az 
alábbi táblázatot az egyik elkövetőnek a könyvéből, ezek után szervezték meg a kálisóval népirtást! 





CIKK:

TÚL SOK A KÁLIUM - ÚJ SZEMPONTOK A MÛTRÁGYÁZÁSBAN ÚJ SZÓ 1988.  
SZEPTEMBER 16. POZSONY

A termõterületek mûtrágyázásával, illetve a terméseredmények szempontjából a kemizálás 
optimális mértékével és ennek környezeti hatásaival nem egy szakcikk, értékezés, vagy laikus 
eszmefuttatás foglalkozik a sajtó hasábjain. A mûtrágyázás egyik különösen negatív hatásaként a 
zöldségfélékben és egyéb növényi termékekben fellelhetõ nitrogénszármazékokat nevezték meg, s 
ezzel összefüggésben felhívják a figyelmet a nitrogéntartalmú mûtrágyák túlzott alkalmazására.
A Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Növénykórtani és Rovartani Intézetében elért legújabb 
eredmények azonban egy másik bûnösre mutatnak rá, amely részt vállal a modern 
mezõgazdaságban mutatkozó negatív jelenségek szinte mindegyikébõl. Ez a figyelemre és fõleg 
ellenõrzésre méltó elem -Ján Královicnak, az említett intézet munkatársának véleménye szerint - a 
kálium, amelynek problémájával már évtizedek óta foglalkoznak. 
GOND A TEJJEL 
A probléma bevezetõjében el kell mondani, hogy a csehszlovák mezõgazdaság a mûtrágya-
felhasználása, a gyom- és rovarirtószerek alkalmazása területén is túl van azon a határon, amit a 
termelés mennyisége és minõsége szempontjából optimálisnak nevezhetünk. Általánosan elterjedt 
nézet - mivel a termékekben magas a nitrátok aránya-, hogy a talaj nitrogénnel van túladagolva. A 
nitrátok problémája természetesen komoly és aktuális, de a legújabb eredmények arra engednek 
következtetni, hogy ebben is a túladagolt kálium illetve néhány helyen a foszfor hatását kell 
látnunk. Köztudott, hogy viszonylag magas színvonalú nálunk a növénytermesztés, de problémáink 
vannak az állattenyésztésben ahol a világ fejlett országaival való összehasonlítás nem éppen hízelgõ 
a számunkra. Ez leginkább a tömegtakarmányok minõségével kapcsolatban ütközik ki. A 
tejtermeléshez például sokkal több erõtakarmányt használunk fel, mint más fejlett szarvasmarha-
tenyésztéssel rendelkezõ országok , mivel tömegtakarmánnyal nem tudjuk elérni a kívánt 
tejhozamot. A szárított tömegtakarmány ugyanis nálunk 25-30 gramm káliumot is tartalmaz 
kilogramonként, noha az optimális mennyiség 10-15 gramm között lenne. De ugyanígy probléma a 
burgonya keményítõtartalma, illetve a cukorrépa cukortartalma, sõt még a gabona korai érése is, 
amely utóbbi legalább féltonnás veszteségeket okoz hektáronként. Mindez Královic mérnök szerint 
a káliumtartalomra vezethetõ vissza.
HIÁNYZÓ MIKROELEMEK 
A kálium az az alapvetõ elem, amely a növényekben az ionok felvételérõl dönt. Bizonyos 
koncentrációig harmonikusan felvesz mindenféle iont, de egy határon túl blokkolni kezdi a kalcium 
és a magnézium felvételét. Ezek az ember és az állat ásványi táplálékának alapelemei. Hiányuk 
csontlágyulást, csontritkulást, ízületi gyulladásokat okozhat, és manapság ezek a betegségek, az erre 
való hajlam már fiatal korban is sok esetben megfigyelhetõ. A kálciumot és a magnéziumot a 
növényi táplálékok, például a növények juttatják a szervezetbe, vagy a tej, de ha ezekbõl hiányzik, 
akkor természetesen más úton kellene és súlyosabb esetben kell pótolni. De ez csak két elem. A talaj 
magasabb káliumszintje más mikroelemek felvételét is akadályozza, például a légzés szempontjából 
fontos vas, vagy a már említett nitrátok lebontásához szükséges molibdén, mangán és cink 
felvételét. Ha ezek a mikroelemek ott vannak a szervezetben, akkor a nitrátokat ammóniákra 
bontják és az távozik a szervezetbõl. Ha hiányoznak, akkor ez a szintézis nem megy végbe, csak 
nitridek vagy egyéb nitrogénszármazékok, például nitrózaminok keletkeznek, s mivel ezek 
karcinogén anyagok, betegségeket idéznek elõ. A (kálium a) talajban lévõ kálcium a cink 
felvételének blokkolásával a gazdasági állatok reprodukcióját is veszélyezteti.
DEFORMÁLJA A SEJTET 



Mivel a kálium nem engedi meg, hogy a növény elegendõ kalciumhoz jusson, ezzel tönkreteszi a 
sejtfalat és emiatt növekszik a növények érzékenysége. A sejteket könnyen megtámadják a 
mikroorganizmusok, egyéb kórokozók, s mivel a laza sejtszerkezet elõsegíti a szabad aminósavak 
felfelvételét - amelyek a mikroorganizmusokat táplálják - így azok elszaporodnak, a növényeken 
betegségek jelennek meg.
Kedvezõ körülmények alakulnak ki a káliumot kedvelõ gyomok számára is s ezek már nagy 
mértékben el is szaporodtak. Ha körülnézünk a földeken, ahol egyébként egyre több gyomírtót 
használunk, bizonyos fajta gyomok eltüntek, mások viszont állandóan terjednek. Eltünt ugyan a 
konkoly, amelynek nem kedvez a kálium, de van helyette libatop és parlagi tüske minden 
mennyiségben. Ezek ellen újra herbicidet használunk, ami gátolja a fotoszintézist, tehát megintcsak 
elõsegíti a kálium felvételét. Ez újra lazábbá teszi a sejtek kötését s csökkenti a kórokozókkal 
szembeni ellenállást, amelyet természetesen rovarirtóval kezelünk. Ez újra megindítja a probléma 
láncolatát és a kör bezárult. S mindezekben a folyamatokban amelyek bonyolultabbá teszik és 
drágítják a termelést, rontják a termékek minõségét, alapvetõ okként ott találjuk a káliumot. De 
nemcsak a növények ellenállóképességét, illetve a mezõgazdasági termékek ásványianyag-
összetételét befolyásolja, hanem közvetlen hatással van a gazdasági haszonra is. A burgonyában 
valamikor a hatvanas évekig még 20-21%-os volt a keményítõ tartalom. amely mára 13-14 
százalékra csökkent, s ugyanez a helyzet a cukorrépánál is, ahol a hatvanas évekig 18-20 százalékos 
cukortartalmat mérhettünk., s mára az átlag 14,6 százalék. Ehhez tudnunk kell, hogy az ötvenes 
években a talaj káliumtartalma kilogrammonként még körülbelül 90 miligrammnyi szinten volt, s 
mára már 250 körüli értéket is mérhetünk. 
CSÖKKENTENI KELL
Ahhoz tehát, hogy a fentebb felsorolt problémákat kiküszöböljük, - az SZTA - Növénykórtani és 
Rovartani intézetének eredményei szerint - a legfontosabb feladat a talaj káliumtartalmának 
csökkentése. Ez nemcsak jobb terméseredményeket hozhat, hanem ami lényeges, javítja a annak 
minõségét és csökkentheti az egyéb mûtrágyák , a növényvédõ és rovarírtó szerek felhasználását is. 
Évek óta végzik a kálium és a nitrogén arányának a terméseredményekre való hatását vizsgáló 
kísérleteket.. Bebizonyosodott, hogy a legnagyobb terméseredményeket akkor érik el, ha a talaj 
kilogrammja 90 mg mennyiségû káliumot tartalmaz és, hogy a terméseredmények 200 
milligrammnál, különbözõ években 16-24 százalékkal is csökkenhetnek. Ez a 200 mg a jelenlegi 
átlagos szint.
A talaj káliumtartalmának csökkentése megoldaná a nitrátproblémát is. Bebizonyosodott ugyanis a 
kísérletek során, hogy a nagyobb mennyiségû termés elérése érdekében magas káliumtartalom 
mellett háromszor, négyszer nagyobb mennyiségû nitrogént kell felvennie a növénynek. Ezen kívül 
a talaj káliumtartalmának csökkentése még egy sor probléma megoldásában is segítene és 
egyszerûbbé tenné - természetesen olcsóbbá is - a mezõgazdasági termelést. Ehhez a tudományos 
dolgozók véleménye szerint szükséges, hogy mindenütt pontosan megállapítsák a talaj összetételét 
és kidolgozzák a mûtrágyák szükséges adagolásának arányát. Ezeknek a méréseknek az elvégzésére 
az agrokémiai vállalatok minden nagyobb befektetés nélkül képesek, tehát elsõsorban a 
mezõgazdaság dolgozóin múlik, hogyan közelednek a felvetett problémához.
(Szénási) 

Vissza a lap tetejére. Vissza a weboldalra.































































Iratjel: Mádl túlcsatorzázás

Ptk.  484-487.§.  alapján  Medgyessy  Péter miniszterelnöknek,  tájékoztatásul  a  pénzhiányuk 
egyik fõ okáról, valamint Dr. Szente Kálmán Phd. verõcei alpolgármesternek, tájékoztatásul a 
„csatornaköltséges” vita okáról. Budapest, 2004. 02. 03. Tejfalussy András

A CSATORNAPANAMA
Tejfalussy  Andrással,  az  Agroanalízis  Tudományos  Társaság  Környezetvédelmi-  és 
Gazdaságosság  Ellenõrzési  Központja  elnökével,  az  új  környezetvédelmi  törvénytervezet 
kapcsán- amelynél szakértõként dolgozik -, a lakosság pénztárcáját érintõ c
satornázások hasznosságáról beszélgetünk.

  - Sokan felháborodtak, miután elõbb kifizettették velük a csatorna építését, majd felemelték a 
csatornahasználati díjat.
  -  Mióta világ a világ, az állam mindig mindenen keresni akar. Sõt, manapság nemcsak az 
állam,  hanem at  önkormányzat  és  a  településfejlesztési  munkákat  végzõ vállalkozók is.  A 
csatornázással  a  legtöbb  településen,  fõleg  környezeti  károkat,  talaj-  és  ivóvízmérgezést 
okoztak.

   -  Úgy  tudom,  hogy  készültek  -  talán  már  el  is  készültek?  -  az  új  környezetvédelmi 
törvénytervezetek.
   - Ezen az áldatlan állapoton önmagában az új törvény nem tud
változtatni, mert hibás az ellenõrzés.

   - Pedig a parlamentben a honatyák épp környezetvédelmi okokra
hivatkozva szorgalmazzák a csatornázást.
   - Természetesen meglepõ lehet azok számára, akik évtizedek óta hallják, hogy a vezetékles 
Víz  bevezetése  miatt  egyre  több  a  környezetmérgezõ  szennyvíz.  Valójában  azonban  a 
szennyvíz  mindig  keletkezett,  és  keletkezik.  Nem  a  több  víz,  hanem  a  belekerülõ  több 
kemikália okozza a problémát.  Ez ellen környezetbarát mosószerekkel és nem csatornával 
kellene  védekezni.  Mert  minél  hosszabb  a  szennyvíz  útja  a  talajban,  annál  jobban 
méregtelenedik. A fõ szennyezõk, a kõlium, a foszfáta talajban megkötõdnek, és a növények 
felhasználják  õket.  A  növényeket  csak  az  oldatuk  mérgezi.  A  nitrát  pedig  kifejezetten 
szükséges  a  növények táplálásához.  És  persze  a  fõkomponens,  a  víz,  szintén  szükséges  és 
hasznos a talajban élõ növények számára.

   - Én úgy tudom, hogy a mérgezõ anyagokat a szennyvíztisztítók kiszûrik a szennyvízbõl, és így  
nem jutnak be az ivóvízkutakba. 
   - A mechanikai, biológiai, esetleg kémiai szennyvíztisztítás mindmáig teljesen alkalmatlan az 
említett komponensek, illetve vegyületeik kiszûrésére. Ugyanígy alkalmatlanok számos más 
mérgezõ komponens, úgynevezett mezo- és mikroelemek és a szerves oldószerek eltávolítására 
is.  A foszfor  arányát  esetleg  vegyszeres  kezeléssel,  nagyon  drágán  lehetne  csökkenteni  a 
szennyvízben.  A kálium  és  nitrogén  vegyületei  azonban  épp  a  csatornázás  következtében 
jutnak rövid úton az ivóvízbe, tehát a gyakorlatban a csatornázás éppen a kitûzött célja ellen 
hat. 



   - Tudtommal az ivóvizet az ivóvízhálózatba jutása elõtt (a kutak elõtt) szûrik és fertõtlenítik.
   - Valóban így van, de ez is hatástalan az említett mérgekre. A nitrát (és nitrit) közismerten 
rákkeltó és légzési problémát okozó hatású, a kálium pedig a legkisebb túladagolásban is erõs 
idegméreg, továbbá csökkenti a szervezet ellenálló képességét.  

   - A csatornázásért felelõsök miért nem törõdnek ezzel?

   -  A csatornaépítésbõl sokan jól megélnek. Korábban sok volt a dotáció, a lakosokat is jól 
„levágták”. Szerintem az önkormányzatok nagyon sok pénzt megtakaríthatnának, ha „teljes 
körû csatornázás” helyett a házi szennyvízhasznosítást finanszíroznák, és csak ott készítenek 
közös csatornát, ahol elkerülhetetlen. A korábbi lakossági kutakat szakszerõen el kell tömni, 
hogy  a  házi  szennyvíz  ne  szennyezze  el  az  alsóbb  vízadó  talajrétegeket.  Megfelelõ 
komposztálási  és  egyéb  közegészségügyileg  kielégítõ  -  házi  szennyvízkezelési  és 
szennyvízhasznosítási megoldásokkal rengeteg mûtrágya és öntözõvíz takarítható meg. Tehát 
a csatornázásoptimalizálással mindenhol, ahol a kertben van megfelelõ növényzet, érdemes és 
kell is foglalkozni.

BUDAI KULCSÁR JÁNOS (KURIR 1992.03.12., 6. oldal.)

______________________________________________________________________________

AGROANALÍZIS  TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG 
 Környezetvédelmi- és  Gazdaságosság Ellenôrzô Központja (elnök)

1036 Bp.Lajos u.115.;Telefon és fax: 3-250-6064

                                                               
   Balatonfûzfõ, 1992. 08.07.

                                                                       Iratjel: ATT-070892/7.  
Tisztelt Mádl Ferenc Miniszter úr!

     Kérem annak kivizsgáltatását az Állami Számvevõszékkel, hogy
„A  csatornapanama”c.  mellékelt  cikkben  leírt  túlcsatornázást  az  egyes  polgármesteri 
hivatalok  tervezik-e.  Ha  igen,  azt  meg  kell  tiltani.  A  szükséges  dokumentumokat  a 
Belügyminisztériumnál,  dr.  Verebélyi  Imre  közigazgatási  államtitkár  úrnak,  a  BM 
Önkormányzati  Tájékoztató  Iroda  vezetõje,  dr.  szabó  Lajos  javaslata  alapján,  már 
megküldtem,  és  közérdekû  bejelentéssel,  felhívtam  nem  csak  az  Õ,  hanem  a 
Kürnyezetvédelmi és területfejlesztési Minisztérium vezetõi figyelmét is az ügyre.  

Tisztelettel:

Tejfalussy András











































































































AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Elnök
(pjt/gmk/kkt) 1036 Bp.III.Lajos u.115.
T/F:1/3682532, 1/2506064,  27/380099
Internet:  www.aquanet.ini.hu
Kód: Mádl000.811/

Nyílt levél

Prof. Dr. Mádl Ferenc úrnak
Magyar Köztársaság elnöke
Országház

Tisztelt Elnök Úr!

Idézetek az 1949. évi Magyar Köztársaság (?) Alkotmánya jelenlegi elõírásaiból:

MKA 70/H. A haza védelme a Magyar Köztársaság minden állampolgárának kötelessége.

MKA  70/K.  Az  alapvetõ  jogok  megsértése  miatt  keletkezett  igények,  továbbá  kötelességek 
teljesítésével kapcsolatban hozott állami döntések elleni kifogások bíróság elõtt érvényesíthetõk.

MKA/70/A. A Magyar Köztársaság biztosítja a területén minden személy számára az emberi, illetve 
az  állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen  faj,  szín,  nem,  nyelv,  vallás, 
politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.

MKA 70/G. (1) A Magyar Köztársaság tiszteletben tartja és támogatja a tudományos és mûvészeti 
élet szabadságát, a tanszabadságot és a tanítás szabadságát.

MKA  70/G.  (2)  Tudományos  igazságok  kérdésében  dönteni,  kutatások  tudományos  értékét 
megállapítani kizárólag a tudomány mûvelõi jogosultak.

MKA 7l.(1) Az Alkotmány a Magyar Köztársaság alaptörvénye.

MKA 71.(2) Az alkotmány és az alkotmányos jogszabályok a társadalom valamennyi szervezetére, 
minden állami szervre és állampolgárra kötelezõek.

MKA 78. (2) A Kormány köteles az alkotmány végrehajtásához szükséges törvényjavaslatokat az 
Országgyûlés elé terjeszteni.

MKA 2. (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.

MKA 70/a.(2)  Az  embereknek  az  (1)  bek.  szerinti  bármilyen  megkülönböztetését  a  törvény 
szigorúan bünteti. 

MKA 25.(1) Törvényt a köztársasági elnök, a Kormány, minden Országgyûlési bizottság és bármely 
országgyûlési képviselõ kezdeményezhet.



MKA 29.(1). Magyarország államfõje a köztársasági elnök, aki kifejezi a magyar nemzet egységét, 
és õrködik az államszervezet demokratikus mûködése felett.

MKA 30/A. (1) a) képviseli a magyar államot. 

MKA 30/A.  (1)  e)  részt  vehet  és  felszólalhat  az  Országgyûlés  és  az  országgyûlési  bizottságok 
ülésein.

MKA 30/A. (1) f) javaslatot tehet az Országgyûlésnek intézkedés megtételére.

MKA 30/A. (1) h) kinevezi és felmenti - külön törvényben meghatározott szabályok szerint - az 
államtitkárokat.

MKA 30/A. (1) k) gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát.

Ön,  jogával  élve  állásukból  ment(tes)se  fel  a  gilisztázási  csalásért  és  a  lakosság  kálisóval 
mérgezéséért,  ez  elleni  közérdekû  bejelentésekért  a  közokirat-hamisítás  segítségével  üldöztetõ 
valamennyi államtitkárt és ügyészt, bírót. A mellékelt ügyleírás és bizonyítékok alapján adjon Ön 
"kegyelmet"  az  üldöztetõk  hazaárulását  feljelentõ  személyeinknek  azért,  mert  felderítettük  a 
gilisztázási csalást és a kálisóval mérgezéssel folytatott népirtást és azon alapuló ingatlan-kiárusítási 
hazaárulást, mert elhittük a Ptk. 484-487. par.-t, s a fenti alkotmányszövegeket "komolyan vettük. 
Szíveskedjék azonnal kezdeményezni az ügy parlamenti bizottsági teljes körû vizsgálatát és a hamis 
országgyûlési adatoknak, (pl. a mérési adatokat meghamisító 8252. sz. miniszteri válasznak és a 
kútmérgezõ gilisztázás hitelezést, csalást megengedettnek nyilvánító parlamenti döntésnek), és ezen 
tudományos  csalásokra  alapozott  hamis  ítéleteknek és  bírósági  állásfoglalásoknak a  semmisnek 
nyilvánítását, mert a bírói és bírósági szakértõi bûncselekmények elkövetésével elért valamennyi 
ítélet semmis és az érvényben tartása közokirat-hamisítás.

Kérem,  hogy a  cégeink  kkt-re  való  átírásának késedelmét  az  ellenünk folytatott  bírói  csalások 
alapján  részünkre  a  Cégbíróság  felé  igazolni  szíveskedjék.  Semmisítsék  meg  a  hamisított 
elmeorvosi és köztársasági elnöki államigazgatási határozatokat és az azokra alapozva ellenem a 
fõhatóságok közokirat-hamisításaival folytatott bírósági büntetõakciót.
E hamis államigazgatási iratokat fenntartása közerkölcsbe is ütközik, a létezésük is. Haladéktalan 
intézkedést kérek, valamennyi bíróságnál a bûncselekményekkel elért végrehajtási próbálkozásokat 
is leállítva.

Mellékletek:

1./ Legfõbb Ügyészhez címzett vádindítvány a csaló bírák és miniszterek ill. köztársasági elnöki 
irodai hivatalnokok (dr. Éliás Sára és társai) ellen. (Polt000.810 + függelék (3 oldalas)
  2./Dr.  Mádl  Ferenc  jogászprofesszor,  új  köztársasági  elnöknek  címzett  "kegyelmi  kérelem 
elõterjesztési indítvány", és a csatolt bûnügyi bizonyítékanyaga. (Utóbbi egyelõre csak az õ részére, 
az Országgyûlés iktatójához átadva.)
 3./ Beadvány Végrehajtás felfüggesztés kérés, bírói bûncselekmények, közokirat-hamisítások miatt 
/ingat000.811/
4./A fenti iratok mellékletei és függelékei.



Elnézést a fogalmazások esetleges kuszaságáért ill. betûhibákért, de a annyira zavar a demokrácia 
helyett itt kialakult kupleráj és fasizmus, hogy dühös vagyok, és emiatt nem mindig veszem észre, 
hogy nem egészen érthetõ, ahogy a dolgot elõadom. Szívesen válaszolok bármely kérdésre, ami 
tudományos, persze nem a rámuszított elmeorvosoknak, hanem azoknak a tisztességes embereknek, 
akik az országot ki akarják ebbõl az óriási válságból hozni!

Ha a Legfelsõbb Bíróság megváltoztatja a hamis elvi állásfoglalását és belátja, hogy nem tud az 
EISENIA FOETIDA korhadékrágó giliszta (sem) humuszt vagy annak fõkomponenseit emésztési 
úton elõállítani, tehát az nem "humusztermelõ giliszta" és nem lement az ára, hanem lelepleztük a 
csalást, és helyreállt a csalással felvert ára, akkor remélhetõleg már nincs akadálya annak, hogy 
nekem,  aki  a  csalást  leállítottam és  annak  a  társaságnak,  amelyik  ebben  segített,  kifizessék  a 
kárelhárításért  a 2.P.20.129/1993. sz.  perben elõterjesztett  kereseti  követelésünket,  a 12 milliárd 
forint OTP-s kár elhárítása után! Keresetet lásd melléklet (AB-ATT-MF1)-nél!

Budapest, 2000. augusztus 11.

Utóirat: Nem volna szerencsés, ha dr. Paczolay Péter intézné ezen ügyet, amiben alkotmánybírósági 
titkárként hagyta a csalásokat! 

Tisztelettel:

Tejfalussy András /
parlamenti és akadémiai
méréstani szakértõ



Ellenõrzõ Központja (Cégengedélyezési szám: 01-04-231575/03.) pjt/
kkt Elnök. Bp., III. Lajos u. 115.; Fax: 250-60-64, telefon 368-2532.
/Internet: www.aquanet.fw.hu/
==================================================================
Code: Mádl000.830

Köztársaság Elnöke és az Országgyûlés Elnöke kezéhez!
Budapest

Tárgy: közérdekû ügyvivõ üldöztetésük
Elõzmény: P-119/2/1998.sz.ikt.

T. CÍM/ek!¶

Már több ízben is kértem, hogy fizessék ki az  I-1077/90. KTM sz. szerzõdés elmaradt díjait, ill. 
szükséges utómunkálatait, azonban érdemi intézkedés helyett mellébeszélõ, a közérdekû bejelentõt 
az ellene csalásokkal felhozott vádaktól meg nem védõ viselkedéseket tapasztalok. Pedig  az Önök 
Szociális és Egészségügyi bizottsága titkára megbízásából (1992. ápr. 22., Dr. Kovács Pál) jártam 
el.

Jelentsék fel, az Országgyûlés, a Köztársasági Elnök Hivatalának nem létezõ ítéletre "alapozott" 
hamis  államigazgatási  határozata  íróit,  fenntartói,  felhasználóit.  Ezúton  kártalanítást  követelünk 
közvetlenül  a  munkáltató  Magyar  Államtól  bírósági  út  mellõzésével  (miután  valamennyi 
igazságügyi  szerv  elfogultnak  tekinthetõ  ezen  ügyben  való  korábbi  "szereplései",  ill.  a 
bûnrészessége alapján).

Nem ismeretlen tettes az, aki hamisan azt híresztelteti, hogy az elõzõ rendszerben történt az, amit 
jelenleg folytatnak a verõcei önkormányzat (polgármester és jegyzõ révén) ellenem, a közérdekû 
ügyvivõ és a méréseink alapján kimutatott  apartheidet feljelentõ Tudományos Társaságot vezetõ 
feltaláló lejáratására ill. elmegyógyintézetbe zárására. Maga a köztársasági elnök az!

Az alábbi iratok,  mérési  adatok alapján egyértelmûen bizonyítják azt,  hogy a  mûtrágyákhoz és 
étkezési  sókba  kevert  kálisó mérgezõ hatásainak  a  leleplezése  miatt  hazudja  azt  a  köztársasági 
elnöki hivatal levele, hogy mint elmebeteget jogerõs ítélettel az elõzõ rendszerben gondnokság alá 
helyeztetett  a  belügyminisztérium,  az  érintett  fõhivatalnokok  "megsértõdése"  alapján,  ezek 
"kérésére", s hogy ebben valamennyi állami és önkormányzati szerv valamilyen szinten bûnös, ill. 
bûnrészes. Kérem a konszolidálást a végzett s Önök által is közérdekbõl feltétlenül szükségesnek 
nyilvánított, alábbi kárelhárításunk bebizonyosodott óriási eredménye alapján!

1. Az apertheid leírása az egészség károsított családok részére (önvédôk.100)
2. Az apartheid leírása a lapok és az Internet olvasói részére. (INTERNET.004)
3. A tolerancia csökkentõ kálisó hatást kimutató szabadalmazott 1983-as m¾trágyázási mérésem 
fényképe és adatai kiértékelése. 
4. A belügyminisztérium által 1987-ben indított rágalomhadjárat egyik bizonyítéka (Tájékoztatás a 
szomszédaim részérõl).
5. Az ellen a Köztársasági Elnökhöz és legfõbb ügyész címére benyújtott közérdekû (G-1/90-2.) 
közérdekû bejelentés (1990. június 07.)



6. Az élelmiszer mérgezéssel elõidézett népvándorlás tervezéshez alkalmas séma  (Széki. P.) után, 
ami megfelel az 5.- pont szerintieknek. 
7. Hamis névre és sorszámra kiállított hamis parancs, amivel el akartak csalni,  majd elraboltak, 
megpróbáltak "agyonveretve" elmebeteggé átminõsíttetni, az ügyvédem és családom háta mögötti 
titkos bírósági  tárgyaláson (8.P.20.367/1992/48.,a /48 amis,  az  irat  vissza van számozva,  lásd a 
lábjegyzeteimet!
8. Az emberrablás megjelent leírása (Magyarok Vasárnapja, 2000.  ápr. California.)
9. A köztársasági elnöki hivatal a 7. emberrablást azzal fedezi a feljelentõ felé, hogy nem létezõ 
korábbi ítéletet létezõnek tüntet fel, hamisan állítva, hogy egy bíróság gondnokság alá helyezett az 
elõzõ  rendszerben,  s  hogy ma nem lehetséges  a  "máshogyan gondolkodók ellen" ilyen  eljárást 
indítani sem. Lásd széljegyzeteim alapján, az X-398/1998. sz. köztársasági elnöki hivatali 1998. 
június 8-i államigazgatási határozaton.
10. A Dezsõ László közíró ellen elkövetett emberrablás és évekig ugyancsak a rendszerváltás után 
elmegyógyintézetben  kínzásának  általa  publikálása  HUNNIA  M¾hely-munka,  2000.  ápr. 
"Ártatlanul a gyilkosok paradicsomában".
11.  Országgyûlési  elnöki  hivatal  gyanút  magáról  elterelõ  "kábító  levele",  hozzám címezve.  P-
119/2/1998.ikt.sz. 1998. márc. 9.
12. Az Országgyûlési környezetvédelmi bizottság elnökének mérési  adatokat nézetnek feltüntetõ 
levele, KÖRB/443-2/2000.ikt.sz., 2000. júl. 24.
13. Az Ællami Számvevõszék önmagáról a felelõsséget ill. a gyanút elhárító levele, a gilisztázási 
csalásnál a bankoknál állami kasszából a csalás miatti veszteség fedezésére kidobott pénz ügyében. 
Ptj. 101-l/1998. 1998. máj. 27.
14. Lelopta a gilisztázási csalásért feljelentett OTP társaságunk  számlákra tartalékolt pénzét a III. 
ker. OTP az adószámlánkról az ügyészi és bírói közokirat-hamisítások segítség ével. A csalással 
nulla összegûnek feltüntetett számláról kivonat, s a pénz "megtalálásának" elismerése. Nem Dóra 
Tiboré és az enyém, hanem a társaságunké az adott számlánkra utalt pénz!  Az ügyész az OTP felé 
való tartozásomnak tüntette fel azt az összeget, amit az OTP így próbált meg Dórával elsikkasztani. 
(OTP, 518.829.-Ft-unkat és a kamatrablást elismerõ ügyirata. (Üi.: Pócsiné,, 1998. ápr. 20.
15.  A kálisó mérgezõ hatását  bizonyító akadémiai  szakértõi  irat.  eml.mta.  1998.  VI.  1.  aláírók: 
SOTE kórházvezetõ, akadémiai elnöki titkárságvezetõ, stb. és én is. Ikt.sz.:E-285/1998.
16. A 15 bizonyítékot is alátámasztó Igazságügyi Orvosszakértõi Intézeti emlékeztetõ. Aláírói: Dr. 
Baraczka Balázs igazgató és én. Eml.IOI. 1998. szept. 7. 
17.  A  14-15.  bizonyítékot  alátámasztó  szlovák  akadémiai  mérési  eredmény  publikálás.  Jan 
Kralovich/Szénási. Új Szó. 17. sz. 1998. IX. 16.
18. A Pesti Központi Kerületi bírósághoz benyújtott bûnügyi bizonyíték pótlás apartheid népirtási 
ügyben. "PKKB000.828", 2000. aug. 28.
19. A 22.V.1124/1999/3.sz. végrehajtási foglalási jegyzõkönyvet juttatták el hozzám (ma), pedig az 
ügyben haladékot kértem, a bíróságtól a köztársasági elnöktõl, a fenti bizonyítékok alapján, miután 
az államigazgatási a hibás a tartozásaimban. Mialatt nem engednek a pénzeinkhez jutni, közben a 
MATÁV-ot azért akarják velem kifizettetni, hogy az USA-ba ezen ügyben kiküldött faxot órákig 
továbbítva jelentõs többletköltséget számlázott, ill. blokkolják a köztársasági elnöki hivatali hamis 
államigazgatási határozat alapján a gilisztázási és a többi kárelhárítási díjunk pereit.



Ezúton  ismételten  felkérem a  MATÆV vezetõjét,  hogy  járuljon  az  õ  dolgozói  egészségének  a 
védelmére is folytatott mérgezés elhárítási polgári védelem pótlásunkhoz azzal hozzá, hogy azt az 
összeget, ami nem is jogos, és ami a közérdekû ügy intézéséhez igénybevett telefonok és faxok 
miatt keletkezett, méltányossági alapon írja le behajthatatlan tartozásként. nem csak az MBFB-s 58 
milliárdos  1996.  dec.  31-tõl  folytatott  reorganizációs  hitel  leírás,  hanem  ez  is  lehetséges.  Ott 
egyébként  a  hamis  felcsalt  áru  ingatlanokat  felmutatóit  részesítik  ezúton  ingyen  pénzben!  Az 
alkotmány szerinti tiltott diszkriminálás, hogy a csalóknak a tartozását átvállalják, a kárelhárítóét 
viszont "behajtják". Vagy fizesse ki a köztársasági elnök a számláimat, ami õmiatta  nem fizethetõ.

Jelen  irat  (mellékletei  bemutatását  felajánlva)  a  MATÁV  elnök-vezérigazgatója  kezéhez  is 
megküldve az õt érintõ kérés miatt. Tájékoztatásul kapja emellett az új köztársasági elnök,  Prof. Dr. 
Mádl  Ferenc úr,  aki  a  mellékleteket  korábbról jól  ismeri.  A Bp. III.  ker.  Bíróság elnöke,  aki  a 
mellékleteket szintén mind ismeri, az adott végrehajtás elleni beszámítási kérés alapján.*
* Csak a P-119/2/1998. sz. teljesítés igazolást kapják itt meg (lásd a 3/3. oldal hátlapján!).

Budapest, 2000. augusztus 30.

Tejfalussy András
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG /elnök/

/Lapjukban közzététel céljára a listában szereplõk kapták!/
INTERNET.004



















T. Fejér Megyei Bíróság! A 3.P.20.689/2007. per 2008. 03. 17-i tárgyalásán dr. 
Kozma Tamás bíró úr által a „felperes összeesküvési elméleteként” ismertetett 
hamis tényállás helyreigazítása: 

KÖZÉRDEKÛ TÁJÉKOZTATÁS  : Desztillált vizet kell készíteni és ivóvízként azt kell használni,   
patikai  konyhasóval  kell  sózni  az  ételt,  s  ezeket  a  fiziológiás  víz-  és  konyhasó-pótlás  és  a 
fiziológiásra  korlátozott  káliumpótlás  szabályai  (V.E.O.P.)  szerint  kell  végrehajtani. Csak  ez 
biztonságos.  A vezetékes  ivóvíz  és  abból  készült  „kristályvíz”  stb.  ital  a  vezetékes  ivóvízhez 
felhasznált folyókba és egyéb közösségi ivóvízbázisokba bevezetett szennycsatorna lébõl származó 
vírusos ürülékkel és vegyszerekkel is szennyezettek lehetnek. Az vezetékes ivóvíz fertõzõ vírusait 
és egyéb szennyezõi nagy részét alig, vagy nem is ellenõrzik hiteles mérések, s ha igen, akkor sem 
mindig  tájékoztatják  a  szennyezõdésekrõl  a  fogyasztókat.  Például  mindig  elhallgatják,  hogy  a 
vízmûvek által víztisztításra és fertõtlenítésre alkalmazott homok-kavics szûrõk és klórozás nem 
képes elpusztítani a vírusokat, s a folyók vizébõl számos - méréssel nem is ellenõrzött - oldva lévõ 
vegyület is szinte akadály nélkül bejuthat a vezetékes ivóvíz hálózatokba. Az élelmiszerbolti sókat 
pedig  azért  nem  szabad  vásárolni,  mert  -  bár  az  érvényes  MSZ-01-10007-82.  sz.  szabvány 
valamennyi  étkezési  célra  alkalmazott  sónál  tiltja  -  ezeket  mérgezõ  kálisóval,  brómmal  stb. 
adalékolják. Ma már csak a patikai só esetében tartják be a konyhasó tisztaságára, kálisótól és egyéb 
mérgektõl  mentességére  vonatkozó  elõírást.  A konyhasó  helyett  ételízesítõként  evett  kálisó  a 
klinikai kísérletek során megbetegítette az állatokat és az embereket, életrövidülést, meddõséget, 
impotenciát idézve elõ, de hasonló hatása van a kálisóval mûtrágyázással növelt káliumtartalmú 
„bioélelmiszereknek” is. A tengervízbõl származó sókeverékek sok brómot is tartalmaznak, aminek 
az impotencia okozó hatása mindenki elõtt közismert. 1960, az antifiziológiás só- és vízhasználatra 
kényszerítés óta, a (nem kóser étkezésû) magyarok létszáma 1.000-000-val csökkent, de ezt sok 
más,  sokkal  kevésbé  hatékony  egészségi  károkozásnak  igyekeznek  tulajdonítani.  Ez  nem 
„összeesküvési elmélet”, hanem a Mózes II. 23. 20-33-ban és a Talmud, Taanith 10 a., valamint 
Baba  kamma,  93  b.  lapon  elõírt  zsidó  élettér  bõvítõ  rablógyilkossági  program  („software”), 
melynek az a lényege, hogy a zsidók egészséges ételt és desztillált ivóvizet isznak, miközben a nem 
zsidók  az  ellenkezõjét,  s  ezúton  a  zsidók  a  saját  ingatlanfoglalásuk  arányában  tervszerûen 
„nemzsidótlanítják”  az  elfoglalásra  kiszemelt  országokat.  (Izrael  jelenlegi  államelnöke  nemrég 
nyilvánosan kipletykálta, hogy õk Magyarország megszerezését folytatják.) Mindezek bizonyítását 
az állami szervek helyett, azokkal szemben szinte teljes körben elvégezte a Tudományos Rendõrség 
PJT, mely bizonyítást és a bizonyítékokat lásd a  www.aquanet.fw.hu internetes honlapon. Akik 
tudják ezt, de állami hivatalnokként, pártként, orvosként, papként stb. hallgatnak róla, s nem lépnek 
fel  a  folytatása  ellen,  vagy  egyébként  támogatják  a  folytatódását,  azok  mind  népirtásban  és 
hazaárulásban bûnsegédkezõ aljas gazemberek! Jelen iratot közérdekû kárelhárításként megküldtem 
nyilvános  közérdekû  bejelentésként,  kárelhárítási  javaslatként,  de  egyúttal  közérdekû 
feljelentõiratként is a Magyar Köztársaság Elnöke kezéhez.

Budapest, 2008. 03. 27. 

Tejfalussy András dipl. mérnök méréstani szakértõ.

 (All Rights Reserved! ad.- 3.P.20.689/2007.FMB. Röplap kód: NepirtBunsegSolyomnak080327)
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Fõvárosi Bírósági per alapszám: 19.P.27.06962003.      (Iratjel. Göncz-Mádl-MÁ-FBper)

5 pld.-ban (a mellékletei:: „Talmud-idézetek2” + Megbízásom a Verõcei Önkormányzattól )

Fõvárosi Bíróság
Budapest, Markó u. 17.
1055

Tisztelt Bíróság!

Alulírott  Tejfalussy András, 1036 Bp. Lajos u. 115.s. alatti  lakos, a Gözcz Árpád és társa ellen 
19.P.27.069/2003, számú perben, az alperes köztársasági elnökök lakcímének belügyminisztérium 
által nem közlése miatt olymódon  módosítom a kereseti kérelmemet, azonos tényállás alapján, 
hogy az elnök urak helyett a Hivatalukat nevezem meg alperesként, valamint a Magyar Államot.

Fentieknek megfelelõen a  továbbiakban az 1. r. alperes a Köztársasági Elnök Hivatala (1011 
Budapest I., Színház u. 5-7.), a 2. r. alperes pedig a Magyar Állam (képviseli: a pénzügyminiszter, 
1051 Budapest V., József nádor tér 2/4.) perelem amiatt, mert a köztársasági elnök hamis válasza és 
hamisnak nem kimondása is súlyosan sérti alapvetõ személységi jogaimat..

A tényállás rövid összefoglalása:: Dr. Göncz Árpád volt köztársasági elnökhöz Dr. Lenkei János 
Pál,  a  Magyar  Egység  Pártunkat  vezetõ  jogász  közérdekû  bejelentést  tett  dr.  Göncz  Árpád 
köztársasági elnökhöz amiatt, mert engem 1997. szeptember 10-én hajnalban az irodámból elrabolt 
és összevert, összerugdosott itt és a rendõrségen egy, a Belügyminisztérium által ellenem feluszított 
rendõrkommandó, majd ezután az ezúton elõidézett sokkos, agyrázkódásos állapotomban elhurcolt 
egy  bírósági  tárgyalásra,  ahol  a  verés  miatti  állapotom  kihasználásával  megkísérelt  egy  bíró 
„elmeállapotom megfigyeltetése” ürügyén elmegyógyintézetbe záratni. 

Az alperes Köztársasági Elnöki Hivatal a közérdekû bejelentésre a Köztársasági Elnök közérdekû 
bejelentést  elutasító válaszaként azt  az  indokolást  híresztelték el  az  X-398/1998.  sz.  nem titkos 
levéllel  a  Pártunkat  vezetõ  dr.  Lenkei  János,  és  ezzel  az  egész  párttagság  felé,  hogy engem a 
rendszerváltást  megelõzõen  jogerõs  ítélettel  a  cselekvõképességemet  korlátozó  gondnokság  alá 
helyeztek, elmebetegség miatt,  és hogy azért  állítottak elõ az említett  idõpontban és az említett 
módszerrel a Váci Városi Bíróságra a P.20.367/1992. szám alatti perben, mert meg akarták próbálni 
ezúton a gondnokság alá  helyezettségem enyhítését  vagy esetleg megszüntetését.  A perhez már 
korábban  becsatoltam  a  Köztársasági  Elnöki  Hivatali  X-398/1998.  iktatású  ezen  iratot.  Azt  is 
hazudták, hogy ma már nincs olyan per, hogy valakit, mint korábban, a rendszerváltás elõtt engem, 
a szakmai véleménye, a közérdekû bejelentései vagy javaslatai miatt gondokság alá helyeztessenek. 



Sem dr. Göncz Árpád, sem az utóda, dr. Mádl Ferenc nem voltak hajlandók a Köztársasági elnöki 
Hivatal  engem hírbehozó,  súlyosan  rágalmazó levelét  érvénytelennek nyilvánítani,  pedig  annak 
hamissága egyszerûen belátható volt, ugyanis a választói nyilvántartás nyilvános, és annak alapján 
is  látszik,  hogy hazudtak az  elmeállapotomról,  és  a  bíróság eljárásáról,  a  legmagasabb közjogi 
méltóság  szintjén.  A Magyar  Állam  is  a  felelõse  mindennek,  mivel  finanszírozta  ellenem  a 
törvénysértéseket elkövetõket, beleértve a dr. Göncz Árpád X-389/1998. ikt. sz. válasza szerint is 
súlyosan törvénysértõ  Váci Városi Bírósági eljárást,  és az azt a  belügyminiszterek hamis  1-a-
151/1987. és titkos 00/:20518 sz.  irataira (melyeket a jelen bírósághoz korábban benyújtottam) 
alapozott „sztálinista” pszichiátriai eszközökkel folytatott politikai terrort.

Alperesekkel azért kerültem szembe, mert a belügyesek megfenyegettek, feljelentgetttek, majd  el 
próbálják  ítéltetni  elmebetegség  ürügyén  amiatt,  mert  szakértõként  felléptem  a  lakosság  élete 
védelmére, miután a mérésekbõl kiderítettük, hogy szennyezett ivóvízzel és konyhasót enni nem 
engedéssel,  a  konyhasó  nátriumát  mérgezõ  káliummal  helyettesítve,  apartheid  szerûek  ki  lehet 
pusztítani  egész  népeket,  és  emiatt  csökkent  kb.  10  évvel  a  hazai  nem vallásos  zsidó  lakosok 
élethossza  és  ezért  lett  annyi  impotens  (nem  a  szót  kellene  üldözni,  hanem  az  impotencia-
okozókat!), és hogy mindez a kormányok bûne, amelyek átvették a nemzetközileg meghamisított 
Nátrium és a Kálium RDA-kat (RDA: élettanilag legkedvezõbb napi dózis), s eltitkolják, hogy a 
Duna vizét csak kavicson átszûrve és klórozva  itatják, vagyis a több millió ember ürülékét, ürített 
gyógyszerét és háztartási vegyszereit. Az  szennyezett ivóvíz és a só RDA meghamisítása okozza a 
legtöbb halálos  megbetegedést  a  zsidó  törvénykönyv,  a  Talmud szerint  is,  (lásd  2./  melléklet). 
Nyilván nem mindegy, hogy igazam van-e az RDA hamisításokkal kapcsolatban ezért kérem, hogy 
vizsgálja ki a T. Bíróság szakértõ útján, hogy az új RDA-k a helyesek-e, vagy a korábbi, amelyet az 
infúziós  RINGER oldat összetétele alapján is minden orvos ismert és elfogadott korábban, és az 
infúzió esetében ma is. Ha nekem van igazam, a hamis köztársasági elnöki levéllel súlyos népirtási 
bûn  leleplezésében  akadályoztak  salperesek,,  ezért  kérem  szakértõként  kirendelni  az 
Igazságügyi Orvosszakértõi Intézet igazgatóját, dr. Baraczka Balázs urat arra, hogy mindegy-e, 
hogy  konyhasóval  vagy  kálisóval  sóznak-e  (a  MAZSIHISZ  azt  hazudta  egy  perben,  hogy 
mindegy!), vagyis hogy hamis-e a Talmud szerinti  nagyobb mértékû konyhasó fogyasztás- és 
desztilláltvíz  ivás  ajánlás,  és  arra,  hogy  egészségi  kárt  okozhat-e,  hogy  ártalmatlanabbnak 
hazudják a rovarirtó-szereket is tartalmazó Dunai ivóvizet is, mint az EU-ban megtûrtnél ötször is 
több arzént tartalmazó ivóvizet. Ugyanis a WHO és így az Európai Unió is kimondta, elismerte azt 
a  nyilvánvaló  tényt,  hogy  teljesen  ártalmatlan  a  tiszta  desztillált  ivóvíz  ivása.  Lásd:  az 
AQUANET.FW.HU (www nélkül, nagybetõvel hívható.)

Fentiek alapján, ítéletileg kérem a személyiségi jogomat megsértõ alperesek rendreutasítását és a 
jogsértésektõl eltiltását, és az X-398/1998. sz. iratról annak megállapítását, hogy  hamis, mivel a  
(korábban  már  becsatolt)  választói  nyilvántartási  iratokból  is  megállapítható,  hogy  soha  sem 
voltam se elmebeteg, sem gondokság alá helyezett, sem a rendszerváltás elõtt, sem azt követõen,  
vagyis hogy az ennek az ellenkezõjére alapozott X-398/1998. ikt. sz. Köztársasági elnöki hivatali  
közérdekû bejelentés elutasító válaszlevél  teljesen hamis volt.



Kérem továbbá az alperesek eltiltását a további személyiségi jog sértésektõl, és kérem kötelezni a  
Magyar Állam alperest, mint fõfelelõst, arra, hogy fizessen a részemre (vagy halálom esetén a 
családom,  mint  ezúton  megjelölt  jogutódom  részére)  10.000.000,-Ft,  azaz  tízmillió-forint  
általános kártérítést,  annak némi ellensúlyozására, hogy politikailag és szakmailag lejárattak,  
akadályoztak,  mint  megbízott  parlamenti  szakértõt,  dr.  Kovács  Pál  országgyûlési  Szociális  és  
Egészségügyi bizottsági titkár megbízottjaként, de mint a Magyar Egység Párt megbízott gazdasági  
elhökhelyettesét is lejárattak. E levél miatt nem tudtam eredményesebben fellépni a bíróságokon a  
jogsértések ellen. súlyosan sérti a személyes biztonsághoz, a szakmai és politikai jóhírnévhez való 
személyiségi jogomat, sõt,  Magyarországot nemzetközileg is lejáratja, hogy alperesek mindmáig 
sem hajlandók kimondani hamisnak az X-398/1998. ikt. sz. köztársasági elnöki hamis  levelet. A 
Nemzetközi  tudományos  szabadalmaim  szerinti  kutatás-gyorsítási  programom  értékesítésénél  a  
belügyminiszter titkos levele útján akadályozásával okozott káraimat itt nem számoltam fel! A Dr.  
Göncz Árpád köztársasági elnök válaszában felõlem nyilvánosan elhíresztelt  hamis adatokkal  
való politikai- és szakmai hitelrontás e területen is károkat okozott, az érvényben tartása jelenleg  
például  a  Verõcei  Önkormányzattól  elnyert  2004.03.08-i  közérdekû  megbízásom  (lásd  1,/  
melléklet) teljesítését is megakadályozhatja! 

               Alulírott Tejfalussy András, 1036 Bp., Lajos u. 115. szám alatti lakos felperes keresettel 
fordulok a Köztársasági Elnök Hivatala, 1011 Budapest I., Színház u. 5-7. I.r. valamint a Magyar 
Állam (képviseli: a pénzügyminiszter, 1051 Budapest V., József nádor tér 2/4.) II. r. alperes ellen, az 
alábbiak szerint.

A Ptk.  84  §  (1)  bekezdés  a/pontjára  hivatkozással  kérem  a  t.  Bíróságot,  állapítsa  meg,  hogy 
alperesek,  akik mellesleg a  szövetkezett  fizetett  alkalmazottai,  e  poziciójukkal  járó jogaikkal  is 
visszaélve,  a  fent  vázolt  magatartásukkal  a  Ptk.  75  §  (1)  bekezdésében  és  a  Ptk.  76  §  (1) 
bekezdésében meghatározott kötelezettséget megsértették. 

Kérem továbbá az alperesek eltiltását a további személyiségi jog sértésektõl, és kérem kötelezni a 
Magyar Állam alperest, mint az adott törvénysértések alkotmány szerinti garanciális felelõsét arra, 
hogy fizessen az okozott erkölcsi és politikai és egyéb károk ellensúlyozására a részemre (vagy 
halálom esetén a családom, mint ezúton megjelölt jogutódom részére) általános kártérítésként:

10.000.000,-Ft, azaz tízmillió forintot.

Kérem továbbá a t. Bíróságot, hogy a Ptk. 5 § (1) bekezdése, valamint Ptk 84 §. b) pont alapján 
kötelezze az alpereseket a jogsértés abbahagyására, a további jogsértéstõl tartózkodásra. Valamint 
arra is kérem a t. Bíróságot, hogy a Ptk. 84 § c) pont alapján kötelezze az I. és II. r. alpereseket, 
hogy adjanak elégtételt felperesnek olymódon, hogy  közzéteszik a Magyar Közlönyben, hogy a 
Köztársasági Elnök Hivatala hivatalos iratában a felperest hamisan tüntetett fel „elmebetegnek és 
cselekvõképesség  korlátozó  gondnokság  alá  helyezettnek”,  amivel  politikailag  és  szakmailag  is 
hamis hírbe hozták a felperest, súlyosan megsértve a felperes jóhírnévhez való személyiségi jogát.

A Fõvárosi Bíróság illetékességét a Pp. 29 § (1) bekezdésére alapítottam.

A per tárgyára vonatkozó illeték feljegyzési jogra tekintettel, az eljárási illeték lerovását mellõztem. 



Teljes  illeték-  és  költségmentességet  is  kérek,  mert  az  általam  feljelentett  bûncselekményeket 
elkövetõk, az MTA-s Gáti István és társai , és az ügyészek hivatali bûnpártolásai, meg a bírósági 
kereseteim tárgyalni  nem hagyásai,  a mérési  bizonyítékok koncepciós figyelmen kívül  hagyásai 
következtében,  az itt is ezért alperes Magyar Állam miatt,  12 éve nem tudom kifizettetni a 
részemre és Társaságom részére járó pénzeket (lásd az APEH nyilvántartásai alapján!) 

Kérem meghallgatni szakértõként dr. Baraczka Balázs urat, az Igazságügyi Orvosszakértõi 
Intézet  igazgatóját,  1011  Budapest  I,  Gyorskocsi  u.,.a  só-  RDA hamisításokon  és  a  tiszta 
desztillált  ivóvíz  helyett  csak  kaviccsal  szûrt  és  klórozott  ürülék-lé  itatása,  a  Talmudban elõírt 
desztilláltvíz ivás és élettani RDA-szerinti  sózás hamissága vagy megalapozottsága kérdésében. 

Budapest, 2004. április 17.

Tisztelettel:
Tejfalussy András (felperes)

______________________________________________________________________________
Fõvárosi Bíróság
Budapest Pf. 22 1300

5 pld.-ban, 2 mellékelt bizonyítékkal 

módosított keresete

Tejfalussy András, 1036 Budapest Lajos u. 115. szám alatti lakos felperesnek,
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk végelszámolónak

Köztársasági Elnök Hivatala 1011 Budapest I., Színház u. 5-7. I. r.,
Magyar Állam (képviseli: a pénzügyminiszter) II. r., 1051 Budapest V., József nádor tér 2/4.)
alperesek ellen

Tisztelettel: 

Tejfalussy András felperes

Mellékelt bizonyítékok:
1./ Megbízásom a Verõcei Önkormányzattól (Verõce, 2004.03.07.).
2./ Apartheid okozó a konyhasóevés akadályozás (a konyhasó kálisóval,
fûszerekkel stb. „helyettesítése”)  + a desztilláltvíz-ivás (teljesen 
tiszta víz ivás) nem vallásos zsidó lakosok részére megakadályozása
(iratkódja: „Talmud-idézetek.2”).

Személyiségi jogok megsértésének megállapítása
és általános kártérítés megállapítása iránt

19.P.27.069/2003.



Fõvárosi Bíróság
1055 Budapest, 
Markó u. 27.

Tejfalussy  András  felperes  beadványa  a  Göncz  Árpád  köztársasági  elnök  és 
társai alperesek ellen a Fõvárosi  Bíróságon indított,  19.P.27.069/2003. számon 
folyamatban lévõ perben.

Tisztelt Fõvárosi Bíróság!

Kérem  a  t.  Bíróságtól  az  alperesek  ellenkérelmei  és  ügyvédi  munkadíj 
követelései teljes egészében elutasítását és az alperesi jogsértések megállapítását, 
tekintettel a teljes hamisságuk alábbi, további bizonyítékaira:

        A Köztársasági Elnök Hivatala X-398/1998. ikt. sz. levele iktatott, tehát 
hivatalos levél,  amellyel egy pártelnök jogászt,  Dr. Lenkei János Pál (Magyar 
Egység Párt elnök) közérdekû bejelentõt, aki az engem rendõrségi úton 1997. 
szeptember 10-én elraboltató és megkínoztató, a Bp. III. kerületi rendõrségen 
hajnalban agyrázkódásosra verettetõ, rugdostató Váci Városi Bírósági bíró és 
bûntársai  ellen  Dr.  Göncz  Árpád  köztársasági  elnökhöz  ez  ellen  közérdekû 
bejelentést  (feljelentést)  intézett,  hamisan arról  tájékoztatták és  ezúton bárki 
mást is, hiszen nem bizalmas ügykezelési minõsítésû a „levél”, hogy nem indult a 
rendszerváltás,   1989 óta  egy olyan per sem Magyarországon,  mint  amellyel 
kapcsolatban Õ fellépett a törvénysértõk ellen.
        Az alperesek az X-398/1998. ikt. sz. hivatalos irattal olyan hamis látszatot 
keltettek s keltenek mindmáig is,  a legmagasabb közjogi méltóságú hivatalos 
személy, a köztársasági elnök/ök/ nevében, melynek következtében a Váci Városi 
Bíróságon,  majd  a  Pesti  Központi  Kerületi  Bíróság  Peren  Kívüli  Ügyek 
Bíróságán a nevemmel nyilvánosan kitett tárgyalás kiírások alapján önmagában 
is bárki büntetlenül hangoztathatja ellenem azt, hogy engem a rendszerváltást 
megelõzõen jogerõs ítélet  gondnokság alá helyezett.  A belügyes titkos ügynök 
Bereczky Vilmosra hivatkozva ezt  tette az X-398/1998.  ikt.  sz.  levéllel  azonos 
dátumú  (jelen  perhez  becsatolt)  rágalmazó  körlevél  is,  amellyel  Termeczky 
Alfréd  ellenem uszítja  az  OTP és  társai  által  szervezett,  sok  milliárdos  kárt 
okozó álhumusz termelõ giliszta felvásárlási hitelezési csalás áldozatait, akiket 
én  és  az  AGROANALÍZIS  Tudományos  Társaságom  véd,  még  ma  is, 
szakértõként,  ugyanis  mi  lepleztük  le  1989-ben  a  bíróságon  is  (az  általam 
feltalált soktényezõs mérési software ellenõrzésre alkalmazása segítségével) azt, 
hogy  tudományos  csalásokra  (a  nem  humusz  „humusznak”  hazudására) 
alapozza az OTP a „humusztermelõnek” hazudott giliszták, ezúton  a korábbi 
áruknak  a  sokszorosra  felcsalt  áron  OTP hitelbõl  felvásároltatására  indított 
akcióját, mellyel az OTP és társai kifosztottak mintegy 50 ezer becsapott embert, 
öngyilkosságba hajszolva sokukat.



De ugyanebben a gilisztázási hitelezési csalási ügyben, pl. a Fõvárosi Bíróság is a 
„gondnokság  alá  helyezettségem”  perének  a  hamis  ürügyével  nem  engedte 
letárgyalni  a  Dr.  Czugler  Péter  ügyvéd  által  megfogalmazott  pontosított 
keresetemet,  amelyet  1996-ban  nyújtottunk  be.  Sõt  eltüntették  e 
keresetpontosítást a bíróságon! (A 2.P.20.129/1993. ügyszámra volt benyújtva). 
Ezzel, az alperesekre visszavezethetõ bírósági jogkörben való károkozással, az 
alperesek  100.000.000,-Ft  és  kamatai  kárelhárítási  díjunk  kifizetését 
akadályozták meg,  akadályozzák a mai napig is.  A „kereset  eltûnés” az alatt 
történt, amikor a pert felfüggesztve tartották a „gondokság alá helyezettségem” 
megtörténtének a  hamis  vélelmezése  alapján.  Vagyis  lényegében az  alperesek 
által a jelen per alpereseként a mai napig is nyíltan hangoztatott hamis adatok 
akadályozzák a munkáink eredményei elismertetését, a jogosan követelt díjaink 
kifizettetését.
        Kérem,  hogy  a  t.  Bíróság  utasítsa  el  az  alperesi  ügyvédek  csalás 
finanszírozási  ügyvédi  munkadíj  elõterjesztéseit,  és  hivatalból  indítson  meg 
ellenük  és  a  megbízóik,  felbujtóik  ellen  is  megfelelõ  büntetõeljárást  a 
személyiségi  jogaimat  sértõ,  a  Köztársasági  Elnök  Hivatala  által  kiállított  és 
fenntartott hamis, engem rágalmazó  X-398/1998. ikt.  sz.,  a pénzügyminiszter 
által a jelen perben is ellenem felhasznált okirat legújabban már a t. Bíróság 
nyilvános  tárgyalásán  is   nem  hamisnak  feltüntetése  miatt,  mivel  a  hamis 
adatoknak az általuk bûnsegédként tudatosan erre felhasználása bûncselekmény 
is  (közokirat-hamisítás,  amelyet  a  t.  Bíróság  hamis  döntése  megalapozására 
általuk jegyzõkönyveztetett hamis adatok bizonyítanak).

Összefoglalva:
        1./ Az 1992-2002 között ellenem folytatott váci városi bírósági per nyilvános 
tárgyalási kiírásait hamis bizonyítékká tette, teszi ellenem a mai napig is az X-
398/1998.  ikt.  sz.  köztársasági  hivatali  iktatású  hivatalos  irat,  amely  szerint 
ellenem  jogerõs  gondokság  alá  helyezési  ítélet  kellett,  hogy  legyen  a 
rendszerváltást  megelõzõen,  ha  létezik  a  rendszerváltás  után  is  egy  velem 
kapcsolatos „gondnokság alá helyezési per”.
        2.= Mivel nem volt bizalmas kezelésre minõsítve és emiatt a közérdekû 
bejelentéssel érintettek és  a Magyar Egység Párt tagjai is, de bárki más is, a 
nyilvános  bírósági  tárgyalások  következtében  hivatalból  tudhatnak  a 
tartalmáról, az X-398/1998. ikt. sz. levél súlyosan sérti a személyiségi jogaimat, 
ezen belül a választójogomat is. 
3./  Volt  módja  a  nyilvános  választójogi  nyilvántartás  megismerésére  az  X-
398/1998.  ikt.  sz.  hamis  levél  fogalmazóinak,  vagyis  annak  nem  ismeretére 
hamisan hivatkoznak,  és  hamisan értelmeznek a választójogi  nyilvántartással 
ellentétben „ellenem felmerült adatokat” a találmányaim és egyéb eredményeim 
megalkotásának  a  kezdeti  idõszakára  is  visszamenõlegesen  rontva  vele  a 
szakmai,  tudományos  és  politikai  hitelemet,  hazai  és  nemzetközi  relációban 
egyaránt, mivel még a Strasbourgi Nemzetközi Bíróság sem



vélelmezheti,  hogy  a  legalapvetõbb állampolgári  jogok  sérelmére  hazudhat  a 
magyar köztársasági elnök hivatalos válasza, vagyis ilyen - nemzetközi szintet 
érintõen is - botránykeltõ az alperesi csalás!
        Kérem, hogy a t.  Bíróság vegye figyelembe az ítélkezéséhez a CD-n is 
benyújtott,  de  az  internetrõl  is  (a  Google  keresõ  programmal)  könnyen 
behívható,  AQUANET.FW.HU  honlapunk  sokkal  bõvebb  dokumentum 
gyûjteményét  is,  amely  a  felperes  által  leírtakat  további  adatokkal,  pl.  a 
belügyminiszterek által szervezett politikai retorziós per jogsértõ elõzményeinek, 
és  felperes  tudományos,  mûszaki  fejlesztõi  és  feltalálói,  valamint  tudományos 
fejlesztõ  társaság  vezetõi  és  politikai  és  jogi   munkássága  eddigi  (egyéb) 
eredményeinek  a  további  konkrét  tárgyi  bizonyítékai  bemutatásával  is 
alátámasztja. 
        Tûrhetetlen és tarthatatlan, és a Magyar Köztársaság Alkotmányának, 
valamint  az  ENSZ Emberi  Jogi  Egyezményének is  a  nyílt  „szembeköpése” a 
Magyar Államot megszemélyesítõ alperesi személyek  részérõl az a tudatosan 
folytatott  bûncselekmény,  hogy  maguk  a  köztársasági  elnökök  iratnak  és 
tartanak fenn hamis iratokat az 1992 és 2002 között ellenem folytatott emberi 
jog  sértõ  per  letagadásával,  sõt  újra  indíttatni  próbálásával,  hiszen  a 
pénzügyminiszter  jelen  perbeli  nyilatkozata  annak  a  nyilvánvaló  bû*nügyi 
bizonyítéka, hogy személyem visszamenõlegesen is meggyalázásához, s ezúton a 
nagyszámú  nemzetközi  szabadalmamban  általam  leírt  kutatás  gyorsítási  és 
sokváltozós hatás analízis (optimalizálási) software, vagyis ezeknek a nemzetközi 
élvonalból  is  kiemelkedõ  méréstani  tudományos  eredményeimnek  az  általam 
megalkotása iránt is kétségeket ébresztettek. Az alperesek hamis híreszteléseinek 
a  fedezetében  azóta  a  fenti  találmányaimmal,  eredményeimmel  kapcsolatos 
szerzõi  jogaimat  elkezdték  másoknak  tulajdonítani,   s  az  azokhoz  ezúton 
hozzájut/tat/ottak azóta Nobel díjra pályáznak és nagy vagyonra tesznek szert a 
szerzõi jogaim nemzetközi relációkban is elbitorlásával, amelyet a köztársasági 
elnöki, belügyminiszteri, pénzügyminiszteri, ügyészi és birói jogkörben kiadott 
és fenntartott hamis iratok hamis adataival fedeznek (a „koordináló nemzetközi 
zsidó titkosszolgálat” nyíltan hirdetett módszereivel).

Budapest, 2004. XII. 31.
Tisztelettel:

Tejfalussy András
dipl. mérnök feltaláló méréstani szakértõ 

(1036 Bp., Lajos u. 115. Tel./fax: 1/250-6064) felperes
________________________________________________________
A Fõvárosi Bírósághoz 19.P.27.069/2003. számon folyamatban lévõ perben 1 pld. 
faxon,  a  további  pld.-ok  és  a  CD  személyesen,  1  pld.  pedig  faxon  a 
BÛCSELEKMÉNYEKRÕL tájékoztatásul dr. Belovics Ervin úr legfõbb ügyész 
helyettes kezéhez benyújtva.   

                 (Code: gonczekugyvedei) 



Dr. MÁDL FERENC köztársasági elnök részére
Személyes levélként
Code: Mádl050401

Tisztelt Mádl Úr!

A  300.000,-Ft-os  magán-ügyvédi  költség  ellenem  megítéltetése  azért,  mert 
kértem,  hogy  helyezze  hatályon  kívül  a  bíróság  a  felõlem  hamis  adatokat 
híresztelõ  köztársasági  elnöki  (közérdekû  bejelentésre  vonatkozó)  X-398/98. 
iktatási  számú  határozatot,  az  egész  Magyar  Köztársaság  szégyene,  és 
személyesen  az  Ön,  mint  „legfõbb  közjogi  méltóság”  szégyenét  képezõ 
közokirat-hamisítás!

Budapest, 2005. 04. 02. 

Tejfalussy András
felperes /1-420415-0215/

Copy: dr. Polt Péter legfõbb ügyésznek

Faxon: 224-5002, 354-5645



Közérdekû összefoglaló feljelentés Dr. Sólyom László úr köztársasági 
elnökhöz és a legfõbb ügyész részére 

Tárgy:  A  Magyar  Állam  köztársasági  elnöki-,  köztársasági  elnöki  hivatali-  és 
pénzügyminiszteri  okirat-hamisító  csaló  bûnsegédei  ellen  Tejfalussy  András  által  indított 
(alkotmányossági)  per  lényegének feljelentésként összefoglalása az új köztársasági  elnök, a 
Legfõbb Ügyész és a Strasbourgi Nemzetközi Bíróság felé, a kapcsolódó „  pótmagánvádhoz”.  

A FELJELENTETT BÛNELKÖVETÉSEK LÉNYEGE: 

Az alulírt  közérdekû bejelentõ és munkatársai által  1974-2005. folyamán leleplezett 
magyarországi  FOLYTATÓLAGOS  államigazgatási  hivatali  csalási  bûncselekmények 
RÉSZLETES ISMERTETÉSE ÉS BIZONYÍTÉK ANYAGA az AQUANET.FW.HU internetes 
honlapon KÖZZÉ VAN TÉVE. A teljes ügynek a következõ a lényege:
 Elõbb egy csepeli gyárbeli találmány-eltulajdonító MSZMP-s bûnszervezet, majd egy 
belügyminiszter és egy mezõgazdasági miniszter, majd a fõvárosi fõügyész, majd egy verõcei 
jegyzõ,  majd  a  váci  városi  bíróság,  majd  egy  pest  megyei  ügyészségi  nyomozó  hivatali 
osztályvezetõ,  majd  a  Bp.  III.  ker.  Rendõrség  vezetõje,  s  végül  a   köztársasági  elnökök 
próbálkoztak pszichiátriai  csalásokkal  abból  a  célból,  hogy a  Nobel-díjra  ezúton pályázni 
akaró  személyek  részére  büntetlenül  eltulajdoníthatóvá  tegyék  az  én  nemzetközileg 
szabadalmaztatott  találmányaimban  általam  a  világon  elsõként  leírt,  szinte  mindenfajta 
anyagtechnológiai  ÉS  ÉLETTANI  STB.  kutatást  IS  forradalmasító  software,  a   GTS-
ANTIRANDOM-APLA software-rendszer szerzõi jogait. s hogy az általam mûködtetett civil 
tudományos  társaságok  által  ezen  software  ellenõrzési  célra  alkalmazásával  sorozatban 
leleplezett tudományos mérési csalásokat tovább titkolhassák, tovább folytathassák, mint pl. 
biológiai  népirtást  az  élelmiszerek és  italok antifiziológiás  nátrium-  és  kálium tartalmúvá 
tételével. 1992-ben 3 személy balesetet okozott a feltaláló feleségének, s a bíróságok 13 éve 
nem engedik a baleset- okozóival kifizettetni a kártérítést.

A  FELSOROLT  ÉS  BIZONYÍTOTT  EMBERI  JOG  SÉRTÉSEK  ELLEN 
JOGORVOSLATOT KÉRÕ  SOFTWARE-SZERZÕT MAGAS  AZ  ELJÁRÁSI  ILLETÉK 
MENTESSÉGÉNEK  A  MEGVONÁSÁVAL  ÉS   AZ  ÁLLAMIGAZGATÁS  ÁLTAL 
FELBÉRELT,  A  FENTIEKET  „NEM  JOGSÉRTÕNEK”  HAZUDÓ  KÖZTÁRSASÁGI 
ELNÖKI  HIVATALI  ÉS  PÉNZÜGYMINISZTERI  BÛNSEGÉD  ÜGYVÉDEK  RÉSZÉRE 
HATALMAS  MUNKADÍJAK  MEGÍTÉLÉSÉVEL  BÜNTETI  AZ  UGYANCSAK 
BÛNSEGÉD FÕVÁROSI BÍRÓSÁG? 

Feljelentem azt  az  alkotmányjogi  bûncselekményt,  alapvetõ  emberi  jogainkat  sértõ 
bírói  gyakorlatot  is,  amelynek  során  a  bírák  a  valóságossal  ellentétesre  hamisíthatják  a 
tényállást,  a  hamis  tényálláson alapuló  hamis  ítéleteket  érvényesíthetnek,  s  a  csalásukban 
bûnsegéd jogászokat a sértettekkel fizettetett ”ügyvédi munkadíjakkal” jutalmazhatják! 

Lásd  a  19.P.27.069/2003.  alapszám  pert,  amelyet  amiatt  indítottam  a  köztársasági 
elnök  és  a  pénzügyminiszter  ellen  1993-ban,  mert  a  jogászaik  útján  azt  a  hazugságot 
híresztelik rólam , hogy „jogerõs ítélet a rendszerváltás elõtt gondnokság alá helyezett, s lásd a 
Feleségemnek balesetet okozók elleni 28.M.4771/2005 fõvárosi bírósági pert is!  

Budapest, 2005. XI. 24.
Tejfalussy András dipl. villamosmérnök  

tudományos méréstani országgyûlési szakértõ 
Budapest III., Lajos u. 115. Tel./fax: 36-1-250-6064 
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Tisztelt Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bíróság!

Nyilvános közérdekû bejelentés, bírósági fellebbezés kiegészítéssel
A Fõvárosi Bíróság felperesi keresetet elutasító végzése:

 2.Pf.20.786/2005/5. ( 2006- január 12.) 

SOK MILLIÁRD DOLLÁROS ÉRTÉKBEN CSALÁSOKBAN,
ÉS APARTHEIDBEN IS BÛNSEGÉDKEZHETNEK 

AZ EURÓPAI UNIÓS BÍRÓSÁGOK BÍRÁI

Alulírott Tejfalussy András dipl. mérnök feltaláló, tudományos társaság vezetõ (1-420415-0215, születési 
hely: Budapest, anyja neve: Bartha Edit, cím: 1036 Budapest III.,  Lajos u. 116.) az alábbi közérdekû bejelentést 
és feljelentést nyújtom be az Országos Rendõrfõkapitányhoz és (a bûnsegéd?) dr. Sólyom László köztársasági 
elnök kezéhez, a dr. Göncz Árpád korábbi köztársasági elnöknek a brutális rendõrségi megveretést is alkalmazó 
ellenem folytatott  politikai  retorziós  pert  letagadó X-398/1998.  ikt.  sz.  hamis iratának (egy jogos közérdekû 
bejelentést hamis indokok alapján elutasító határozatnak) az állami archiválhatóságát szolgáló fõvárosi bírósági 
stb. csalások elkövetõi és a bûnsegédeik ellen.

Önmagamról:

 Az egyik nagyapám egy becsületes bíró volt (Dr. Tejfalussy Béla, a Nyitrai Bíróság elnökhelyettese), a 
másik  pedig  egy  becsületes  rendõr volt  (Bartha  Béla,  elõbb  a  Nagyváradi,  majd  a  Budapesti  rendõrségnél 
fõkapitány-helyettes).  Az  Õ  emlékük  tisztelete  is  azt  kívánja  tõlem,  hogy  fellépjek  a  nemzetközi  zsidó 
törvénykönyvben,  a  Talmudban  a  talmudistanaciknak  kötelezõen  elõírt  lopás,  csalás,  rablógyilkosság 
elkövetésében és jogi fedezésében bûnsegédkezõ bíróságok és egyéb szervek, bûnszervezetek nyilvános elítélése 
érdekében. De mint több miniszteri kitüntetést is kapott tudományos kutató is kötelességemnek tartom, hogy 
leleplezzem a magyarság érdeke elleni hivatali visszaéléseket folytatókat.

Õróluk:

1.  ügy: Az  általunk  mérésekkel  leleplezett,  majd  feljelentett  hitelezési  (OTP és  alperes  társai  által 
szervezett  álhumusztermeltetési)  országos  csalás  ügyének  a  bírósági  megítéltetésére  benyújtott  kiegészítõ 
keresetünk bírák által „eltüntetése”: mindmáig nincs letárgyalva. A 2.P.20.129/l993. Fõvárosi Bírósági alapszámú 
perhez  tartozóan,  Dr.  Czugler Péter ügyvéd által  megfogalmazott  hitelezési  csalási  bûncselekményt-leleplezõ 
1996-os  kereset-kiegészítésünkrõl  van  szó,  amit  máig  sem  kezdtek  el,  nem  engednek  letárgyalni  a  fõvárosi 
bírósági bírák. E bírák nyilvánvalóan bûnsegédkeznek a többször tízmilliárdos hitelezési csalást (és környezeti 
károkozásté is) szervezõ és azzal számos károsultat öngyilkosságba hajszoló OTP és társai alpereseknek a csalás 
folytatásához, eltitkolásához.

2.  ügy: Jogerõs  bírósági  ítélet  alapján  történt  cselekvõképtelenné  nyilvánításomat  „tényként”  állító 
(hazudó) Köztársasági Elnök Hivatala X-398/l998. számú hivatalos irat. Az állami és önkormányzati szerveknél 
„nem hamisként”  történõ  archiválásában bûnsegédkeznek a  bírák  a  2.Pf.20.786/2005/5.  (2006.  január 12-i), 
hiányosan hitelesített, a hamisságára benyújtOtt bizonyítékoIMAT „be nem nyújtottnak” hazudó másodfokú 
végzéssel. A pert a hamis irat semmissé nyilvánítására indítottam. Több millió forintos perköltséggel próbálnak 
tönkretenni a hamis irat semmissé nyilvánítása kéréséért a bûnsegédkezõ bírák.

3. ügy: A 2. sz. alatt ismertetett és a honlapunkon teljes mértékben bizonyított bírói bûnsegédkezés a 
nem  vallásos  zsidó  magyarok  kálisóval  való  legyilkolásnak  a  méréseinkkel  (elõbb   öntevékenyen,  majd 
parlamenti szakértõként) általunk leleplezése akadályozását, a tolvaj csaló rablógyilkos talmudistanáci-disznó 
országhódítók céljait is kiszolgálja.

Lásd  a  bizonyítékait  az  internetes  honlapunkon,  hogy  a  pszichiátriai  csalásokra  is   alapozott 
törvénysértéseket  bizonyos  Albert  Béla  kezdte  el  ellenem  megszervezni  (1980),  aki  ezután  megkísérelte 
elbitorolni a találmányaim szövegeihez fõzõdõ jogaimat. A bírósággal õ készíttetett és archiváltatott ellenem egy 
általa a saját hazugságaival kierõszakolt hamis elmeorvosi szakvéleményt. 



Amikor a rendõrök elhurcoltak ún.”elmeorvosi vizsgálatra”, 40 C fokos influenzás lázam volt.  Ezt a körzeti 
orvosi  szakrendelõnk két fõorvosa is igazolta, s ennek általam bebizonyítása miatt nem tudták ellenem ítélettel 
megerõsíteni a teljesen hamis „elmeorvosi szakvéleményt”. Ennek ellenére archiváltatták azt, s amikor kiderült, 
hogy Albert Béla megsértette a találmányaim szövegeihez fûzõdõ szerzõi jogaimat akkor is, s amikor az általam 
feltalált új tudományos méréstechnika leleplezte a kálisóval népirtást, az embereket és állatokat megbetegítõ, 
meggyilkoló, ivartalanító kálisó használatokat, újra elõvették és felhasználták ellenem. Az ezekben bûnsegédkezõ 
belügyminiszterek „bevetették ellenem” (Kamara János 1987, Boross Péter 1991, Kuncze Gábor 1997) a bírói 
csalással  archiváltatott  hamis  iratot  a  bíróságokon  is,  de  „pártvonalakon”  is.  Pl.  a  fenti  végzést  megelõzõ 
elsõfokú bírósági tárgyaláson is bevetette ellenem az „állam” alperes ügyvédje, a köztársasági elnöki hivatali 
jogász  segítségével.  E  csalásért  több  mint  félmillió  forintos  „munkadíjat”  ítélek  meg  nekik  az  ugyancsak 
bûnsegédkezõ bírák, akik a hamis (19.P.27.059/1993/15.) elsõfokú ítélettel, majd a hamis másodfokúval „végleg 
archiváltatni”  próbálják  az  alperesek  által  ellenem  készített  és  felhasznált  hamis  okiratokat,  hogy  tovább 
használhassák azokat ellenem a találmányaim szerzõi jogait jogtalanul magukénak mondó, s ezúton  NOBEL-
díjakra pályázó személyek, s a kóser étrenddel nem védett magyar lakosokat a mérgezõ kálisóval etettetõ, azzal 
mérgeztetõ tolvaj csaló rablógyilkos talmudistanácik?!

A fentiekkel kapcsolatban kérem kinyomozni és megnevezni a Fõvárosi Bíróság által a mellékelt végzése 
útján  is  folytatott,  fentebb ismertetett  bûnsegédkezések  valamennyi  személyi  felelõsét  és  azonnal  beindítani 
ellenük a rendõrségi és büntetõbírósági eljárásokat:

Mellékelem a  hamis végzést,  az  arra  általam kézzel  ráírt  feljelentéssel  és  fellebbezéssel,  valamennyi 
egyéb  bûnügyi  bizonyíték  is  megtalálható  a  tudományos  társaságunk  WWW.AQUANET.FW.HU  nyilvános 
internetes  honlapján,  s  benyújtottam  a  honlap  CD-másolatát  az  említett  végzést  megelõzõen  a  Fõvárosi 
Bíróságra és a Fõvárosi Bíróság és társai károkozásai ellen indított folyamatban lévõ peremben a Pest Megyeri 
Bírósághoz is. 

Hivatalból kapták az ügyiratot és a mellékletét: 

1./ dr. Bene László országos rendõrfõkapitány (1 pld.) feljelentõiratként
2./ dr. Lomnici Zoltán, mint a Legfelsõbb Bíróság és mint az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke is (1 
pld.) a bírák és a bírósági vezetõk elleni fegyelmi eljárás indítványaként.

3./ Fõvárosi Bíróság Elnöke, mint   feljelentéssel is kiegészített fellebbezést (4 pld-ban).  
4./ Strasbourgi Nemzetközi Bíróság, mint a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG alperes általi bírósági emberi 

jog sértések elleni bejelentést, azzal kapcsolatban, hogy miután (jelenleg, az alperesek károkozásai miatt) nincs 
ahhoz elegendõ jövedelmem, hogy „kötelezõen” elõírt ügyvédet foglalkoztathassak és fizessek, a hazai bírák (lásd 
a  mellékelt  végzésükben)  mint  felperest  megakadályoznak  abban,  hogy  a  saját  ügyemben  másodfokon  is 
önállóan  intézhedhessek,  E  BÍRÁK  ÍGY PRÓBÁLNAK  JOGERÕSSÉ  TENNI  EGY HAMIS  ELSÕFOKÚ 
ÍTÉLETET ÉS EGY HAMIS MÁSODFOKÛ VÉGZÉST, MEGALÁZNI ÉS KIFOSZTANI.

Tisztelt Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bíróság! 

Kérem  megszüntetni  ezt  az  Európai  Uniós  emberi  jog  sértést,  és  kötelezze  a  Magyar Köztársaság 
alperest arra, hogy biztosítsa részemre, diplomás mérnök részére a jogot a saját peres ügyeim bármelyik európai 
uniós bíróságon önállóan végigviteléhez! 

Hungary 2006. 01. 19.  
Tisztelettel:  

Tejfalussy András dipl. mérnök, felperes
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG GMK 

végelszámoló, néhai dr. Kuncze Pál által megbízott országgyûlési szakértõ, Ptk. 494-487. §. szerinti kárelhárítási 
ügyvitelt végzõ. 1036 Budapest, Lajos . 115. Tel./fax: 250-6063



AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG KÖRNYEZETVÉDELMI- ÉS GAZDASÁGOSSÁG 
ELLENÕRZÕ KÖZPONTJA GMK V.A. Tejfalussy András végelszámoló, Tel./fax: 36-1/250-6064

H-1036 Budapest, Lajos u. 115..
A Fõvárosi Bíróság Elnöke kezéhez!                                             Code: gonczosperifelleb1-bol

ELFOGULTSÁGI  KIFOGÁS  bejelentése  a  19.P.27.059/2003.  alapszámú  per 
fellebbezésénél, a hazai bíróságok, ügyészségek, köztársasági elnökök stb., a Magyar Állam 
valamennyi hatósága és egyéb szervei (eddigi hivatali visszaéléseik miatti) elfogultságára:

A MAGYAR  ÁLLAM  VALAMENNYI  HIVATALOS  SZERVE  AMIATT ELFOGULT ÉS  AMIATT 
FOLYTAT HIVATALI VISSZAÉLÉSEKET,  TÖRVÉNYSÉRTÉSEKET VELEM SZEMBEN,  MERT ÉN AZ 
ÁLTALAM  SZABADALMAZTATOTT  MÉRÉSEK  EREDMÉNYEIVEL  LELEPLEZTEM  ÉS  FEL  IS 
JELENTETTEM  A  TERMÕTALAJ-  TALAJMÉRGEZTETÉSI  ÁLLAMIGAZGATÁSI 
BÛNCSELEKMÉNYEK  FELELÕSEIT,  PL.  A  JELEN  PER  ELSÕFOKÚ  TÁRGYALÁSÁN  IS,  A  CD-N 
MELLÉKELT  WWW.AQUANET.FW.HU  INTERNETES  HONLAP  BIZONYÍTÉKAI  ALAPJÁN.  (AZ 
ALÁBBI  IDÉZET  A  HONLAP  JELENLEGI  FÕTÉMAJEGYZÉKÉBEN  AZ   56./  SORSZÁM  ALATTI 
AKTUÁLIS KÖZÉRDEKÛ KÁRELHÁRÍTÁSI TÉMÁNK, „MAFFIA ÜGYÉSZSÉG?” CÍMMEL. iDÉZEM A 
LÉNYEGET:
. A  MEZÕGAZDASÁGI  SZAKIRÁNYÍTÓK  TUDATOSAN  TÖNKRETESZIK  A  MAGYAR 
GAZDÁKAT,  A MAGYAR TERMÕFÖLDEK TERMÕKÉPESSÉGÉT,  A MELEGTÕL ÉS VÍZHIÁNYTÓL 
VALÓ  NÖVÉNYKIPUSZTULÁST  NÖVELÕ  IZRAELI  KÁLISÓ  MÛTRÁGYA  HASZNÁLATÁRA 
RÁBESZÉLÉSSEL, RÁKÉNYSZERÍTÉSSEL , A FÖLDJEIK MEGSZERZÉSE CÉLJÁBÓL?

A VÁLASZ:  IGEN,  S  EZT  A MÉRÉSEK  ÉS  AZ  IZRAELLEL ELTÉRÕ  VISZONYBAN  LÉVÕ 
KÜLÖNBÖZÕ  ORSZÁGOK  DURVÁN  ELTÉRÕ  MÛTRÁGYA-FELHASZNÁLÁSI  STATISZTIKÁI 
EGYARÁNT, EGYÉRTELMÛEN BIZONYÍTJÁK:

A TEJFALUSSY ANDRÁS ÁLTAL NEMZETKÖZILEG SZABADALMAZTATOTT ANTIRANDOM 
MÉRÉSI  SOFTWARE  ALAPJÁN  BEÁLLÍTOTT ELLENÕRZÕ  MÉR  MÉRÉSEK  KÖZVETLENÜL JÓL 
LÁTHATÓVÁ TETTÉK, LELEPLEZTÉK AZT, HOGY CSALÁST KÖVETTEK EL, AKIK BEBESZÉLTÉK A 
GAZDÁKNAK,  A  KÁLISÓVAL  MÛTRÁGYÁZÁST,  VAGYIS  CSALT  A  MAGYAR  TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA ÉS TUDATOSAN MÉRGEZTETI A NÖVÉNYEKET ÉS AZOK FOGYASZTÓIT A KÁLISÓVAL. 
A TALAJNAK NEVEZHETÕ  TERMÉSZETES TALAJOK,  ÍGY A MAGYAR TERMÕFÖLDEK IS,  SOK 
KÁLIUMOT  TARTALMAZNAK.  A  MAGYAR  TERMÕFÖLDEKNEK  SOHA  SEM  VOLT,  S  A 
TOVÁBBIAKBAN SINCS SZÜKSÉGE KÁLIUM MÛTRÁGYÁZÁSRA, SÕT AZ CSAK ÁRTHAT. 

A  MAGYAR  TERMÕFÖLDEKNEK  A  NÖVÉNYEK  GYÖKEREI  ÁLTAL  IGÉNYBEVETT 
TÉRRÉSZÉBEN  (GYÖKÉRZÓNA)  HEKTÁRONKÉNT MA IS  TÖBB,  MINT 1  MILLIÓ  KILOGRAMM 
MEGKÖTÖTT,  RAKTÁROZOTT  KÁLIUM  VAN.  EZ  A  KÖTÖTT  FORMÁBAN  LÉVÕ  KÁLIUM 
TERMÉSZETES KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT A NÖVÉNYEK SZÜKSÉGLETE SZERINTI MÉRTÉKBEN 
SZABADUL FEL, 

A NÖVÉNYEK  SZÁMÁRA ÉLETTANILAG  LEGKEDVEZÕBB  (FIZIOLÓGIÁS)  MÉRTÉKBEN, 
NEM. MÉRGEZÕ MÓDON, KÍNA ÉS AZ ISZLÁM ORSZÁGOK NEM HELYEZIK AZ IZRAELI KÁLISÓ 
EXPORTÁLÓK  ÉRDEKEIT  A  NÉPÜK  ÉRDEKEIK  ELÉ,  EZÉRT  A NITROGÉN  ÖSSZ-MÛTRÁGYA- 
MENNYISÉG EGYHÚSZADÁNÁL IS KEVESEBB AZ ÖSSZKÁLIUM MÛTRÁGYA HASZNÁLATUK, SOK 
ÉV ÁTLAGÁBAN IS.

EZEKNEK AZ ORSZÁGOKNAK A TALAJAIBÓL SEM FOGYOTT EL A KÁLIUM, S NEM IS FOG 
ELFOGYNI.  AZ,  HOGY ÕK  NEM  MÛTRÁGYÁZNAK  KÁLISÓVAL,  ÖNMAGA IS  BIZONYÍTJA AZT, 
HOGY  A  MAGYARORSZÁGI  EGYETEMI  TANÁROK  ÉS  KUTATÓINTÉZETEK  TUDATOSAN 
HAZUDTAK  AZT  A  MAGYAROKNAK,  HOGY  AMENNYIBEN  ABBAHAGYNÁK  A  KÁLIUMMAL 
MÛTRÁGYÁZÁST,  AKKOR  A  MAGYARORSZÁGI  TERMÕFÖLDEK  TERMÕKÉPESSÉGE 
KATASZTROFÁLISAN LEROMLANA.

A MAGYARORSZÁGON ÁRUSÍTOTT VEGYES MÛTRÁGYÁKBAN MA IS HÁROMSZOR TÖBB A 
KÁLIUM,  MINT  A  NITROGÉN,  PL.  AZ  IZRAELI  KÁLIUMNITRÁTBAN,  VAGY  A  8:16:25  (N:P:K) 
MÛTRÁGYÁKBAN. A KÁLISÓ BETEGÍTI A NÖVÉNYEKET, S EMIATT PL. AZ ASZÁLYOS IDÕJÁRÁS IS 
SOKKAL  NAGYOBB  KÁROKAT  OKOZ.  NYILVÁNVALÓAN  LEKORRUMPÁLTÁK  AZ  EGÉSZ 
MAGYARORSZÁGI SZAKIGAZGATÁST AZ IZRAELIEK....”

Budapest, 2006. február 5.
 MELLÉKLETek 1./ Beadvány a Nemzetközi Bírósághoz (Code: GonczosperSTR160117
2./ A 2.Pf.20.786/2005/5. sz. végzés, a ráírt fellebbezéssel és feljelentéssel.  

Tejfalussy András
 dipl. mérnök feltaláló



Code: BirosagiIratEltunes060925.
Címzettek::
Magyar Országgyûlés, Igazságügyi és Rendészeti Miniszter, Legfõbb Ügyészség  és az alábbi Bíróságok elnökei
1./ Budai Központi Kerületi Bíróság: 2.Vh. 410/2002/18.,  
2./ Nógrád Megyei  Bíróság: P.20.473/2006/7.
3./ Fejér Megyei Bíróság: 3.P.20.437/2006/11.
4./ Fõvárosi Bíróság  26.P.22.210/2006/2-I.,  19.P.27.069/2003/15., 19.P.21.886/2005/3. , 21.P.26056/04/7-I.
5./ Budapesti II. és III. ker. Bíeóság:  20.PK.542566/1999/1.

Tisztelt Címzettek!

Alulírt felperes, Tejfalussy András dipl. mérnök, Agroanalízis Tudományos Társaság gmk. v. végelszámoló, 
Balogh Zsófia dipl. közgazdász felperes meghatalmazottja  (1036 Budapest, Lajos u. 115.).  elfogultsági kifogást és  
bírósági csalási lehetõség elhárítási javaslatot kell bejelentenem Önök ellen, miután a Bíróságaik által nekem, s az 
általam képviselteknek postán megküldött, s a kitûzött idõpontú tárgyalás alapjául szolgáló iratok közül hiányzott az 
alapkeresetem. A postás által lezártan átvetetett  bírósági borítékokban ugyanis nem voltak benne ezek az alapvetõ 
iratok, de iratjegyzék sem, vagyis, ha aláíratták a tértivényen az alapkereset átvételét is a Feleségemmel, a bírósági 
borítékba eredetileg nem betett, vagy abból utóbb „eltûnt” iratoknak az átadását is, akkor csaltak. Rendõrségi eljárást is 
követelek a tettesek ellen. Részletes bûnügyi dokumentáció a  www.aquanet.fw.hu internetes honlapon található. (A 
bírósági, bírói bûnözés lehetõségének és módjának feltárását a Ptk. 484-487. §. keretében végeztem el.)

Kérem a perek tárgyalásának a felfüggesztését az iratok elõkerestetéséig és az akták iratanyagéról részemre 
hiteles tételes iratjegyzékek megküldéséig. 

Javaslom, hogy mindig tételesen sorolják fel a megküldött iratokat a végzésben vagy iratjegyzékben és csak az 
iratjegyzéket  tartalmazó  végzésnek  vagy  a  külön  iratjegyzéknek  az  ügyiratszámát  írassák  alá  az  ügyfelekkel  a 
tértivényen, miközben a borítékon kívülrõl is legyen ráírva a végzésnek vagy az iratjegyzéknek az iktatószáma, továbbá 
legyen egy hiteles másodlat a borítékban a tértivényrõl, hogy az ügyfélnek is legyen okirati bizonyítéka arról, hogy a 
postás  a  tértivényen  mit  íratott  alá.  Ez  egyrészt  csökkenti  az  adminisztrációs  munkát,  másrészt  kizárja  az  irtatok 
ügyfélhez visszapostázottnak feltüntetését és ezúton az aktából hiányzásának az ügyfélre ráfogásával csalást.

Javaslom a  felsorolt  ügyekben  az  irateltûnésekre  és  azokra  alapozott  hamis  tényállás  megállapításokra  és  azokra 
alapozott hamis ítélkezésre, ítélkezési csalásokra alkalmat biztosító, a jelenlegi, a  postázási csalásokkal és a bírósági-
aktából  való  közvetlen  irateltüntetéssel,  iratkicseréléssel  folytatott  tényállás  hamisítási  és  ítélkezési  stb.  csalások 
lehetõségét kizáró ügyrend kialakítását. Vagy, ha van ilyen ügyrend, akkor az azt be nem tarttató bírósági elnökök 
fegyelmi úton menesztését és a helyükre az iratiktatási és irat-nyilvántartási csalások lehetõségét is kizáró ügyrendet 
biztosító  személyek  kinevezését.  Addig  is  tételes  iratjegyzékeket  kérek  a  mellékelt  iratban  felsorolt  többi  peres 
ügyünkben  is,  a  bírósági  aktákban  még  megtalálható  valamennyi  anyagról,  mert  mindegyik  perben  történtek 
irateltüntetések és/vagy iratkicserélgetések, hamis irat felhasználások és azokra alapozva, a tényállásokat ellenkezõre 
hamisító ítélkezések és jogorvoslat megakadályozások. 

A Magyar Országgyûléshez és a Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bírósághoz is megküldött elõzõ beadványomban 
(Code: BeneVh060923) felsoroltam a t. Magyar Országgyûlés és az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter számára is, a 
fenti  ügyekkel  kapcsolatos  elõzményi  ügyek  ügyszámait,  azokét,  amelyek  esetén  az  ítélkezés  idejére  okiratok  és 
bizonyítékok tûntek el a bírósági aktákból, vagy az eljáró bíró a tárgyaláson letagadta az általa hiányolt okiratnak a nála 
lévõ bírósági aktában benne létét a megtalálása után hozott végzésében.

Nem lehet úgy vállalnom a pereink folytatását hazai bíróságokon, hogy ezeknél „meg van engedve, lehetõvé van téve”, 
hogy a. bíróságokról majd eltûnhessenek az ellenünk felhasznált iratok az azokra alapozott hamis ítéletek után. Jelenleg 
a bírósági aktából eltüntethetõk a hamisan sorszámozott, az akta iratjegyzékében azonosíthatóan nem feljegyzett iratok. 
Az akták  iratai,   utólag másik  iratra,  akár  az  ítélkezés  idejére  eltüntetettre  is  kicserélhetõk,  visszacserélhetõk.  Ha 
hiányzó vagy hamis iratokra hamis tényállást alapoznak  és a hamis tényállásra alapozott hamis ítéleteket írnak, a hamis 
ítéletek útján az ítéletekhez alapul vett hamis iratokat is „ jogerõre emelik”, vagyis hamisan hitelesítik. Ezt állította bíró 
és ügyvéd is.

Kérem olyan bíróságon folytatni a fenti pereket, ahol nem tûnhetnek el iratok az aktákból, nem cserélhetõk át más 
iratokra, s nem érvényesíthetenek hamis okiratokat azokra és/vagy irateltünésre alapozott hamnis ítéletekkel . 

Verõce, 2006. szeptember 26.

Tisztelettel:
 Tejfalussy András s.k.
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Budai Központi Kerületi Bíróság
dr. Mayerhoffer Gyöngyi bíró

                                                                                      1.P.22952/2007/2.
                                                       Jelen  irat 6 példánya személyesen benyújtva

Melléklet: A 2007.0.02-i mellékletezett beadvány 2 pld. teljes másolata

Tisztelt Bíróság!

Alulírt Tejfalussy András (1-420415-0215) dipl. mérnök feltaláló, software-szerzõ, Agroanalízis 
Tudományos  Társaság  gmk  végelszámoló,  Antirandom  gmk  v.a.-t  meghatalmazott 
beavatkozóként  képviselõ,  feleségét  Balogh  Zsófiát  meghatalmazottként  képviselõ  (1036 
Budapest, Lajos u. 115.) felperes, kérem, hogy a Horváth Péter (1224 Budapest, Thököly u. 26.) 
alperes ellen indított  jelen perben a  t.  Bíróság szíveskedjék helyesbítve regisztrálni  a  felperesi 
pozíciómat és a per tárgyát és az alpereseket, ugyanis az ANTIRANDOM GMK és annak Horváth 
Péter  által  végrehajtással  üldözött  tagjai  jogai  és  a  saját  jogaim védelmében,  Horváth  Péter  és 
bûnsegédei  ellen,  valamint  a  bíróságok  eddigi  jogsértései  ellen  és  a  további  jogsértések 
megakadályozására, a Pp. 123. §-án alapuló

m e g á l l a p í t á s i 

keresetet nyújtottam be, hogy ítélet is megállapítsa a bíróságokon ellenünk elkövetett jogsértéseket, 
s  ennek  keretében természetesen  kértem a  Horváth  Péter  által  folytatott  végrehajtási  kísérletek 
felfüggesztését is, a 21.P.22.800/1996/26. BKKB. sz. alapügyben.

Ehhez kiterjesztem a jelen peri  keresetemet az alárendelt  bíróságokért  is  felelõs perképes 
Fõvárosi Bíróság és Pest Megyei Bíróság alperesekre, akik a 21.P.22.800/1996/26. alapügyben 
és a 18.P.23.472/2001. BKKB. sz. perújítás során jogsértõen károkat okoztak.

Az itt is alperes bíróságok ellen már van per folyamatban 3.P.20.437/2006. számon a Fejér 
Megyei  Bíróságon,  ezért  a  jelen  per  alapján  is  alperessé  lett  bíróságokat  elfogultnak  kérem 
nyilvánítani és kérem áttenni a jelen keresetet  is -  a Horváth-féle perbeli  végrehajtási  eljárások 
azonnali  felfüggesztése  mellett  -  a  Fejér  Megyei  Bírósághoz.  A Fejér  Megyei  Bíróság  már 
korában helyt adott az illetékmentességi kérelmemnek a jelen per tárgyával összefüggésben.  

Kérem a jelen peri  tárgyalások távollétem esetén is  megtartását,  minden bírósági  irat  hitelesen, 
iratjegyzékkel, s a tértivényen és borítékon az iratjegyzék számával, idõben megküldése mellett.

Az  1.P.22952/2007/2. BKKB.  sz.  végzésben  jogsértõnek  látszik,  hogy  a  BKKB.  iktatóirodáján 
általam  személyesen átvetetett  4  példány  alapkeresetemnek  egy  olyan  további  példánnyal 
kiegészítésére akarnak kötelezni, amelyet „tanuk elõtt írtam alá”. Mint Agroanalízis Tudományos 
Társaság gmk végelszámolónak is egyszemélyes aláírási jogom van.

A jelen ügyben ezzel kapcsolatban  rendõrségi nyomozás útján  is illene kivizsgálni,  hogy ez a 
bíróság miért nem ír alá hitelesen az ügyfeleknek kiadott végzésein és irat-átvételi igazolásain: 

Azért-e, hogy a bírák és bírósági vezetõk elleni büntetõ feljelentéshez bizonyítékként szükséges 
hiteles  okirati  bizonyítékok  ügyfeleknél  megmaradása  veszélye  nélkül  lehessen  csalni  az 
ítélkezéseknél és a hamis ítéletek végrehajtásánál? 
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Az ügyfeleknek ugyanezért  nem szabad megnézniük átvétel  elõtt,  hogy benne van-e a  lezártan 
átvetetett bírósági borítékban minden olyan irat, amelynek az átadását a postás vakon aláírattatja 
velük  a  bírósági  tértivényen?  Tudatos  bírósági  csalási  alkalom  teremtés,  csalási  elõkészület, 
bûnsegédkezés, hogy a bírósági borítékon nincsenek felsorolva ugyanazok az iratok, amelyeket a 
tértivény felsorolt, s ezután az ügyféllel aláíratott 1 példányos tértivény, az egyetlen bizonyíték a 
bíróságé lesz, ahol majd eltüntethetõ? A Strasbourgi Nemzetközi Bíróság is így regisztrálja az 
ügyfelek által  benyújtott  bizonyítékok és az ügyek egyéb bírósági iratai mikor, kinél,  hol létét? 
Példák:  dr.  Reiner  Ágnes,  aki  Horváth  ügyvédje,  hamisan  regisztráltatta  Horváth  Pétert 
„perújítóként”  a  BKKB-n,  amikor  Horváth  Péter  ellen  mi  voltunk  perújítók.  Elõzõleg  pedig  a 
Horváth Péter hamis keresetével szemben beszámításhoz a 21.P.22.800/1996. BKKB. számú perben 
az elsõfokú eljárás teljes idejére „eltûntek” mindazon iratok, amelyeket az elsõfokú bíróság átkért a 
Váci- és a Pest Megyei Bíróságtól, ahová azokat 1993-ban benyújtottam bûnügyi bizonyítékként és 
kártérítési követelésként Horváth Péter és társai ellen, a Feleségem és a társaságaink s a magam 
részérõl.  Számos kapcsolódó ügyben is  bizonyítható,  hogy ugyanezek a  bíróságok hamisan,  ill. 
fordítva regisztrálták az ügyfelek perbeli státuszát, s az ítélet hozatal elõtt idõlegesen vagy végleg 
eltüntették a beadványainkat, s az ítélkezéseikben semmibevették azokat. 

Azért  is  kiterjesztem a  keresete(i)met  e  tárgyban is  a  jelen  bíróság(ok)ra,  mert  a  jelen  perbeli 
alapkeresetemben alperesként megnevezett Horváth Péter által (az általa, az ügyvédje, s a balesetet 
okozó bûntársai és azok bûnsegéd ügyvédei által) hamisított, ill. félreértelmez/tet/ett okiratokkal, az 
Antirandom GMK ellen és annak több tagja, pl. a feleségem Balogh Zsófia kárára, s az általam 
vezetett  AGROANALÍZIS  TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG  gmk  kárára  és  a  minket  megbízó 
Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium kárára, s az én káromra is) kreált perben az 
Antirandom gmk-t, s általa Horváth Pétert programozással megbízó AGROANALÍZIS fõvállalkozó 
részérõl beavatkozó voltam, s azért is, mert a  21.P.22.800/1996. perbeli hamis másodfokú ítélet 
elleni perújításnál is Horváth Péter csalási érdekeit kiszolgáló hamis elsõ- és másodfokú végzéseket 
eredményezõ hamis ügyfél-regisztrálások és bizonyíték semmibevételek történtek: pl. a Váci- és a 
Pest Megyei Bíróságtól sem szerezték be a Horváth Péter balesetokozási, okirat-hamisítási és 
APLA-program dokumentáció eltulajdonítási bûncselekményei elleni feljelentést és kártérítés 
követelést,  amelyeknek  az  õ  hamis  követeléseivel  szemben  beszámítását  kértem,  s  most  e 
bíróságoknál ezekre a tudatos bírósági károkozásokra alapozzák az Antirandom gmk és a Feleségem 
ellen folytatott hamis okirat felhasználásokkal jogszerûsített végrehajtási kísérleteket. 

Ezúton  is  egyértelmûsítem,  hogy -  egyelõre  1.-Ft konkrét  perérték  mellett  -  azt  kérem a  jelen 
keresetem útján is, hogy a a Horváth Péter és bûnsegédei által  az Antirandom gmk ellen, s ily 
módon a feleségem Balogh Zsófia ellen is folytatott perben felhasznált okiratok hamisságát, s 
a  végrehajtáshoz  alapulvételük  megalapozatlanságát  nem  elfogult  bíróság  jogerõs  ítélete 
állapítsa meg, mert Horváth Péter és társai és mások is a jogsértõ iratok „érvényben maradtára” 
alapozzák ellenünk a hamis követeléseiket és a rágalmaikat, s az alperes bíróságok ezekre alapozva 
akadályozzák  a  felénk  tartozókkal  való  tartozás  kifizettetést.  Ezeket  az  iratokat  (CD-n) 
benyújtottam a Fejér Megyei Bíróságnál, ill. az ügyvédi benyújtásuk folyamatban van (ugyanott). 

Budapest, 2007. november 4.
Tisztelettel:

Tejfalussy András 
felperes



Tejfalussy András (1-420415-0215) dipl. mérnök méréstani szakértõ feltaláló
Tel./fax: 36-1-250-6064, 36-27-380-665, 36-202181408, ujvizforras@freemail.hu 

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság 
(TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT) www.aquanet.fw.hu
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Europian Court for Human Rights
STRASBOURG
Cedex 67075
FRANCE

Tisztelt Nemzetközi Bíróság!

Alulírt Tejfalussy András magyar állampolgár (többi azonosító adat a jelen beadvány fejlécében) 
bejelentem az alábbi

csalás-bûnpártolás-megállapítási- és kártérítési keresetemet, 

ezúton kérve megállapítani, ill. ítélni az alperes Magyar Állam terhére a következõket: 

1./  Kérem megállapítani,  hogy a  „humuszt  termelni”  képtelen -  lásd a  nívódíjas  agráregyetemi 
tankönyvi tantételt (1) - Eisenia Foetida gilisztáknak a tudományos csalók által megtévesztett több 
tízezer  magyarral  képtelenül  magas  áron  bankhitel  terhére  országosan  felvásároltatása  (s  ennek 
fõügyészek és fõbírák által bûnpártolása is) az alperes Magyar Állam felelõsségére történt.

2./ Kérem megállapítani, hogy a tantételt (1) semmibe vevõ alperesi szabványosítók és vízjogi stb. 
engedélyezõ  hatóságok  közremûködésével,  elsõsorban  az  Országos  Takarék  Pénztár  (OTP) 
hitelakciói keretében szervezték meg a humuszt termelni képtelen giliszták „humusztermelési” célra 
OTP  hitelekbõl  olyan  magas  áron  felvásároltatását,  mintha  az  emésztési  folyamatuk  során  e 
giliszták valójában nem a nemhumusz állati trágyát, hanem az igazi „talajhumuszt” ürítenék (2) .

3./  Kérem megállapítani,  hogy az 1-2./ pontok szerinti bûnözést egyes hitelezõk és hiteltartozás 
behajtók  a  mai  napig  is  az  alperes  felelõsségi  körében  folytatják  bírósági  segítséggel,  bírósági 
végrehajtásokkal, az 1994-es legfelsõbb bírósági hamis elvi határozat alapján (3), s a Pest Megyei 
Bíróság  10.Pk.20.272/2008/2.  számú  2008.  március  12-i  keltezésû  végzésében  (4)  szereplõk 
bûnsegédi közremûködésével.

4./  Kérem megállapítani,  hogy miután a felperesi  szabadalmak szerinti  új  tudományos biológiai 
hatás ellenõrzõ mérések leleplezték az 1-3./ pont szerinti biológiai és hitelezési csalást, a felperes a 
mérési  eredmények  Pest  Megyei  Bírósággal  közlése,  OTP vezérigazgatója  részére  bemutatása, 
szaksajtóban (5) megírása útján leállította a gilisztafelvásárlás-hitelezési csalás folytatást az OTP-
nél és más hitelintézeteknél is, pl. az akkor még létezõ Mezõbanknál.

5./ Kérem megállapítani, hogy a felperes által véghezvitt 1-4./ pont szerinti csalás-leleplezés után az 
OTP ahelyett, hogy a sok milliárdos károkozás folytatást leállító felperesnek fizetett volna, inkább 
kártalanította  a  hitelezési  csaláshoz  tárgyi  eszközként  felhasznált  gilisztákat  szaporító 
gilisztatenyésztõket az ezek érdekvédelmi egyesületének adott 100.000.000.-Ft kártérítéssel (6). 
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6./ Kérem hogy a t. Nemzetközi Bíróság szíveskedjék az 1-5./ pont szerinti tényállás megállapítása 
alapján arra ítélni a Magyar Állam alperest, mivel felelõs a felperesi kárelhárítási díjigény érdemi 
tárgyalását több mint 10 éve nem megkezdõ bíróságokért, hogy fizesse meg a felperes részére a 
felperes  (és  polgári  jogi  társaság  gmk-ja)  1996.  05.  24-én  benyújtott  pontosított  keresete  és 
perbehívási kérelme (2) szerinti kárelhárítási díjat és annak 1996 05. 24-tõl a tényleges kifizetésig 
eltelt idõtartamra számított magyarországi törvényes késedelmi kamatait.

7./ Felperes megküldi jelen keresetét a Pest Megyei Bíróságnak, annak 10.Pk.20.272/2008/2. számú 
2008. március 12-i keltezésû végzésére ráírt elfogultsági kifogásaival (3), valamint a Fejér Megyei 
Bíróságnak is  (ügyszám:  3.P.20.689/2007.),  kérve,  hogy a  t.  Pest  Megyei  Bíróság,  s  a  t.  Fejér 
Megyei  Bíróság -  mely utóbbinál  a Pest  Megyei  Bíróság és alperes társai  idõhúzásai  és egyéb 
jogsértései  miatt  van  folyamatban  per,  de  az  érdemi  tárgyalás  még  sem  kezdõdött  el  - 
szíveskedjenek  kiadni  a  gilisztázási  csalási  kár  elhárítási  díj  kifizettetésére  vonatkozó  eddigi 
felperesi keresetek aktáit a t. Nemzetközi Bíróság részére, s a többi ügyrõl ily módon leválasztott 
ezen felperesi kereseti követelést a hazai bíróságok ne tárgyalják le a nemzetközi bíróság helyett.

Mellékletek (www.aquanet.fw.hu internetes honlapunk „kepek” mappájában is megtalálhatók!) 
1./  Tankönyv  címlapja  és  tantétele,  ami  szerint  nem  létezik  „humusztermelõ  giliszta”  (Code: 
giltankonyv1ak-1bk)
2./ A felperes (és társai) által a Fõvárosi Bíróságra a 2.P.20.129/1993. perben 1996. május 24-én 
benyújtott keresetpontosítás és perbehívási kérelem (Code: gilotpper96ak-96ek)
3./  A  hamissági  bizonyítékok  felperes  által  utólagos  rájegyzésével  a  Magyar  Köztársaság 
Legfelsõbb  Bírósága  máig  érvényben  tartott  1994-es  hamis  elvi  határozata,  melynek  alapján  a 
bíróságok a mai napig is arra kötelezik a károsultakat, hogy kamatostól fizessék vissza a nem létezõ 
„humusztermelõ giliszta” vásárlására történt aljas felbíztatás útján velük felvett hiteleket az õket 
megtévesztõ csalók jogtalan gazdagítására. (Code: Gil-LFBhamisElviHatarozat94a-94b) 
4./ Magyar Köztársaság Pest Megyei Bírósága a 10.Pk.20.272/2008/2. számú 2008. március 12-i 
végzése a felperes által ráírt megjegyzésekkel. (Code: OTP-PM-Vac-elfogult080320a, -b, -ikt)
5./  A gilisztázási  biológiai  csalás  és  az  arra  alapozott  hitelezési,  szabványosítási,  bírósági  és 
ügyészségi  stb.  hivatali  csalásokat  is  leleplezõ ellenõrzõ mérés  eredményei  egyik ismertetése a 
felperes által a Kertészet Szõlészet elnevezésû magyar szaklapban. (Code: gilcikkkertszol2)
6./ A MAGYAR HÍRLAP által megjelentetett cikk arról, hogy az OTP a hitelezési csaláshoz tárgyi 
eszközként  felhasznált  gilisztákat  szaporító  gilisztatenyésztõket  az  ezek  érdekvédelmi 
egyesületének adott 100.000.000.-Ft kártérítéssel támogatta a csalás méréseinkkel leleplezése miatti 
gilisztaár  (vissza)csökkenési  „veszteségeik”  enyhítésére,  s  ezt  a  Legfelsõbb  Bíróság  hamis 
határozata (3) szerinti hamis indokolással tették. (Code: OTPgil-100millio980621)

Ezen alperesi  tudatos  jogsértések  elítélését  és  az  alperesi  jogsértések  miatti  kártérítés  részemre 
megítélését az Emberi Jogi Egyezmény által kötelezõen elõírt idõben történõ tisztességes bírósági 
eljáráshoz való jogom további biztosítására is kérem kell a t. Nemzetközi Bíróságtól. 

Budapesten, 2008. március 21-én.
Tisztelettel: 

Tejfalussy András

Kapják: 1./ Pest Megyei Bíróság (ad.- 10.Pk.20.272/2008/2.)
               2./ Fejér Megyei Bíróság (ad.- 3.P.20.689/2007.)





Code: FMB-FB-PMB-kozerdBej-080224
Fejér Megyei Bíróság
S z é k e s f e h é r v á r

Tisztelt Megyei Bíróság!

Fõvárosi Bíróság I. r.,  Pest Megyei Bíróság II.  r. alperesek ellen  3.P.20.689/2007. szám alatt 
bírósági jogkörben folytatott károkozás megállapítása érdekében, Tejfalussy András felperes, mint 
feltaláló és tudományos társaság vezetõ is, saját jogaim és jóhírnevem megóvása érdekében, (és a 
feleségem Balogh Zsófia baleseti károsulti és volt Antirandom gmk tagi jogai megóvása érdekében, 
s  az  általam  végelszámolóként  képviselt  Agroanalízis  Tudományos  Társaság  GMK  va.,  s  volt 
alvállalkozója, az Antirandom GMK va. jogos érdekei és jóhírneve védelme érdekében is) folytatott 
peremben 

elõzetes észrevételként

az alperesek P.20689/2007/18. ikt.  2007. november 19-i  ellenkérelmére,  az alábbi indokolással 
elõterjesztem a jelen irathoz csatolt közérdekû bejelentési/feljelentési beadványaimat, hogy ezúton 
ellensúlyozzuk  alperesek  ellenkérelme  „jogaink  érvényesítésének  elévülésére”  hamisan 
hivatkozásait  és a „bizonyításunk általuk hiányolását”. Kérem e beadványaim és a Dr.  Simonyi 
Katalin ügyvéd útján benyújtott elõzõ és újabb kiegészítõ beadványaink, valamint annak is a perbeli 
tényszerû alapulvételét, hogy ilyen folyamatos, sorozatos bûncselekmények esetén csak azok végleg 
befejezõdése után kezdõdhet el „kártérítési igény elévülés”, lásd pl. az „aranyvonat lopás ügyét”, 
amelynél a zsidókkal szemben 50 év múltával sem évült el a kártérítési felelõsség.

Az alperesek ugyanis úgy tüntetik fel, mintha nem õk tartanák fenn ellenem a mai napig is a 
hamis hivatalos iratokat, melyek alapján a P.20.367/93. perben a váci bíróság által ellenem uszított 
rendõrök az 1997.szept.10-i tárgyalás reggelén agyrázkódásosra rugdostak, vertek a váci és a pest 
megyei és a  fõvárosi  stb.  bírák és ügyészek eljárási  csalásai  folytán.  Ezek a csalók az ellenem 
készített bizonyíthatóan hamis iratokat nem hamisnak tekintették, a valóságot bizonyító okiratokat 
pedig  tudatosan  semmibevették.  Folyamatos  bûnelkövetés,  hogy  a  Fõvárosi  Bíróság  alperes 
19.P.27.069/2003/15. sz. hamis ítéletével  egy köztársasági elnöki X-398/l998. ikt. sz. hivatalos 
hamis levelet tartanak érvényben ellenem, mind a mai napig is, amely köztársasági elnöki levél 
pl. a Magyar Egység Pártnál is azt híresztelte el személyemrõl (közvetve azt is állította), hogy „a 
P.20.367/1993. váci bírósági per indítása elõtti jogerõs ítélet megvonta tõlem a választójogomat” 
stb.  Folytatólagos  az erre  a hamis adatokat  híresztelõ levélre  alapozó bírósági  és egyéb csalás. 
Például  az alperes bíróságok jelen ellenkérelme is  lejáratási  céllal  tüntetheti  fel  a  jelen perbeli 
„centrális kérdésnek” a (veretés és a hamis jegyzõkönyvezése stb. miatt a bíró ellen az 1997. szept. 
10-i váci bírósági tárgyalás során általam bejelentett elfogultsági kifogás következtében) jogerõssé 
soha sem lett „elmeorvosi vizsgálatot elrendelni” próbáló váci hamis bírói végzést! Nem emiatt az 
aljas váci bírói jogsértés miatt perelem a jelen per alpereseit és azok bûnsegédeit. Az évtizedek óta 
folytatott  bírósági  emberi  jog sértéseik miatt  perelem õket:  elsõsorban az ellenünk szóló hamis 
hivatalos iratok hamisságának jogerõs ítélet/ek/ útján való megállapíttatására, s a Feleségem és a 
gmk-ink elleni,  valamint a  19.P.27.069/2003/15. sz. peri bíró(ság)i csalások leállítására, s annak 
ítéleti  úton megállapítással  leállítására  folytatom a pert,  hogy alperesek és  bûnsegédeik csalása 
évtizedek  óta  akadályozza  a  társaságunk  OTP  számláján  lévõ  pénzünk  felvételét,  s  hogy 
kifizettessük a gilisztázási csalás elhárítási díjunkat az OTP-vel.
Csatolt  iratok kódjai:  HorvathReszereCsalobirak180222,  Gyurcsany-peri-beavatkozas071229-2, 
NepirtasiHuDiagram, X-398ellenOEhez001113a-b, DamasdihozPerlakysBanda950522,
 VerrontasEllenEload, NMB-FB-PM-alperesi-071207a-c, FMBhezKozerdekuBej080224

Budapest, 2008. február 24. napján
Tisztelettel:             Tejfalussy András (felperes)





Kód: FMB-FB-Kisban080801FeljSzov

Fejér Megyei Bíróság
Dr. Kozma Tamás bíró

3.P.20.689/2007. FMB
26.P.25.325/2007/3. FB 

TISZTELT MEGYEI BÍRÓSÁG! 

1./ Alulírott Tejfalussy András I. r. felperes ezúton benyújtom a fenti sz. perek alpereseivel szemben 
az alábbi feljelentést, a csatolt FB végzés, mint csalás folytatási bizonyíték alapján. (Csak a 
26.P.25.325/2007/3. végzés volt az ügyszám nélküli, átadásakor nem ellenőrizhető tartalmú 
RL13630111731086 aj. r. borítékban*.) 

Utóirat: Mint alperesek csalásai bírósági bűnpártolásai elleni törvényességi panaszt kapja a 
Legfelsőbb Bíróság elnöke is. 

Verőce, 2008. 08. 01. 

Tejfalussy András, I. r. felperes

Büntetőfeljelentés a végrehajtási csalást folytató programozók, bíró, ügyész és ügyvéd bűnsegédeik, 
s azok munkahelyei ellen.

A Horváth Péter végrehajtási kísérleteit a bírók, ügyészek és Horváth ügyvédje 1993 óta folytatják, 
Horváth Péter és Kuzmich Gábor programozók csalására alapozva.  Az a csalás, hogy Horváth 
kizárólag Kuzmich Gábor Antirandom gmk tag részére tette lehetővé az APLA-programom kódjai 
megismerését, de Kuzmich ezen programkódokat sosem adta át az Antirandom gmk többi tagjának, 
hanem a programkódok megismerését követően felmondta a tagsági viszonyát a gmk-nál, ezután 
pedig a mai napig náluk lévő kódolást az Antirandom gmk többi  tagjával próbálják Horváthnak 
kifizettetni, s ebben bűnsegédkezik a másodfokú ítélkezés során bírói csalással megítélt összeget 
kifizettetni akaró minden bíró.

E bírákkal közös csalásnak a megállapítására folyamatban van a Fejér Megyei Bíróságon a 
3.P.20.689/2007. per, ahol a Fővárosi Bíróság ezért is alperes. Csak itt kívánom a csalási ügy 
káraiért felelősséget megítéltetni, az Antirandom gmk felperestárs közreműködésével.

Verőce, 2008. 08. 01. 

Tejfalussy András dipl. mérnök
 I. r. felperes

Melléklet: a 26.P.25.325/2007/3. FB végzés, amelyet 2008. 07. 26-án a feleségemnek kézbesítettek. 
*Megjegyzés: Szokás szerint, a Fővárosi Bíróság itt kifogásolt elfogult, de joghatályos végzése is 
hamisan van hitelesítve. Dr. Kisbán Tamás bíró a feleségem (Balogh Zsófia) által Horváth és társai 
ellen, az általuk neki okozott baleset miatt indított perét a felperesi név hamisan regisztrálásával 
kezdte volna tárgyalni, majd amikor ezt nem engedtem, megakadályozta a kártérítést. 
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EGY BÍRÓSÁG- ÉS ÜGYÉSZSÉG-ÁTVILÁGÍTÓ SOKVÁLTOZÓS KÍSÉRLETNEK
AZ EREDMÉNYE (A 2008. 03. 17-i bírósági végzés elleni fellebbezés kiegészítéseként)

Annak ítéleti igazolását kértem a Fejér Megyei Bíróságtól a  3.P.20.689/2007. perünkben, 
hogy az I-III. r. alperes (Fõvárosi Bíróság, Pest Megyei Bíróság és Legfõbb Ügyészség) évtizedek 
óta tudatosan azon fáradoznak, hogy Magyarország kárára büntetlenül eltulajdoníthatóvá tegyék 
tõlem,  tõlünk  az  általam  feltalált,  nemzetközi  szabadalmaimban  leírt,  lerajzolt,  a  szabadalmak 
érvényességi idején túl is szerzõi jogi védelem alatt álló kutatás-gyorsító és optimalizáló software-
imet  és  a  hatáskalibráló  mérõlétesítményekre  és  automatizált  kutató-létesítményekre  vonatkozó 
óriási (sok milliárd dollár) licenc értékû létesítmény terveimet. 

S annak az ítéleti  igazolását kértem a bíróságtól,  hogy a szerzõi-  és egyéb személyiségi 
jogaimat, ill. a Feleségem és a Munkatársaim személyiségi jogait megsértõkkel szemben a Fejér 
Megyei Bíróságnál lévõ kereset, keresetpontosítás, fellebbezés és azok dokumentációja konkrétan 
bizonyítják,  hogy az  I-III.  r.  alperes,  ill.  a  felelõsségi  körükben lévõ  szervezetek,  személyek a 
valósággal ellentétes hamis adatokat, s azokra alapozott hamis iratokat készítettek és használnak fel 
folytatólagosan  az  általam  képviselt  találmányhasznosító  Agroanalízis  Tudományos  Társaság 
magánvállalkozás szakértõivel, s fõként velem és Feleségemmel szemben. 

S  annak  az  ítéleti  igazolását  is  kértem,  hogy  az  I-III.  alperes  (és  az  ezekben  nekik 
bûnsegédkezõ magánszemélyek és szervezetek) mindezt olyan módon folytatják, hogy az alperes 
bíróságok  és  ügyészségek,  s  ezek  bûnsegédei,  az  ellenünk  elkövetett  jogsértésekbõl  hasznot 
húzók/remélõk hasznára, s a személyem és a szakértõ társaim kárára hamis adatokat hazudtak, majd 
a hamis adatokat igaznak feltüntetõ hamis hivatalos iratokat készítettek, s ezeket a hamis okiratokat 
elévülhetetlenként” felhasználják, ill. lehetõvé teszik azok ellenünk felhasználását. 

S annak ítéleti megállapítását is kértem, hogy az I-III. alperes (és a bûnsegédeik) az ellenem 
és a társaim kárára folytatott szerzõi jog sértésekhez és a személyiségi jog sértésekhez úgy teszik 
büntetlenül felhasználhatóvá a hamis adatokat és az azokra alapozott hamis hivatalos okiratokat, 
hogy semmibeveszik,  semmibevetetik a hamis adatok hamisságát,  s  a  hamis adatokra alapozott 
hamis iratok hamisságát bizonyító bizonyítékokat, s ez utóbbiakat a hivatalaikból, azok hivatalos 
aktáiból eltüntetik (hamis regisztrálások, postázási irateltüntetések, az aktákban lévõ bizonyítékok 
más iratokra  kicserélése,  átcserebelélése és egyéb „bûnjel-eltakarítási”  mûveletek folytatásával), 
amire  a  hivatali  ügyvitelekben tudatosan  lehetõséget  biztosítanak az  azokat  szabályozó és/vagy 
felügyelõ szervezetek, vezetõk.

S annak ítéleti megállapítását is kértem, hogy az I-III. r. alperes és a bûntársai igyekeznek 
ezekkel  és  a  szokásos  egyéb  hivatali  ügyviteli  csalási  trükkökkel  olyan  sokáig  akadályozni  a 
jogsértéseket folytatók ellen általunk kezdeményezett büntetõeljárások és polgári perek érdemben 
tárgyalni elkezdését és a konkrét bizonyítékaink figyelembevételét, hogy büntetõjogi és polgári jogi 
szempontból „elévültnek” tudják feltüntetni a jogos kárelhárítási igényeinket.

Mindezek eredményeként (a Ptk. 484-487. §. alapján a törvényhozás és egyéb illetékesek 
helyett)  ezúton  megállapítom  a  bírósági  és  ügyészségi  apparátust  „sokváltozós  kísérletként 
átvilágító” eddigi  perindításaink konkrét tapasztalatai  összegezéseként,  hogy a fenti  ügyekben e 
szervezeteknél  eljárt  hivatalos  személyek  többsége  hamis  adatok  és  azokra  alapozott  hamis 
hivatalos iratok felhasználását folytatta ellenünk, s ezúton, mint „jó színész”, lényegében a Franz 
Kafka  „A PER”  címû  mûve  (egy  ítélkezési  csalási  modell-software)  szerinti  hamis  ítélkezést 
igyekezett  megvalósítani,  a  zsidó alaptörvény Talmud által  a  nemzsidók ellen kötelezõen elõírt 
„szükség szerinti bírói cselekkel tarkított” elfogult aljas ítélkezési gyakorlatot folytatva ellenünk. 

Az igazságügy-átvilágítási kísérlet dokumentációját lásd a www.aquanet.fw.hu honlapon.

Budapest, 2008. 03. 28.                                                                                Tejfalussy András











Code: FMB-X398-1998-FELJ-080720.

FELJELENTÉS A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKHÖZ ÉS A FEJÉR MEGYEI BÍRÓSÁGHOZ, A 
KÖZTÁRSASÁGI  ELNÖKI  HIVATAL  VEZETÕJE,  A  PÉNZÜGYMINISZTER  ÉS  A 
LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG ELNÖKE, S A LEGFÕBB ÜGYÉSZ ELLEN, AZ X-398/1998. ikt. sz. 
HAMIS  KÖZTÁRSASÁGI  ELNÖKI  HATÁROZAT  (HAMIS  OKIRAT)  ÉRVÉNYBEN 
TARTÁSÁN ÉS POLITIKAI ÉS BÍRÓSÁGI CSALÁSOKRA VALÓ FELHASZNÁLÁSÁN



ALAPULÓ  SZEMÉLYES  ÉS  HIVATALI  BÜNTETÕJOGI  FELELÕSSÉGÜK  APAPJÁN,  A 
FEJÉR MEGYEI BÍRÓSÁGON FOLYTATOTT 3.P.20.689/2007. .ikt. sz. PERBEN. 

Alulírott Tejfalussy András, a 3.P.20.689/2007. ikt. sz. per I.r. felpereseként is amiatt jelentem fel a 
felsorolt vezetõket, mert felelõsek azért, hogy a Fõvárosi Bíróság által hozott 29.P.27.069/2003/15. 
sz., teljesen hamis, de nekem, a felperesnek se megfellebbezni, se perújítani nem hagyott ítélete 
mindmáig is érvényesnek van feltüntetve, s ennek alapján az alperes Köztársasági Elnöki Hivatal, a 
pénzügyminiszter és a bíróság több mint 1 millió forintot próbálnak velem kifizettetni az államnak 
és az ügyvédeiknek azon a nyilvánvalóan hamis alapon, hogy a „legkisebb mértékben sem sérültek 
a  személyiségi  jogaim  azáltal,  hogy  a  korábbi  köztársasági  elnök,  dr.  Göncz  Árpád  íratott  a 
jogászaival a Magyar Egység Párt vezetõjéhez, Dr. Lenkei János Pár úrhoz címezve egy nem titkos 
iratot, amit az utódaik a mai napig is érvényben tartanak, s amelyben azt hazudják rólam, hogy „egy 
rendszerváltás  elõtti  jogerõs  ítélet  gyógyíthatatlan  elmebetegként  cselekvõképesség  korlátozó 
gondnokság alá helyezett”, s hogy „csak ennek a jogerõs bírósági ítéletnek az engem korlátozó 
hatálya  korlátozása  vagy  teljes  megszüntetése  céljából  próbálkozott  ellenem  „gondnokság  alá 
helyezési perrel az akkori verõcei jegyzõ” (belügyminiszteri, mezõgazdasági miniszteri és Fõvárosi 
Fõügyészség  vezetõi  kezdeményezésre)  a  Váci  Városi  Bíróságon  P.20.367/1993. perszámmal, 
amelynek során a bíró(ság) által ellenem feluszított rendõrök elhurcoltak és eközben, majd a III. 
ker. Rendõrkapitányságon is agyrázkódásosra vertek-rugdostak egy  1997. szept. 10-i „tárgyalás” 
hajnalán, s ezután odahurcolva, a bíró a tárgyaláson további csalásokkal próbálta elrendelni ellenem 
a cselekvõképesség korlátozó gondnokság alá helyez/tet/ést, vagyis az ellenkezõjét tették, mint amit 
az X-398/1998. irat elhíresztel.

Követelem a politikai párt tagok ellenem uszítására is alkalmas hamis köztársasági elnöki iratért és 
az  azt  engem  nem  sértõnek  hazudó  ítélet  fenntartásáért  felelõs  fenti  vezetõk  mindezek  miatti 
büntetõjogi  felelõsségének,  de  a  szóban  forgó  hamis  köztársasági  elnöki  irat  és  a  hamis  ítélet 
visszamenõleges érvénytelenségének is a jogerõs büntetõbírósági ítélet útján kimondását, s azt is, 
hogy az Állam elégítse ki felém (vagy halálom esetén a jogutódaim felé) az alábbi büntetõ perbeli 
kártérítési  igényemet  (a  Be.  55.  §. alapján):  Ezen kártérítési  igényemet a  Környezetvédelmi  és 
Területfejlesztési Minisztériumi (I-1077/1990. KTM jelzésû) szakértõi megbízásomból származó, 
az Agroanalízis  gmk-tól  1992/1993-ban általam felvett  feltalálói  jövedelmemnek az  azóta  eltelt 
évek  számával  megszorzott  és  a  tényleges  inflációval  korrigált  összegében  kívánom  majd 
megjelölni,  de csak a  bûncselekmények felelõsei  elleni  jogerõs ítélet  ismeretében. A fentiekben 
hivatkozott minden hivatalos irat benyújtásra került a 3.P.20.689/2007. sz. perhez, iratmásolatként, 
és CD-n is. 

Miután a KTM-tõl és néhai dr. Kovács Pál országgyûlési képviselõtõl kapott méréstani szakértõi 
megbízásaim  teljesítése  idején,  a  részükre  a  mérésekbõl  kiderített  országos  mezõgazdasági  és 
egészségügyi  károkozások  megszüntetésének  a  közérdekû  bejelentõként  is  követelése  miatt 
követték el a fentieket ellenem, miközben megilletett volna a hivatalos személyek segítõjének a 
mentelmi  joga  és  a  közérdekû  bejelentõ  védelme  is,  a  hivatalaik  alkalmazottai  hivatali 
visszaéléséért  vezetõi  felelõsségük  miatt  közérdekbõl  (a  TUDOMÁNYOS  RENDÕRSÉG  PJT 
részérõl, s a Ptk. 484-487. §. szerinti kárelhárítás keretében is) kérem a feljelentett személyek elleni 
büntetõper/ek/ lefolytatását. 

Itt is illeték feljegyzést kérek, mert az alapvetõ emberi létjogaimban általuk veszélyeztetettként kell 
indítanom a büntetõpert is az ezúton feljelentett „államigazgatási hivatalos személyekkel” szemben.

Verõce, 2008. 07. 20. 

Tejfalussy András dipl. mérnök (1-420415-0215) 1. r. felperes
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT
2621 Verõce, Lugosi u. 71. 

































FEJÉR MEGYEI BÍRÓSÁG                          E-mail: birosag@fejer.hu,katalin.simonyi@gmail.com 
Dr. Kozma Tamás bíró                                                                   Kód: FMB-dora-otp-csalas-080915
3.P.20.689/2008.

Tisztelt Megyei Bíróság!

Alulírt Tejfalussy András I. r. felperes  (1-420415-0215, 1036 Bp., Lajos u. 115.) a Fővárosi 
Bíróság és Legfőbb Ügyészség és társai alperesek ellen 3.P.20.689/2007. számon folyamatban lévő 
perben.

kérem a büntetőeljárás elrendelését és annak befejeződéséig a polgári per felfüggesztését, az  
alperesek által felhasználható hamis okiratok büntetőbírósági eljárásban hamisnak ítéléséig.

A bírósági és ügyészségi alperesekkel szemben a jelen perben  már korábban is többször 
kértük  azt   megállapítani,  hogy  az  alperesek  tudatosan,  a  saját  közokirat-hamisításaikkal 
folytatólagosan  sértik  a  jóhírnévhez  fűződő  személyiségi  jogaimat.  Ennek  az  egyik 
legnyilvánvalóbb – hatósági korrupció gyanúját felvető – esete például az alábbi, a jelen perben 
mindeddig még nem tárgyalt jogsértésük. 
Az alperesek és bűntársaik ezen csalásainak az a lényege, hogy sorozatosan hamis hivatalos iratokat 
készítettek és tartanak fenn mind a mai napig is egy pénztulajdonnal kapcsolatban. E hamis iratok 
segítségével úgy tüntetik fel, mintha az annak idején a Dóra Tibor és Tejfalussy András (gazdasági 
társasági közös képviselők) közös nevén nyitott számlára az Innofinance Rt bank által (a velem, 
mint feltalálóval és a társaságunkkal kötött szerződések alapján) átutaltatott pénzek 50%-a Dóra 
Tibor-é és 50% pedig az én személyes tulajdonom lennének. Vagyis az  alperesek hivatali okirati 
csalás folytatása Dóra Tibor bűntársának tüntetnek fel, mivel erre a számlára az Innofinance Rt. 
csak  és  kizárólag  az  Agroanalízis  Tudományos  Társaság  Környezetvédelmi-  és  Gazdaságosság 
Ellenőrző Központja gmk részére utalt át pénzt. Az ügyészségi alperes olyan hamis iratot is fenntart 
a bírósági alperes segítségével, mely szerint az e számlán tartott pénz az én tartozásom az OTP felé! 
Az csalást bizonyító hivatalos iratokat tartalmazza a jelen perben benyújtott CD-n az interneten is 
közzétett www.aquanet.fw.hu honlap másolata, a  Dora-OTPXIIUgy-BirIIIcsalas elnevezésű szoveg 
mappaban. Tehát eddig is minden bizonyíték a t. Megyei Bíróság rendelkezésére állt az alperesek 
ezen személyiségi jog sértéseiről, pénzügyi csalás bűnpártolását is folytató okirat-hamisításairól! 

Tekintettel arra, hogy e jelen peri jogsértési ügyben dr. Kozma Tamás bíró úr előző végzése 
az alperesek csalásaira benyújtott konkrét bűnügyi bizonyítékok ellenére, mint polgári peres bíró 
nem tudta nem elfogadni az alperesek hamis, de hivatalos iratait, mivel azokat a büntetőbíróság még 
nem ítélte el hamisként, feltétlenül kérem előzetes büntetőeljárásban elítélni a jóhírnevemet sértő 
alperesi hamis iratkészítéseket és – fenntartásokat, azaz hivatali visszaéléseket, a Be. 55. §. alapján!

Verőce, 2008. 09. 15.
Tisztelettel: 

Tejfalussy András
 dipl. mérnök, feltaláló, I. r. felperes

Copy: T. Dr. Simonyi Katalin ügyvéd úrhölgynek,
mint felperesi indítvány a f. hó 22-i tárgyaláson.

mailto:birosag@fejer.hu
http://www.aquanet.fw.hu/
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Tisztelt Megyei Bíróság!

Alulírt Tejfalussy András I. r. felperes (1-420415-0215, 1036 Bp., Lajos u. 115.) a Fővárosi Bíróság 
és Legfőbb Ügyészség és társai alperesek ellen 3.P.20.689/2007. számon folyamatban lévő perben.

kérem a büntetőeljárás elrendelését és annak befejeződéséig a polgári per felfüggesztését, az 
alperesek által felhasználható hamis okiratok büntetőbírósági eljárásban hamisnak ítéléséig.

A bírósági és ügyészségi alperesekkel szemben a jelen perben már korábban is többször kértük azt 
megállapítani, hogy az alperesek tudatosan, a saját közokirat-hamisításaikkal folytatólagosan sértik 
a  jóhírnévhez  fűződő  személyiségi  jogaimat.  Ennek  az  egyik  legnyilvánvalóbb  â013  hatósági 
korrupció gyanúját felvető â013 esete például az alábbi, a jelen perben mindeddig még nem tárgyalt 
jogsértésük. 
Az alperesek és bűntársaik ezen csalásainak az a lényege, hogy sorozatosan hamis hivatalos iratokat 
készítettek és tartanak fenn mind a mai napig is egy pénztulajdonnal kapcsolatban. E hamis iratok 
segítségével úgy tüntetik fel, mintha az annak idején a Dóra Tibor és Tejfalussy András (gazdasági 
társasági közös képviselők) közös nevén nyitott számlára az Innofinance Rt bank által (a velem, 
mint feltalálóval és a társaságunkkal kötött szerződések alapján) átutaltatott pénzek 50%-a Dóra 
Tibor-é és 50% pedig az én személyes tulajdonom lennének.
 Vagyis az  alperesek  hivatali  okirati  csalás folytatása  Dóra Tibor bűntársának tüntetnek fel, 
mivel erre a számlára az Innofinance Rt. csak és kizárólag az Agroanalízis Tudományos Társaság 
Környezetvédelmi-  és  Gazdaságosság  Ellenőrző  Központja  gmk  részére  utalt  át  pénzt.  Az 
ügyészségi alperes olyan hamis iratot is fenntart a bírósági alperes segítségével, mely szerint az e 
számlán tartott pénz az én tartozásom az OTP felé! 
Az csalást bizonyító hivatalos iratokat tartalmazza a jelen perben benyújtott CD-n az interneten is 
közzétett www.aquanet.fw.hu honlap másolata, a Dora-OTPXIIUgy-BirIIIcsalas elnevezésű szoveg 
mappaban. Tehát eddig is minden bizonyíték a t. Megyei Bíróság rendelkezésére állt az alperesek 
ezen személyiségi jog sértéseiről, pénzügyi csalás bűnpártolását is folytató okirat-hamisításairól! 
Tekintettel arra, hogy e jelen peri jogsértési ügyben dr. Kozma Tamás bíró úr előző végzése az 
alperesek csalásaira benyújtott konkrét bűnügyi bizonyítékok ellenére, mint polgári peres bíró nem 
tudta nem elfogadni az alperesek hamis, de hivatalos iratait, mivel azokat a büntetőbíróság még nem 
ítélte  el  hamisként,  feltétlenül  kérem  előzetes  büntetőeljárásban  elítélni  a  jóhírnevemet  sértő 
alperesi hamis iratkészítéseket és - fenntartásokat, azaz hivatali visszaéléseket, a Be. 55. §. alapján!

Verőce, 2008. 09. 15.
Tisztelettel: 

Tejfalussy András s.k.
dipl. mérnök, feltaláló, I. r. felperes

Copy: T. Dr. Simonyi Katalin ügyvéd úrhölgynek,
mint felperesi indítvány a f. hó 22-i tárgyaláson.

http://www.aquanet.fw.hu/
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Kód: FMB-Izraeli-080918
FEJÉR MEGYEI BÍRÓSÁG
Dr. Kozma Tamás bíró
3.P.20689/2007/30.

Kérem, hogy a t. Fejér Megyei Bíróság elnöke szíveskedjék továbbküldeni a Legfőbb Ügyészhez a 
fenti tárgyú, csatolt válaszbeadványomat, és a kárelhárítási munkám jelentéseként is mellékelt e-
mail könyvemet, mert nem tudom a Legfőbb Ügyész e-mail címét! 

Ismételten kérem, hogy ne mentsék fel a Fővárosi Bíróság, Pest Megyei Bíróság, Legfőbb 
Ügyészség és (bűn)társaik alpereseket, amelyek pl. a Magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetségének (a MAZSIHISZ-nek) jogerős ítélet útján legalizálták azt, hogy taníttassa a Talmudot, 
pl.  azt a hamis talmudi tantételt, hogy a nemzsidóknak ne engedjenek méregmentes, fertőző vírus, 
baktérium stb. mentes teljesen tiszta (desztillált) vizet inni, csak a zsidóknak. Meg azt, hogy 
bármilyen természetes eredetű sóval sózható az ételük, miközben csakis a konyhasó nem mérgező a 
szokásos dózisában. 

A Magyar Gárda perben is bíráskodó dr. Pataki Árpád engedélyezte a talmudi népirtási elveknek a 
magyarországi zsidók részére a MAZSIHISZ által tanítását, a 29.P.8558562002. sz. ítéletével. 
Utána ez a bíró  a személyiségi jogaimat a legkisebb mértékben sem sértőnek hazudó hamis ítéletet 
is "alkotott" (19.P.27069/2003/15.). Annyira elmebeteg és/vagy elfogult, hogy emiatt úgy ítélte 
meg, hogy az sem jogsértés, hogy a 3.P.20689/2007. perben emiatt is alperesek, a Fővárosi Bíróság 
és a Pest Megyei Bíróság (Váci Bíróság) és a Legfőbb Ügyészség (ügyészségei) megszerveztették 
azt, hogy engem a rendőrök összeverettek hamis bírói parancsra, s hogy az sem jogsértő, hogy 
ezután ezt a köztársasági elnök Göncz Árpád azzal fedezte, hogy az X-398/1998. ikt. sz. hamis 
levelével azt a hamis  információt terjesztett el rólam nyilvánosan,  hogy "egy jogerős ítélet  a 
rendszerváltás előtt gondnokság alá helyezett" (sosem volt ilyen ítélet, sosem voltam gondnokság 
alá helyezve, lásd választói névjegyzék). Ezek a bírói, ügyészi és köztársasági elnöki 
bűncselekmények is a tárgyai a jelen pernek, amelyben már előre pervesztesnek igyekeznek 
feltüntetni a legfőbb ügyészség hamis pénzkövetelésével. Ezek a hazai "jogalkalmazók" tudatos 
fajirtást, népirtást fedeznek!?

A mellékelt e-mail könyv szerinti népirtás ellen jelen iratot megküldöm a Hágai Nemzetközi 
Bíróság részére, a magyar vezetők elleni feljelentőiratként.

Melléklet: E-mail könyv (Code: IsraelagainstHungary1910-2008War)
Budapest, 2008. 09. 18.  
Tisztelettel: Tejfalussy András I. r. felperes/pótmagnvádló

Cc.: A felperesnek segítő ügyvéd részére



Kód: FMB-Izraeli-080918

FEJÉR MEGYEI BÍRÓSÁG

Dr. Kozma Tamás bíró

3.P.20689/2007/30.

Kérem, hogy a t. Fejér Megyei Bíróság elnöke szíveskedjék továbbküldeni a Legfőbb Ügyészhez a 
fenti tárgyú, csatolt válaszbeadványomat, és a kárelhárítási munkám jelentéseként is mellékelt e-
mail könyvemet, mert nem tudom a Legfőbb Ügyész e-mail címét! 

Ismételten  kérem,  hogy  ne  mentsék  fel  a  Fővárosi  Bíróság,  Pest  Megyei  Bíróság, Legfőbb 
Ügyészség  és  (bűn)társaik  alpereseket, amelyek  pl.  a  Magyarországi  Zsidó  Hitközségek 
Szövetségének (a MAZSIHISZ-nek) jogerős ítélet útján legalizálták azt, hogy taníttassa a Talmudot, 
pl.  azt a hamis talmudi tantételt, hogy a nemzsidóknak ne engedjenek méregmentes, fertőző vírus, 
baktérium  stb.  mentes  teljesen  tiszta  (desztillált)  vizet  inni,  csak  a  zsidóknak.  Meg  azt,  hogy 
bármilyen természetes eredetű sóval sózható az ételük, miközben csakis a konyhasó nem mérgező a 
szokásos dózisában.

A Magyar Gárda perben is bíráskodó dr. Pataki Árpád engedélyezte a talmudi népirtási elveknek a 
magyarországi  zsidók  részére  a  MAZSIHISZ  által  tanítását,  a  29.P.8558562002.  sz.  ítéletével. 
Utána ez a bíró  a személyiségi jogaimat a legkisebb mértékben sem sértőnek hazudó hamis ítéletet 
is alkotott (19.P.27069/2003/15.). Annyira elmebeteg és/vagy elfogult, hogy emiatt úgy ítélte meg, 
hogy az sem jogsértés, hogy a 3.P.20689/2007. perben emiatt is alperesek, a Fővárosi Bíróság és a 
Pest Megyei Bíróság (Váci Bíróság) és a Legfőbb Ügyészség (ügyészségei) megszerveztették azt, 
hogy  engem  a  rendőrök  összeverettek  hamis  bírói  parancsra,  s  hogy  az  sem  jogsértő,  hogy 
ezután ezt  a  köztársasági  elnök Göncz Árpád azzal  fedezte,  hogy az X-398/1998.  ik.  sz.  hamis 
levelével  azt  a  hamis  információt terjesztett  el  rólam  nyilvánosan,  hogy egy  jogerős  ítélet  a 
rendszerváltás előtt gondnokság alá helyezett (sosem volt ilyen ítélet, sosem voltam gondnokság alá 
helyezve, lásd választói névjegyzék). Ezek a bírói, ügyészi és köztársasági elnöki bűncselekmények 
is a tárgyai  a jelen pernek,  amelyben már előre pervesztesnek igyekeznek feltüntetni a legfőbb 
ügyészség  hamis  pénzkövetelésével. Ezek  a  hazai jogalkalmazók tudatos  fajirtást,  népirtást 
fedeznek!?

A mellékelt  e-mail  könyv  szerinti  népirtás  ellen  jelen  iratot  megküldöm  a  Hágai  Nemzetközi 
Bíróság részére, a magyar vezetők elleni feljelentőiratként.ű

Melléklet: E-mail könyv (Code: IsraelagainstHungary1910-2008War)ű

Budapest, 2008. 09. 18. 

Tisztelettel: Tejfalussy András I. r. felperes/pótmagnvádló

Cc.: A felperesnek segítő ügyvéd részére



A levél óriásfájlt tartalmaz.

Fájlnév: IsraelAgainstHungary1910-2008War.odt (14696KB)

Letöltés: http://freemail.hu/oriaslevel/download.php?id=baf9276331237ed78c88a364eb49d683

Dátum: 2008. szep. 18. Csütörtök 05:43:17
Feladó: Tejfalussy András <ujvizforras@freemail.hu>
Címzett: elnok@legfelsobb.birosag.hu

Másolat: 

birosag@fejer.huinfo@magyarsors.hubirosag@fejer.hu
ujvizforras@freemail.hubirosag@fejer.hu

Tárgy: Re: Fwd: Kárelhárítási díj követelés a csaló ügyészektől
Melléklet: LUcsal080917.jpg

Korrekció:

Göncz Árpád (volt) köztársasági elnök személyiségi jog sértő hamis levelének (amelyet 
egyébként a többi,  pl.  a jelenlegi köztársasági elnök is  érvényben tart,  felhasználtat, 
vagyis  tudatosan  közokiratot-hamisítanak)  az  iktatószáma  helyesen:  X-398/1998.  A 
benyújtott  bizonyítékok  között  is  szerepel,  s  a  www.aquanet.fw.hu honlapunkon  is. 
megtalálható.

http://www.aquanet.fw.hu/
http://fm09.freemail.hu/fm/xmldata?cmd=getattach&tid=zNAGmPlQ02jNC4CcCxSl&ulid=ujvizforras@freemail.hu_1134162618&id=8746105&cid=3&uid=1221709397.35279.fmx20&save=1
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://freemail.hu/oriaslevel/download.php?id=baf9276331237ed78c88a364eb49d683


Kód: FMB-FBItTablElfogult080920
FEJÉR MEGYEI BÍRÓSÁG
Dr. Kozma Tamás bíró
3.P.20689/2007.
 
Tisztelt Megyei Bíróság!

A Fõvárosi  Bíróság és társai  alperesek ellen 3.P.20689/2007. számon folyamatban 
lévõ jelen perünkben, alulírott Tejfalussy András I. r. felperesként és a többi általam 
bejelentett  felperes meghatalmazottjaként,  kérem a 2008. 09.  22-i  tárgyalás szíves 
elhalasztását  és  a  csatolt  okirati  bizonyítékok  alapján  a  Fõvárosi  Ítélõtábla 
alperesként kezelését a 3.P.20689/2007. perben.

I n d o k o l á s : 

A mellékelt Fõvárosi Bírósági 18.P.29.593/2005/25. végzéssel (1) az Itélõtábla által a 
részemre  visszaküldetett,  általam írt  feljelentésben  (2)  leírtak  szerint,  a  jelen  per 
tárgyát képezõ baleseti kártérítési elõzményi perünkben, a tényállás-hamisítása miatt 
fel lett jelentve az Itélõtábla, s ez a feljelentése azért nem lett kivizsgálva, mert a 
Fejér  Megyei  Bírósági  perben kezdeményeztem az  Itélõtábla  elleni  büntetõpert,  s 
nem akartam ugyanebben az ügyben párhuzamos pereket.

Jelen beadványt csak most lett módom benyújtani, mivel a t. Megyei Bíróság nem 
küldette  meg,  csak  tegnapelõtt,  amikor  a  jogi  képviselõmmel  már  nem  lehetett 
megtárgyalnom, azt az új iratot, az Itélõtábla végzését, amelybõl kiderült, hogy Önök 
az  ellene  tett  felperesi  elfogultsági  bejelentés  ellenére  -  az  alperesi  Itélõtáblával 
bíráltatták el, az õ ellene is benyújtott bizonyítékaink elhárításával, az õket érdemi 
bizonyítás elõtt felmenteni megkísérlõ /30-as végzésüket.

Csatolt mellékletek: 1./ 18.P.29.593/2005/25, 2./ BZsStrAlkirLFB-LU070723 

Budapest, 2008. 09. 20.

Tisztelettel: Tejfalussy András dipl. mérnök (felperesi képv.)

Copy: Dr. Simonyi Katalin felperesi jogi képviselõnk és a Legfelsõbb Bíróság elnöke 
részére
(E-mail: birosag@fejer.hu, elnok@legfelsobb.birosag.hu,
 katalin.simonyi@gmail.com.

mailto:elnok@legfelsobb.birosag.hu




Kód: FMB-FBItTablElfogult080920email

Dátum: 2008. szep. 21. Vasárnap 12:53:40
Feladó: Tejfalussy András <ujvizforras@freemail.hu>
Címzett: birosag <birosag@fejer.hu>

Másolat: 

elnok@legfelsobb.birosag.huinfo@miepplusz.huelnok@legfelsobb.birosag.hue
lnok@legfelsobb.birosag.huelnok@legfelsobb.birosag.huelnok@legfelsobb.bir
osag.hu
elnok@legfelsobb.birosag.huelnok@legfelsobb.birosag.huelnok@legfelsobb.bi
rosag.huszovetseg@c2.huelnok@legfelsobb.birosag.huelnok@legfelsobb.biros
ag.huelnok@legfelsobb.birosag.huelnok@legfelsobb.birosag.hu
elnok@legfelsobb.birosag.huelnok@legfelsobb.birosag.huelnok@legfelsobb.bi
rosag.hudaniel@kutasi.euelnok@legfelsobb.birosag.huelnok@legfelsobb.biros
ag.huelnok@legfelsobb.birosag.huelnok@legfelsobb.birosag.hu
elnok@legfelsobb.birosag.huelnok@legfelsobb.birosag.huelnok@legfelsobb.bi
rosag.huujvizforras@freemail.huelnok@legfelsobb.birosag.huelnok@legfelsob
b.birosag.huelnok@legfelsobb.birosag.huelnok@legfelsobb.birosag.hu
elnok@legfelsobb.birosag.huelnok@legfelsobb.birosag.huelnok@legfelsobb.bi
rosag.hu

Tárgy: Feljelentés balesetokozó-fedező csaló bíró ellen

Melléklet:

FMB-FBItTablElfogult080920.jpg  BaloghZso-Fovarosi Itelotabla-  
070517.rtf  FMB-FBItTablElfogult080920.jpgFMB-  
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FBItTablElfogult080920.jpg  Összes     tömörítve  FMB-  
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FBItTablElfogult080920.jpg

Kód: FMB-FBItTablElfogult080920
FEJÉR MEGYEI BÍRÓSÁG

Dr. Kozma Tamás bíró

3.P.20689/2007.

 
Tisztelt Megyei Bíróság!

A Fővárosi  Bíróság  és  társai  alperesek  ellen  3.P.20689/2007.  számon  folyamatban  lévő  jelen 
perünkben,  alulírott  Tejfalussy  András  I.  r.  felperesként  és  a  többi  általam  bejelentett  felperes 
meghatalmazottjaként,  kérem a 2008.  09.  22-i  tárgyalás  szíves elhalasztását  és a  csatolt  okirati 
bizonyítékok alapján a Fővárosi Ítélőtábla alperesként kezelését a 3.P.20689/2007. perben.

I n d o k o l á s : 

A mellékelt  Fővárosi  Bírósági  18.P.29.593/2005/25.  végzéssel  (1)  az  Itélőtábla  által  a  részemre 
visszaküldetett, általam írt feljelentésben (2) leírtak szerint, a jelen per tárgyát képező baleseti

http://fm26.freemail.hu/fm/xmldata?cmd=getattach&tid=Eem-PW3R1GrPUqarhDBW&ulid=ujvizforras@freemail.hu_1134162618&id=8746105&cid=3&uid=1221994420.48258.fmx06&save=1
http://fm26.freemail.hu/fm/xmldata?cmd=getattach&tid=Eem-PW3R1GrPUqarhDBW&ulid=ujvizforras@freemail.hu_1134162618&id=8746105&cid=3&uid=1221994420.48258.fmx06&save=1
http://fm26.freemail.hu/fm/xmldata?cmd=getattach&tid=Eem-PW3R1GrPUqarhDBW&ulid=ujvizforras@freemail.hu_1134162618&id=8746105&cid=3&uid=1221994420.48258.fmx06&save=1
http://fm26.freemail.hu/fm/xmldata?cmd=getattachzip&tid=Eem-PW3R1GrPUqarhDBW&ulid=ujvizforras@freemail.hu_1134162618&id=8746105&cid=3&cid=4&cid=5&save=1
http://fm26.freemail.hu/fm/xmldata?cmd=getattach&tid=Eem-PW3R1GrPUqarhDBW&ulid=ujvizforras@freemail.hu_1134162618&id=8746105&cid=3&uid=1221994420.48258.fmx06&save=1
http://fm26.freemail.hu/fm/xmldata?cmd=getattach&tid=Eem-PW3R1GrPUqarhDBW&ulid=ujvizforras@freemail.hu_1134162618&id=8746105&cid=3&uid=1221994420.48258.fmx06&save=1
http://fm26.freemail.hu/fm/xmldata?cmd=getattach&tid=Eem-PW3R1GrPUqarhDBW&ulid=ujvizforras@freemail.hu_1134162618&id=8746105&cid=3&uid=1221994420.48258.fmx06&save=1
http://fm26.freemail.hu/fm/xmldata?cmd=getattach&tid=Eem-PW3R1GrPUqarhDBW&ulid=ujvizforras@freemail.hu_1134162618&id=8746105&cid=5&uid=1221994420.48258.fmx06&save=1
http://fm26.freemail.hu/fm/xmldata?cmd=getattach&tid=Eem-PW3R1GrPUqarhDBW&ulid=ujvizforras@freemail.hu_1134162618&id=8746105&cid=3&uid=1221994420.48258.fmx06&save=1
http://fm26.freemail.hu/fm/xmldata?cmd=getattach&tid=Eem-PW3R1GrPUqarhDBW&ulid=ujvizforras@freemail.hu_1134162618&id=8746105&cid=3&uid=1221994420.48258.fmx06&save=1
http://fm26.freemail.hu/fm/xmldata?cmd=getattach&tid=Eem-PW3R1GrPUqarhDBW&ulid=ujvizforras@freemail.hu_1134162618&id=8746105&cid=3&uid=1221994420.48258.fmx06&save=1
http://fm26.freemail.hu/fm/xmldata?cmd=getattach&tid=Eem-PW3R1GrPUqarhDBW&ulid=ujvizforras@freemail.hu_1134162618&id=8746105&cid=4&uid=1221994420.48258.fmx06&save=1
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 kártérítési előzményi perünkben, a tényállás-hamisítása miatt fel lett jelentve az Itélőtábla, s ez a 
feljelentése azért nem lett kivizsgálva, mert a Fejér Megyei Bírósági perben kezdeményeztem az 
Itélőtábla elleni büntetőpert, s nem akartam ugyanebben az ügyben párhuzamos pereket.

 Jelen beadványt csak most lett módom benyújtani, mivel a t. Megyei Bíróság nem küldette meg, 
csak tegnapelőtt, amikor a jogi képviselőmmel már nem lehetett megtárgyalnom, azt az új iratot, az 
Itélőtábla végzését, amelyből kiderült, hogy Önök az ő ellene tett felperesi elfogultsági bejelentés 
ellenére - az alperesi Itélőtáblával bíráltatták el, az ellene is benyújtott bizonyítékaink elhárításával, 
az őket érdemi bizonyítás előtt felmenteni megkísérlő /30-as végzésüket.

 Csatolt mellékletek: 1./ 18.P.29.593/2005/25, 2./ BZsStrAlkirLFB-LU070723 

 Budapest, 2008. 09. 20.

Tisztelettel: Tejfalussy András dipl. mérnök (felperesi képv.)

 Copy: Dr. Simonyi Katalin felperesi jogi képviselőnk és a Legfelsőbb Bíróság elnöke részére

(E-mail: birosag@fejer.hu, elnok@legfelsobb.birosag.hu, katalin.simonyi@gmail.com.

Dr. Simonyi Katalin ügyvéd
Székesfehérvár

Kedves Ügyvédnő!

Dr. Andrássy Mónika volt az elsőfokon hamisan ítélkező bíró, ezért a másodfokú eljárást pontosan 
tudta azonosítani, a feljelentett ügyet, akkor is, ha esetleg az ügyszámot én vagy más hibásan 
írta. Elképesztő a bírák és ügyészek igyekezete, hogy feljelentő irat irat visszaküldési 
és semmibevételi stb. cselekkel akadályozzák az igazság érvényesítést!

Budapest, 2008. 09. 20.

Üdvözlettel: Tejfalussy András

---------- Eredeti üzenet ----------
Dátum: 2008. szep. 21. Vasárnap 12:53:40
Feladó: Tejfalussy András <ujvizforras@freemail.hu>
Címzett: birosag <birosag@fejer.hu>

Másolat: 

elnok@legfelsobb.birosag.hu
info@miepplusz.hu
szovetseg@c2.hu
daniel@kutasi.eu
ujvizforras@freemail.hu

Tárgy: Feljelentés balesetokozó-fedező csaló bíró ellen
Kód: FMB-FBItTablElfogult080920

NYÍLT LEVÉLKÉNT, a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróság elnökéhez és a Köztársasági  
Elnökhöz, az ellentmondásos törvényeikkel lehetõvé tett, velünk szemben sorozatosan tapasztalt  
iratregisztrálási és kézbesítési hiányosságok, mint a jelen per során is bebizonyosodott,  
OKIRATOKKAL IS BIZONYÍTHATÓ bírósági diszkriminációk és azokon alapuló ítélkezési  
csalások, ROSSZHISZEMÛ BÍRÓ(SÁG)I PERVITELEK elleni közérdekû bejelentés ill. mint  
közérdekû büntetõfeljelentés az ezekért felelõs államigazgatási jogászok ÉS VEZETÕIK ellen:  

mailto:katalin.simonyi@gmail.com


FEJÉR MEGYEI BÍRÓSÁG

Dr. Kozma Tamás  bíró
3.P.20689/2007.

Tisztelt Megyei Bíróság!

Tekintettel az Ítélõtábla késedelmesen kézbesített végzésében foglaltakra, kérem az általam a jelen  
perbe a meghatalmazotti jogomnál fogva bejelentett további felperesek beavatkozónak tekintését a  
felperesként perbelépésük engedélyezéséig,  mivel benyújtottuk a bizonyítását, hogy velem együtt  
mindegyikük egyértelmûen érdekelségét nyilvánította a felperesi pernyertességben..

A Fejér Megyei Bírósági 3.P.20689/2007. per 2008. 09. 22-i tárgyalása elõtt a felperesi pártfogó  
ügyvédnek megküldött  felperesi  SMS-ek,  az ügyvédnõ konkrét válaszai mindeddig elmaradására 
tekintettel,  a  tárgyalás  elõtt  a  részére  és  a  perrel  foglalkozó  bírósághoz  is  e-mail  útján  is  
megküldve, mint közvetlen felperesi kereseti igény pontosítás elõterjesztés. Budapest, 2008. 09. 22.  
Tejfalussy András felperes (és meghatalmazottként képviselt társai)

1./ Kedves Dr. Simonyi Katalin Ügyvédnõ! Nem kaptunk értesítést az I. és II. r. alperesek perbõl  
elbocsátása  elleni  fellebbezésünk  elbírálásáról.  A  bizonyítékaink  figyelembevételét  mindaddig  
mellõzhetik, amíg az ellenünk fenntartott  hamis iratokra alapozhatnak.  A Bíró úr nem engedett  
megszólalni, amikor az alperesekkel szemben a hamis irataik hamisságát akartam bizonyítani, a  
vétkességük megállapíttatására. Mit tud javasolni ez ellen? Tisztelettel: Tejfalussy András (Verõce,  
2008. 089. 16., 11:12.)

2./ Kedves Ügyvédnõ! Az Ítélõtábla elfogult, a bíró el kell ismerje az e-mail-en megküldött okirati  
bizonyítékok alapján. A hamis okiratok hamisnak ítéltetését kérem, az azokat érvényteleníteni nem 
engedõk, a miattuk kárfelelõsökkel szemben. Ha nem büntetik meg õket, az ezért felelõs Magyar 
Állam alperes általános kárfelelõssége is a jelen per tárgya kell legyen. Felkérem Önt ezek mai  
tárgyaláson való elõterjesztésére. Üdvözlettel: Tejfalussy András (Budapest, 2008. 09. 22. 8:52.) 

KÉREM, HOGY NE A TÁRGYALÁS ELÕTTI PÉNTEK DÉLUTÁNJÁN (!!!) KÉZBESÍTTESSÉK A 
FELKÉSZÜLÉSEMHEZ  SZÜKSÉGES  IRATOT,  PL.  AZ  ÍTÉLÕTÁBLA  HAMIS  VÉGZÉSÉT,  
AKKOR, AMIKOR MÁR LEHETETLEN KONZULTÁLNUNK A PÁRTFOGÓ ÜGYVÉDDEL! 

Budapest, 2008. 09. 22. de.
Tisztelettel: 

Tejfalussy András dipl. mérnök
felperes(ek)/közérdekû bejelentõk/feljelentõk 

1036 Budapest, Lajos u. 115.













Kód: FMB-FB-Allamos-181006

FEJÉR MEGYEI BÍRÓSÁG
Dr. Kozma Tamás bíró
3.P.21.161/2008/2.

Tárgy: további kereset pontosítás a fenti számú hiánypótlási felhívás vonatkozásában 

Tisztelt Megyei Bíróság!

Az alábbiakkal pontosítom a jelen üggyel kapcsolatos többi ügyben késõbb kapott végzések alapján 
a jelen végzésre 2008. 09. 23-án általam megküldött elõzõ választ:

Nem  csatolok  kölségmentességi  kérelmet,  mivel  a  bíró  úr  3.P.20.689/2008/30-as  végzése  azt 
bizonyítja, hogy menetközben megvonta.

Nem  vagyok  hajlandó  összeget  megnevezni,  mert  nincs  pénzem  illetékre,  és  ügyvédre  és  a 
19.P.27069/2003/15. hamis ítélet alapján az állami alperes csaló ügyvédek részére a bíróság 300 e.-
Ft-ot szeretne kifizettetni.

Miután nincs illetékre és ügyvédre pénzem, tehát Önök majd fellebbezni sem engednek, a Pp. 123. 
paragrafus  szerinti  jogon  csak  a  Ptk.  484-487.  §.  szerinti  kárelhárítás  végzést  tudom  hazai 
bírósággal  megállapíttatni,  hogy  az  állami  károkozások  leleplezéséért  és  a  károk  elhárításra 
alkalmas  megoldásokért  járú  díjra  való  jogom  megõrzését  tûzhetem  csak  ki  hazai  per  útján 
megvalósítandó célomként. 

A díj kifizetését nem, csak a díj mértékének a 125 US dollár/nap 1990-es minisztériumi megbízotti 
díjnormám  alapján  jogosként  megállapítását  kérem  a  jelen  per  ítéletében,  a  benyújtott  kár 
kiszámítási módok alapján és a végzett munka részleteit is dokumentáló CD alapján, amelyet a 
3.P.20689/2007.   alapperben  már  benyújtottam.  Itt  kiegészítem  az  azóta  elkészült  11.  E-mail 
könyvemmel (Jud Süss software: nullával szorzó Jézusok) és dokumentáltam, hogy milyen módon 
verettek össze, s ezt alperesek milyen rendõri, bírói, ügyészi okirat-hamisításokkal és egyéb hivatali 
csalásokkal, hivatali visszaélésekkel fedezik .

Feltalálói illetékfeljegyzést kérek és, hogy tartsák meg a tárgyalást a távollétemben is. 

A Be.  55.  §.  alapján,  mint  sértett  magánfél,  büntetõperben  kívánom  érvényesíteni  az  engem 
érvénytelen hamis elmeorvosi iratok felhasználásával a méréstani szakértõi és feltalálói munkám 
kifizettetésében  hamis  iratokkal,  rendõrökkel  megveretéssel  stb.  alperesekkel  szemben  jogos 
munkadíj követeléseimet. a Kérem az alapper és a jelen egy komplex büntetõperré egyesítését a 
korábbi  alperesek  perbeli  nélkülözhetetlensége  miatt,  ugyanis  fõként  õk  követtetetik  el,  õk 
szervezték, szervezik az én sérelmemre is folytatott hivatali csalásokat és okirathamisításokat! 

Budapest, 2008. október 6. 

Tisztelettel: 

Tejfalussy András dipl. mérnök feltaláló
felperes.



Iratkód: GonczBuntetoPeruj080918a
FEJÉR MEGYEI BÍRÓSÁG
dr. Kozma Tamás  bíró
3.P.2068962007.

Tisztelt Megyei Bíróság!

Alulírt Tejfalussy András dipl. mérnök, I. r. felperesként és a további felperesek képviselõjeként,  
ezúton  az  alábbiakkal  egészítem  ki  a  folyamatban  lévõ  perben  az  I-II)I.  r.  alperesekkel  ás  
társaikkal szemben folytatott bûnügyi és polgári peri bizonyításomat. 

Budapest, 2008. 09. 18.
Tisztelettel: 

Tejfalussy András dipl. mérnök
felperesi képviselõ

AZ ELFOGULTSÁGOK MIATT A LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGHOZ BENYÚJTVA!

Fellebbezés:  A Fõvárosi Bíróság és Itélõtábla csalást folytatnak azzal, hogy érvényben tartják és 
ezúton "a személyiségi jogaimat egyáltalán nem sértõnek" tünetik fel ítéletileg az X-398/1998. ikt. 
sz.  köztársasági  elnöki  választ,  amellyel  nyilvánosan terjesztik   e  hivatalos iratban rólam azt  a 
hazugságot, hogy "jogerõs ítélet által rég gondnokság alá lettem helyezve", s ez által fedezik azt, 
hogy a gondnokság alá helyezési bírósági kísérleti (P.20.367/1992., Váci Városi Bíróság) tárgyalás 
elõtt  agyrázkódásosra veretett,  rugdaltatott  a bíró, a fegyveres  rendõrök által,  majd megpróbált 
elmeorvoshoz továbbhurcoltatni. Igy akadályozzák a káliumsóval mérgezést felderítõ országgyûlési 
megbízottként elkezdett munkám! Ezt a bírósági bûnözést jelenleg azzal folytatják, hogy az ezért 
felelõs ügyészséget és bíróságot ne tudhassam felelõsségre vonni az ellenük indított, Fejér Megyei 
Bírósági perben (3.P.20689/2007). Kérem, hogy rendelje el maga a Legfelsõbb  Bíróság a lejárató, 
X-398/1998. ikt. sz. hivatalos hamis iratnak a nyilvánosságra hozása és bírók által érvényben tartása 
elleni büntetõeljárást  is,  mint csalás, hivatali visszaélés,  és közokirat-hamisítás folytatói  ellen,  s 
ennek eredménye legyen a perújítás alapdokumentuma. A napig sem küldte meg a bíróság a hamis 
19.P.27069/2003/15.  ítéletét  jogerõssé  tevõ  végzését,  viszont  a  különbözõ  végzések  eltérõen 
hivatkoznak a jogerõre emelés kezdetérõl, s pl. e módszerrel tüntették fel "túl korainak" a perújítási 
kérelmemet, stb. 

Budapest, 2008. szeptember 18.
Tisztelettel: 

Tejfalussy András dipl. mérnök s.k.  
1-420415-0215, 2621 Verpce, Lugosi u. 71., 

mint perújító (19.P.27069/2003/15.FB)
és I. r. felperes (3.P.20689/2007.FMB)

NYILVÁNOS BEADVÁNY! 
-  A fenti  perújítási  fellebbezési  és  büntetõfeljelentési  irat  kódja:  GonczBuntetoPeruj080918,  a 
mellékleteként csatolt bizonyíték gyüjtemény kódja: "IzraelAgainstHungary1910-2008War"
- A fenti irat az I-III. r. alperesek és társaik elleni további bûnügyi bizonyítás is, a 3.P.20689/2007. 
sz. Fejér Megyei Bírósági perben!
Copy:  A Magyar Köztársaság elnöke és bíróságai népirtást bûnpártolásai ellen,
a t. Hágai Nemzetközi Bíróság részére.



Kód: FMB-FB-AllamPeres080923

A Fejér Megyei Bíróság részére, a 3.P.21.161/2008/2. végzésére ráírtan megküldött felperesi válasz 
szövege: 

Hiánypótlás és keresetegyesítési kérelem, dr. Simonyi Katalin jogi képviselõm részére is 
megküldve! (Email: birosag@fejer.hu, katalin.simonyi@gmail.com)

Kód: FMB-FB-Allamos-080923

Tisztelt Megyei Bíróság!

Kérem pontosítani a végzésüket azzal, hogy ugyanezek az ügyek miért nem a 3.P.20689/2007. sz. 
perben vannak tárgyalva, holott a jelen végzést megelõzõen jóval, kiterjesztettük az alperesi kört a 
Magyar Állam alperesre, állami szervek (alkalmazottai) okirat-hamisítási stb. bûncselekményei 
miatti büntetõjogi és kártérítési egyetemleges felelõssége alapján.
Nem engedek párhuzamos pereket! 

Mivel a bûncselekményeket nem maga a Magyar Állam, hanem a 3.P.20689/2007. perben általunk 
korábban megjelölt államigazgatási alperesek követik el, az "Állam" ellen megjelölt követeléseim 
ott tárgyalását, peregyesítést kérek! részítéletben kérem a hamis állami okiratok hamisnak 
nyilvánítását. Addig a perérték 0! 

Ha ez nem valósulna meg, Önök felmenthetnék elévülés ürügyén a bûnelkövetõ károkozókat. Pedig 
nem évülhet el a hamis okiratok nem hamisnak feltüntetését folytatók bûntette, s arra alapozó 
károkozása sem. Ha Önök továbbra is érvényben hagyják az engem lejárató hamis 
okiratokat, kérnem áttenni jelen kereseteimet a Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bírósághoz.

ad. 5./ A 3.P.20689/2007. per egyes alperesei együtt "hozták össze" és fedezték az összeveretést.
A bejelölt többi kérdésben csak az Önök válasza és 3.P.20689/2007. per 2008. 09. 22-i bírósági
tárgyalási iratanyaga ismeretében lehetne keresetet pontosítani. Egyébként is, a fenti végzésükhöz 
nem volt ténylegesen mellékelve költségmentességi kérelem lap. A 3.P.20689/2007. perben az 
állami alperessel szemben is nyújtottuk be a fent kért bizonyítékokat és vétkességük konkrét 
bizonyítékait! 

Ezúton felkérem Dr. Simonyi Katalin ügyvédnõt, hogy tegye meg a szükséges egyéb intézedéseket. 

Budapest, 2008. 09. 23.

Tisztelettel: Tejfalussy András felperes



Code: ezermilliárdos080923                                                       Nyílt irat!

Fejér Megyei Bíróság!
Dr. Kozma Tamás bíró

3.P.20689/2007, 3.P.21.161/200862.

Tisztelt Megyei Bíróság!

Megküldöm az alábbi, korábbi keresetem módosításaként az ahhoz csatlakoztatott 
peregyesítési kérelmemet és annak mellékletét. 

Budapest, 2008. 09. 23.

Tisztelettel: Tejfalussy András felperes
__________________________________________________________

 Code: ezermilliárdos1
Tisztelt Fõvárosi Bíróság
Budapest, Markó u. 27. 
1055

3 példányban
Mellékelt bizonyítási anyagok:

Felperes mellékeli CD-n az AQUANET.FW.HU nyilvános internetes felperesi honlap 
aktuális  (2005.  február  14-ei)  teljes  anyagát,  valamennyi  szerzõi  és  kárelhárítási 
javaslattevõi és kárelhárítói jogának a  fenntartásával.

elszámoltatási- és  bûnvádi keresete Tejfalussy András dipl. mérnöknek (Postacím: 
1036  Bp.,  Lajos  u.  115.,  személyi  szám:  1-420415-0215)  felperesnek  az  alperes 
Pénzügyminiszter, mint a Magyar Állam képviselõje (1051. Budapest, József nádor 
tér 2/4). ellen.

Budapest, 2005. február 14.
Tisztelettel:

Tejfalussy András
dipl. mérnök felperes s.k.

P.s.:  Jelen  kereset  1,  PÉLDÁNYA faxon  kerül  benyújtásra  a  per  nyilvántartásba 
vételéhez,  a  további  két  példánya  és  a  CD  pedig  8  napon  belül,  személyesen, 
pótlólag lesz benyújtva.

Nyílt irat! 

Alulírott  Tejfalussy  András  dipl.  mérnök  (1036  Lajos  u.  115.,  személyi  szám  1-
420415-0215)  mint  felperes,  ezúton  a  pénzügyminiszter  mint  a  Magyar  Állam 
képviselõje  alperessel  szemben,  a  közérdekû  adatok  megismeréséhez  és  a 
közügyek intézésében való részvételre vonatkozó alkotmányos személységi jogom 
általa megsértése miatt, elszámoltatási pert indítok.

A t. Bíróság egy elõzményper alapján (is) illetékes az ügyben. 



Az a  jelen  per  indító  oka,  hogy  adatok  merültek  fel  arra  vonatkozólag,  hogy  az 
alperes  pénzügyminiszter  több  ezer  milliószor  ezer  forintos  mértékû  lakosság 
(ország) kirablásban vesz részt, s az ezt feltárót egy nyilvános bírósági tárgyalás 
során megrágalmazta, s pszichiátriai csalást kezdeményezett ellene a bírónál.

Felperes  ezúton  követeli  a  közérdekû  adatok  megismeréséhez,  a  közügyek 
intézésében  való  részvételhez  és  a  jóhírnévhez  való  alkotmányos  törvényi  joga 
alapján, hogy a Be. 55. § és Be. 212. §, valamint a Pb. 123. § szerinti bírósági eljárás 
keretében a pénzügyminiszter tételesen és nyilvánosan számoljon el a felperes felé, 
(vagyis  az  állampolgárok  felé,  akikre  átterhelik  az  adóval  és  a  társadalom-  és 
nyugdíjbiztosítási állami alapokba befizettetésekkel és a közvagyon eladásából való 
adósság  törlesztésükkel  az  államadósságokat)  azzal  az  újabb  több  ezer  milliárd 
forintos  államadóssággal,  amely  a  korábbi  és  a  jelenlegi  miniszterelnök  (Orbán 
Viktor és Gyurcsány Ferenc) által nyilvánosan vitatott mértékû, de amelyet általuk 
sem vitatottan az alperes (mostani, MSZP-SZDSZ pártok kormánya) az elmúlt 2 év 
alatt „hozott össze”.

Ez  egy  olyan  újabb  államadósság,  amely  Orbán  szerint  3500  ezer  millió  forint, 
Gyurcsány  szerint  viszont  „csak”  2500  ezer  millió  forint.  Vagyis  még  az  elõzõ 
miniszterelnök,  de  a  legújabb  sem  tudja  pontosan,  hogy  mennyi  többlet 
államadósságot „keletkeztetett” a pénzügyminisztérium (és a többi minisztérium és 
a Magyar Nemzeti Bank) a korábbi ún. „szocializmusnál” állítólag versenyképesebb 
jelenlegi  ún.  „kapitalizmusban” az államadósságot ilyen nagy mértékben növelõ, 
vagyis  nyilvánvalóan alapvetõen hibás állami  pénzfelhasználása,  „gazdálkodása” 
révén.
 
Sejteni lehet azt (a környezetvédelmi tárca vezetõjének nyilatkozataiból és abból, 
hogy nem is válaszolt az ezzel kapcsolatos kérdésekre), hogy pl. több ezer milliárd 
forint  költséggel  a  vezetékes  ivóvizet  tovább  mérgezõ  szennycsatornázást 
finanszíroztak  az  „ivóvíz  tisztaság  javítása”  ürügyén,  ahelyett,  hogy  pár  száz 
milliárdért biztosítottak volna mindenkinek energia újrahasznosító háztartási ivóvíz 
átpárlókat  ahhoz,  hogy  mindenki  az  otthonában  garantáltan  és  olcsón  teljesen 
méregmentésíteni tudja a fõzésre és ivóvízként használt vezetékes vizet. (Az ENSZ 
Egészségügyi Világszervezete, a WHO legutóbbi állásfoglalása külön is kitért arra, 
hogy az átpárolt, desztillált ivóvíz mindenki számára egészséges ivóvíz, hogy nem 
kellenek ‚ásványi anyagok” az ivóvízbe, mivel azok az ételekkel, azok normálissága 
esetén, a kellõ mértékben pótlódnak.)

Mivel  nyilvánvalóan lerövidíti  a  lakosok életét  a  lakossági  ürüléklé  és  háztartási 
vegyszer és mezõgazdasági méreg tömeg, vagyis mindaz, ami a szennyvíztisztítási 
és  ivóvíz-tisztítási  technológiákkal   nem,  vagy  nem  teljes  mértékben 
ártalmatlanítható,  de  a  szennycsatornákkal  és  a  mezõgazdasági  területekrõl  a 
vezetékes  vízhez  vízbázisként  használt  folyókba  jut,  alperesrõl  jogosan 
feltételezhetõ, hogy az ezúton (és az antifiziológiás ételekkel és italokkal) betegített, 
elpusztított személyek társadalombiztosítási és nyugdíjbiztosítási befizetéseibõl is 
törleszti a külföldrõl felvett hiteleket. 



A felperes és állampolgár társai egészsége kárára veszi fel  külföldrõl és használja 
fel a felvett pénzt. Az alperes  kb. 1960 óta mérgezi a talajokat a kálisóval, amely a 
növényeket  is  megmérgezi  és  ivartalanítja,  betegíti  a  fogyasztókat.  Alperes  az 
ivóvízbázis mérgezésrõl, az ivóvízben lévõ, de az alperes által letagadott, idõnként 
akár több ezer százalékkal is a mérgezési határértéket meghaladó koncentrációjú 
mérgekrõl,  és  az  ugyancsak  életrövidítõ  antifiziológiás  étkezésre  átállításról  azt 
hazudja,  hogy  „egészségjavító  hatásúak”  és  lehazudja  a  ellenkezõt  bizonyító 
méréseket,  lásd:  az   AQUANET.FW.HU  internetes  honlapunk  jelen  perhez  CD-n 
mellékelt anyaga alapján. 

Nyilvánvaló bûncselekmény, apartheid és kirablás, a közvagyon és az állampolgári 
befizetések és az állampolgárok egészsége és vagyona 7/4. Code: ezermilliárdos1

kárára,  hogy  nem  azonosítható  1000  milliószor  ezer  forintos  adósságokat 
keletkeztet  a  pénzügyminisztérium  a   külföldiek  felé  és  annak  kárait  áthárítja  a 
felperesre  és  állampolgár  társaira,  akik  nem  is  juthatnak  ezekrõl  valós  pontos 
információhoz,  s  akiket  nem  engednek  beleszólni  a  pénzfelhasználásokba,  s 
akiknek  a  kárelhárítási  javaslatait  érdemi  vizsgálat  nélkül  és/vagy  hamis 
indokolásokkal  elhárítják,  s  akiket  a  törvénytelenségek  elleni  fellépésük  miatt, 
vagyis  ha  pert   indítanak  a  károkozó,  bûnözõ  hivatalnokok  ellen,  az  alperes 
pénzügyminiszter, retorzióként, milliós nagyságrendû ügyvédi költségek és illetékek 
kilátásba helyezésével megzsarol a bíróságon.

Felperes ezúton kinyilvánítja, hogy nem tartozik felelõsséggel egyik kormány által 
elõidézett adósságért sem, miután nem csak eltitkolták azok okát, hanem meg is 
akadályozzák az okok megtudását, sõt belügyes retorziókat szerveznek ellene, mert 
ezekkel szemben a miniszterekhez, majd a bíróságokhoz mert fordulni. 

Mindezt  konkrétan  bizonyítja,  hogy  az  antifiziológiás  táplálékokra  és  mérgezõ 
ivóvizek ivására kényszerítés ellen nem engedték lefolytatni  a  pereket.  Az állami 
hivatalok és a MAZSIHISZ ellen ezzel kapcsolatban benyújtott felperesi keresetek 
teljes bizonyíték anyaga, benne a bûnügyi nyomozati bizonyítékok is, a bírósági ügy 
szétválasztások  közben  „elkallódtak”,  nem  kerültek  sem  büntetõbírósági,  sem 
polgári  bírósági  tárgyalásra,  megítélésre.  Ráadásul  a  pénzügyminiszter  legutóbb 
arra  vetemedett,  hogy visszamenõlegesen megrágalmazta  a  felperest  a  Fõvárosi 
Bíróság  nyilvános  tárgyalásán  „elmebetegséggel”  és  emiatti  „jogi 
cselekvõképesség hiányával”. a Göncz Árpád és társai, vagyis a pénzügyminiszter 
ellen is (ugyanezzen rágalmazásuk már korábban is elkövetése megállapíttatására) 
a  felperes által  indított  perben,  s ott  az alperesek milliós nagyságrendû alperesi 
ügyvédi költségek fizettetésével is megfenyegették a felperest, s hónapok óta nem 
engedik elbírálni a felperes jogos költségmentességi igényét.

Felperes  kéri,  hogy  a  t.  Bíróság  jogerõs  ítélettel  állapítsa  meg,  hogy  a 
pénzügyminiszter  (a  Magyar  Állam  alperes  képviselõje)  súlyosan  megsértette  a 
felperesnek a közérdekû adatok megismeréséhez és a közügyek intézéséhez való 
alkotmányos jogait. de másokét is, pl. Orbán Viktor volt miniszterelnökét is,  azzal, 
hogy az alperes a Ptk. 349. § (1) bekezdésébe ütközõ károkozást folytat, amelyet 
különféle életellenes bûncselekményekkel is fedez. pl. az életrövidítõ, ivartalanító 
antifiziológiás étkezést és ivóvízszennyezõ túlcsatornázást elõíró rendeletekkel és 
propagandával és az ezek ellen fellépõ felperes elleni rágalmazással, és a felperes 
elleni orvosi csalások bíróság által (ismételten) elrendeltetni próbálásával.



Felperes  nyilvános  tárgyalást  kér,  az  összes irat  és  az  AQUANET.FW.HU honlap 
bizonyíték anyaga alapján, tételesen, teljes részletességgel lefolytatott bûnperi és 
polgári peri bizonyítási eljárások keretében. 

Felperes az ügy súlyára és közérdekûségére tekintettel soron kívül, sürgõsséggel 
lefolytatott részletes bizonyítási eljárás eredményeként kéri azt, hogy a t. Bíróság 
állapítsa meg, hogy a pénzügyminiszter megsértette a Ptk. 75., 76., 78. paragrafusait 
és a Magyar Köztársaság Alkotmánya idézett  szabályait  is,  de annak a 2.  §-át is 
azáltal,  hogy  a  Ptk.  5.  alapján  tiltott  joggal  való  visszaéléseket  és 
bûncselekményeket  követett  el  felperessel  szemben  a  Magyar  Állam  személyes 
képviselõjeként.
 
Felperes kéri, hogy a t. Bíróság jogerõs ítélete útján állapítsa meg a Ptk. 84. § (1) 

a) bek. alapján, hogy az alperes megsértette a felperes alapvetõ személyiségi jogait, 
és annak a népcsoportnak az emberi jogait is, amelyhez felperes tartozik.

b)  bek.  alapján  kötelezze  az  alperest  a  jogsertései  abbahagyására  és  tiltsa  el 
alperest a további jogsértésektõl,

c) bek. alapján követeli, hogy az alperes tegye közzé a Magyar Közlönyben az újabb 
adósságot okozó pénzfelhasználásáról és azzal elért eredményeirõl az elszámolását 
és annak bizonyítékait, s ezen belül az utóbbi 20 évben az állam által támogatott 
szennycsatorna építéssel elért vezetékes ivóvíz méregtartalom csökkenés hiteles, 
minden kétséget kizáró mérési bizonyítékait.

d)  bek.  alapján  kötelezze  alperest,  hogy  állítsa  helyre  a  Magyar  Köztársaság 
Alkotmánya általa betartását, és fossza meg az antifiziológiás kálisótartalmuktól az 
ételeket és italokat és élelmiszer alapanyagokat, vagy azokat haladéktalanul gyûjtse 
be és semmisítse meg.

e) bek. alapján követeli, hogy alperes fizesse ki a felperesnek (és ezúton a társainak 
is) a mellékelt CD-n dokumentált közérdekû kárelhárítási munkájuk díját, a Ptk. 484-
487. § szerinti megbízás nélküli ügyvitel alapján, a felperes és társai által a mellékelt 
CD-n leleplezett,  és az interneten nyilvánosságra hozott  alperesi  károkozások és 
azok  elhárítási  módja  ismertetése  alapján.  Felperes  az  ezúton  országosan 
elhárítható kár 1%-át kéri kifizettetni alperessel ügyviteli díjként,  az alperesi tételes 
elszámolás  jogerõs  részítélettel  megerõsítése  után,  az  annak  alapján  majd  a 
felperes  által  elõterjesztendõ  szakértõi  elõkalkulációnk  ítéleti  úton  megerõsítése 
alapján  úgy,  hogy  alperes  fizesse  ki  azonnali  elõlegként  a  fenti  1%-nak  a  tíz 
százalékát a felperes (vagy a felperes elhalálozása esetén a családja tagjai és az 
Agroanalízis  Tudományos  Társaság  pjt-nél  a  felperes  által  végrendeletileg 
konkretizált  munkatársai,  s  az  õ családtagjaik,  mint  jogutódaik)  részére,  a  többit 
pedig utókalkuláció alapján fizesse meg minden év február 15.-ei határidõvel a mai 
naptól  számított  legalább  további  50  évre.  mindig  az  elõzõ  évre  utókalkulált 
kárelmaradás  országosan  összesített  értéke  (az  elmaradt  kár  egyenlõ  többlet 
bevétel elve) alapján.



Felperes a Ptk. 85. § alapján kéri, hogy a t. Bíróság azonnal vegye zár alá a jelen 
jogvita  teljes  idejére  az  antifiziológiás  étkezés  egészségjavító  hatásait  hirdetõ 
alperesi kiadványokat és valamennyi antifiziológiás kálium tartalmú ételt és italt is, 
hogy alperes ne tudjon további népirtást folytatni ezek segítségével.
 
Felperes a tárgyalásokon jelen kíván lenni. Ha nem tud valamiért jelen lenni, ezúton 
kéri részére a kapcsolatos minden irat  megküldését és a tárgyalás írásbeli aktuális 
felperesi állásfoglalásai, s az összes addigi anyag alapján való megtartását.

Felperes teljes költségmentességet kér, a Göncz Árpád és társai ellen a jelen üggyel 
összefüggésben korábban indult és ugyanezen a bíróságon már folyamatban lévõ 
per  legutóbbi  tárgyalásán  a  felperes  által  személyesen  benyújtott 
költségmentességi igazolás alapján és a Ptk. 484-487. § keretében alperes helyett 
végzett kárelhárítása alapján.

Budapest, 2005. febr. 14.
Tisztelettel:

Tejfalussy András s.k.  
________________________________________________________________________
FEJÉR MEGYEI BÍRÓSÁG
Dr. Kozma Tamás bíró
3.P.20689/2007, 3.P.21.161/200862.

Tárgy: Keresetpontosítás 

A Fõvárosi Bíróság 2005. 03. 16-án iktatta a fenti keresetemet. ezután azzal a Dr. 
Pataki Árpáddal bíráltatta, aki az engem összeverettetõ váci bírót bírósági elnökké 
kinevezõ köztársasági elnök X-398/1998. ikt. sz. hamis levelét, amivel azt terjesztette 
el  rólam,  hogy  gondnokság  alá  helyezett  elmebetegként  választójogom  sincs, 
személyiségi  jogaimat  legkisebb mértékben sem sértõnek hazudta  és érvényben 
tartotta  az  X-398/2008.  ikt.  sz.  hamis  okiratot,  a  19.P.27.069/2003/15.  sz.  teljesen 
hamis  és  jogellenes  ítélete  útján,  ami  ellen  nem  engedtek  fellebbezni,  a 
költségmentesség  megvonása,  és  ezúton  a  fellebbezéshez  elõírt  ügyvédhez 
jutásom lehetõségei korlátozásával.

Idõközben a Fejér Megyei Bíróságnál per indult a fenti ügyekben, s annak keretében 
kértem a fenti jogsértések megállapítását is, nem csak a Fõvárosi Bíróság, hanem a 
velem szemben összejátszó többi államigazgatási szervvel szemben. 

Mivel 2 év múlva, most értesítettek arról, hogy a Pataki Árpád által elutasított fenti 
keresetnek a tárgyalására is kijelölték a Fejér Megyei Bíróságot, a fenti keresetet az 
ott,  a  3.P.20689/2007.  perben  elõzõleg  már  elõterjesztett  követeléseimre  kell 
korlátozom, a párhuzamos per tilalma miatt.

Melléklet: A Fejér Megyei Bíróság 3.P.21.161/2008/2. végzése, amire ráírtam a fenti 
peregyesítés kérésemet.

Budapest, 2008. 09. 23. Tejfalussy András (felperes)

Cc.: Dr. Simonyi Katalin pártfogó ügyvéd



Legfelsõbb Bíróság
1055 Markó u. 16.

Tárgy: elfogultsági kifogás bejelentése
a 24.P.26.453/2007/47/I. perben 

Tisztelt Legfelsõbb Bíróság!

Alulírt  Tejfalussy  András  dipl.  mérnök  (1-420415-0215,  2621  Verõce,  Lugosi  u.  71.),  mint  a 
24.P.26.453/2007. perbe a Magyar Gárda alperes mellett és az ügyészségi alperessel és elvbarátaival 
szemben érdekelt beavatkozó, a következõ elfogultsági kifogást jelentem be a per intézésére kijelölt 
dr. Pataki Árpád bíróval, valamint a Fõvárosi Bírósággal szemben.

Indokolás:

Dr. Pataki Árpád volt az a bíró, aki az általam a MAZSIHISZ alperessel szemben indított perben 
ítéletileg  engedélyezte,  hogy  a  zsidó  iskolákban  a  MAZSIHISZ  engedje  tanítani  a  zsidó 
törvénykönyv Talmudot, ami szerint az a zsidó büntetlenséget kell  élvezzen, aki megölt barmot 
vagy nemzsidót, sõt akkor is, ha megölt zsidót is, ha barmot vagy nemzsidót akart megölni. Dr. 
Pataki Árpád a Pesti Központi Kerületi Bíróságon a 29.P.85.585/2002 számú perben hozta ezt az 
elsõfokú ítéletét,  s a Fõvárosi Bíróság megerõsítette azt,  mint másodfokú bíróság. Utána pedig, 
fõvárosi bírósági bíróként úgy ítélte meg (19.P.27.069/2003/15.), hogy egy magyarnak (nekem) a 
személyiségi  jogát  a  legkisebb  mértékben  sem sértették  meg  azzal,  hogy  egy  belügyesek  által 
szervezett  koncepciós  peri  bírósági  tárgyalás  elõkészítéseként,  a  perben (Vác,  8.P.20.367/1992.) 
eljáró bíró parancsa alapján, rendõrségi kommandósok agyrázkódásosra rugdossák, verik, majd a 
megvertrõl hamis adatokat nyilvánosan elterjesztõ hamis köztársasági elnöki irattal (X-398/1998.) 
és annak érvényben tartásával 10 évnél is hosszabb ideig fedeztetik. 

A 24.P.26.453/2007. perben a MAZSIHISZ engedélyezett beavatkozó lett, így tehát sem dr. Pataki 
Árpád  bíró,  sem a  Fõvárosi  Bíróság  (és  esetleg  egyik  hazai  bíróság  sem?)  tekinthetõ  teljesen 
elfogulatlannak  a  felperes  és  annak  elvbarátai  által  a  Magyar  Gárda  ellen  kieszelt  valamely 
diszkriminációs  hamis  vád  és/vagy  az  én  beavatkozásom  jogosságának  a  megítélése 
vonatkozásában.

Budapest, 2008. szeptember 25.

                                     Tisztelettel: 
Tejfalussy András

(beavatkozó)

Iratjel: MagyarG-FB-Pataki-Elf-080925
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FEJÉR MEGYEI BÍRÓSÁG

Dr. Kozma Tamás bíró

3.P.20689/2007/30.
3.P.21.161/2008/2.

Tisztelt Megyei Bíróság!

Az alábbi beadványom pontosítja a fovárosi bírósági alperes közremuködését a többi alperes 
által  egy  váci  bírósági  bíró  útján  ellenem  szervezett  elmebeteggé  verettetésben  és  annak 
fedezésében.  Mellékelek  továbbá  egy  okirati  bizonytékot,  a  fovárosi  bírósági 
18.P.29.593/2005/25. sz. végzést, a feleségem baleseti kártérítésének a megítéltetését hamisan 
hitelesített iratokkal akadályozó bírói csalásra.

Budapest, 2008. szeptember 25.

Tejfalussy András felperes
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Fellebbezés és elfogultsági kifogás

Tisztelt Illetékes Feljebbviteli Bíróság!

Alulírt Tejfalussy András dipl. mérnök feltaláló (1-420415-0215, 2621 Verõce, Lugosi u. 71.) a 
bíróságok  és  ügyészségek  elleni  per  felpereseként  fellebbezést  jelentek  be  az  ellen,  hogy 
megvonták  tõlem  a  költségmentességet  és  ellenérdekeltté  tették  e  segítésemre  kirendelt 
ügyvédet  a  perbeli  bizonyítást  akadályozó  ügyviteleikkel,  az  iratiktatásokkal, 
iratregisztrálásokkal  való  manipulálásokkal,  idõhúzásokkal  és  határidõ  torlódtatásokkal, 
egyazon  ügy  különtárgyalni   kezdésével,  alperes-,  felperes-  és  beavatkozó  regisztráltatás 
hónapokig késleltetésével stb. Kérem a felsorolt 3.P. .... . végzések érvénytelenné nyilvánítását, 
kívül  helyezését,  és  a  két  /30.  sorszámozású  perirat  alapján  a  regisztrálási  és  kézbesítési 
ügyrendek felülvizsgálatát. 

Miután  kértük  a  felsorolt  ügyszámok  alatti  keresetek  egyetlen,  a  3.P.20689/2007.  perben 
benyújtott keresetem és fellebbezés részének minõsíteni és a külön perként kezelõ végzések 
útján a bíró által azokban feltett kérdéseket a  dr. Simonyi Katalin ügyvéd valamint általam  a 
3.P.20689/2007. perben benyújtott iratokat, bizonyítékokat alapulvéve újra fogalmaztatni és a 
korábban  is  kért  peregyesítésben  a  többi  alperes  és  felperes  és  beavatkozó  részvételével 
lefolytatni a kért konkrét bizonyítási eljárást.

A végzés teljesen megalapozatlan, valamint a képviseletemet lemondó Dr. Simonyi Katalin 
ügyvéd indokolása is, az alábbi tények miatt: 

A perre az adott okot, hogy az ügyészség az emberi jogainkat is sértõ bûncselekményeket 
szervezett meg és fedezett velem, s az általam képviselt feleségemmel és a hatás-ellenõrzési 
méréseket végzõ társaságainkkal szemben. Ezek: elmeorvosi vélemény hamisítás, szerzõi jog 
sértés, balesetokozási bûncselekmény és a hamis iratokkal fedezésével kártérítés gátlás,
OTP számlacsalás, munkadíj kifizetés gátlás, országos egészségi és gazdasági károkozásban
bûnsegédkezés, ezek elkövetõi bûnpártolása, az ezek elleni fellépés rendõrök általi veréssel
is  megtoroltatása,  s  ezek hamis  köztársasági  elnöki  irat  készítésével  és  máig is  érvényben 
tartásával fedezése. Miután ezek ellen kértem a büntetõeljárást a Pest Megyei Bíróságtól, s 
ehhez ott felfüggesztették a polgári pernek a tárgyalását, a Pest Megyei Bíróság és alperes 
ügyészség nem hagyta kitûzni a büntetõpert, ez emiatt került át aktualizált tárgykörrel az ügy 
késõbb a Fejér Megyei Bírósághoz, ill.  amiatt  is,  mert a  váci  bíró által  veretésben a Pest 
Megyei Bíróság bûnsegédnek bizonyult.



Az  általam  szabadalmaztatott  hatékonyabb  ellenõrzõ  mérések  által  leleplezett  csalókat  a 
bûnpártoló  ügyészek  és  bírók  megpróbáltak  elmeorvosi  csalás  segítségével  likvidáltatni. 
Többször  is  rendõri  erõszakot  alkalmaztak,   semmibevettek,  szembehazudtak,  eltüntettek 
általam  benyújtott  bizonyítékokat,  ill.  azok  ellen  hamis  okiratokat  készítettek.  A bírák  a 
hamis  okiratokat érvényben hagyták,  azután is,  hogy nyilvánvaló lett  a hamisságuk.  Azaz 
csaltak, bûnpártoltak és okirat-hamisítottak,  iratellenes, tényellenes, kirívóan okszerûtlen, 
hamis ügyészségi és bírósági határozatokat készítettek és tartanak érvényben ellenünk. 

Az, hogy a Fejér Megyei Bíróság mindezeket összeesküvési elméletre átminõsítette,  ezúton 
semmibevéve az általam, s az ügyvédnõ által elõterjesztett bizonyítékokat és bizonyítást, a 
bûnpártolási kategóriába tartozik. De az is csak bûnpártolásnak értékelhetõ, hogy a kb. 5 
oldal hazudozásuk munkadíjaként félmillió forintot ítélt meg a fõvárosi bíróság azoknak a 
csaló ügyvédeknek, (akik a köztársasági  elnök X-398/1998. hamis  okiratát egyáltalán nem 
jogsértõ  levélnek  nyilváníttatták),  de  a  tisztességesen  segítõ,  a  részemre  sok  oldalas 
beadványokat  író  dr.  Simonyi  Katalinnak  csak  a  félmillió  forint  ötvenedét  ítéltek  meg 
munkadíjként, holott õ a 19.P.27.069/2003/15.  per kapcsán már leírta a bizonyítását annak is, 
hogy nem csak a Fõvárosi Bíróság alperes,  de a Fõvárosi Ítélõtábla is,  okszerûtlen, hamis 
ítéleteket hozott, a jelen perbeli több ügyben, vagyis több millió Ft értékû bizonyítást írt le!

Elfogultsági  kifogásom:  ez  az  Ítélõtábla  nem  ítélkezhetett,  nem  határozhatott  volna 
másodfokon a saját hamis ítéletei ellen benyújtott keresetem tárgyában!

Közlöm, hogy a Fejér Megyei Bíróságra nem azért tettek át több kapcsolódó ügyet a többi 
bíróságtól, hogy azok külön perek legyenek, hanem azért, mert kértem , hogy egyesítsék a 
3.P.20689/2007. perhez azokat, tekintettel a Dr. Simonyi Katalinnal ezekben az ügyekben is 
benyújtott  kérelmeinkre,  bizonyítékokra és arra,  hogy tiltja  a  törvény a külön pervitelt  a 
közvetlenül összefüggõ ügyekben. 

Tehát amikor az ügyeket összehoztam, nem tettem mást,  mint amit mondtam dr. Simonyi 
Katalinnak, aki akkor egyetértõen hallgatta. Megsérthette õt a bíróság azzal, hogy ennyire 
kevésre becsülte a munkáját. A bíróság tette részére lehetetlenné jelen per tovább intézését, 
nem pedig én. A bíróság ugyanis nem engedte még meg az általunk kért további felperesek és 
alperesek perbehívását, amikor eltüntette a három legfõbb alperest, s ezúton a pernek egy 
alperese sem maradt. Emiatt az általunk addig benyújtott egész bizonyítás elvesztett!
Az elfogult Fõvárosi Ítélõtábla ebben segített!

A Fejér Megyei Bírósághoz átirányított  egyéb periratokat a 3.P.20.68962007. perben eddig 
benyújtott bizonyítás és bizonyítékok alapján kérem el bírálni, s a konkrét bírói kérdésekre 
ennek elõrebocsátásával ott fogok válaszolni.

Kérem  kiküldeni  ezt  a  fellebbezésemet  és  az  összes  többi  eddigi  periratot  a  Strasbourgi 
Nemzetközi Emberi Jogi Bírósághoz is, mert megvonták tõlem a hazai illetékmentességet és 
segítõ ügyvédet és nincs milliókat kérõ ügyvédekre pénzem, s hazánkban ügyvéd nélkül nem 
engedik meg a fellebbezést a hazai ítélõtáblákhoz, s azt sem engedik, hogy az ügyészségek által 
bûnpártolt  az  ügybeli  software-lopás,  elmeorvosi  csalás,  balesetokozás,  rendõri   veretés, 
számlacsalás,  munkadíj  kifizetési  csalások,  okirathamisítás  stb.  folytatása  ellen 
pótmagánvádat nyújtsak be.



Legalább látja a Világ, hogy nincs ügyrendje az Alkotmánybíróságnak, tehát törvénytelen, 
hogy a jog szerint börtönt érdemlõ választási csalás elkövetõk törvénykeznek, s hogy jelen 
ügyben folytatott talmudista bírósági csalás és a bizonyíték eltüntetési bûncselekmények is 
valószínûleg  ennek  a  következményei,  lásd  az  Alliance  Israelitée  programi  összeesküvési 
dokumentációt, amelyet e-mail könyvként a Fejér Megyei Bíróság is megkapott, mint a bíró 
összeesküvési elméletének a cáfolatát is.

Ezúton is  megköszönöm dr. Simonyi Katalin ügyvédnek, hogy segített.  Az eddigi végzések 
pontos  megválaszolásához  arra  kérem,  hogy  szíveskedjék  a  képviseletérõl  lemondó  írásos 
korábbi nyilatkozatát pótlólag megküldeni,  s  a Bírósághoz általa benyújtott  beadványaink 
pontos listáját is, s a Fejér Megyei Bírósághoz iratbeadásait hitelesen igazoló ügyiratokat is.

Mint közérdekû bejelentést is megküldöm a jelen panaszbeadványt a Magyar Köztársaság 
Alkotmánybírósága elnökéhez is, s mint az általuk fenntartott ügyrendi hiányok, és ezúton 
regisztrálási, iratkicserélési, stb. bírói csalási lehetõségek elleni titakozást is, s mint a náluk is 
és  az  egyéb  állami  hivatalokban  is  évek  óta  folytatott  iratiktatási  és  regisztrálási  csalási 
lehetõség fenntartás, vagyis tudatos bûnözési alkalomteremtés elleni büntetõfeljelentést, azok 
szervezõi és fenntartói, azaz a bírósági, ügyészségi és országgyûlési szervek vezetõi ellen.

Kárelhárító megbízás nélküli ügyviteli díjamként ezúton bejelentek 10 millió Ft követelést a 
Magyar Állam felé a fentieknek eddigi kiderítéséért, megfogalmazásáért, s benyújtásáért.

Budapest, 2008. 09. 27.
Tisztelettel:

Tejfalussy András felperesi képv.
és a bírósági és egyéb állami hivatali ügyviteli csalási 

alkalmakat biztosító módszereket kiderítõ és feljelentõ 
közérdekű kárelhárítási ügyvivõként a Ptk. 484-487. § alapján!

TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, H-2621 Verõce, Lugosi u. 71.
T/F.36-27/350-665, 36-1/250-665, ujvizforras@freemail.hu, www.aquanet.fw.hu

Kapták:
1. A Strasbourgi Nemzetközi Bíróság elnöke,
2. a hazai Legfelsõbb  Bíróság elnöke,
3. a Fejér Megyei bíróság elnöke,
4. az Alkotmánybíróság elnöke,
5. Dr. Simoni Katalin ügyvéd
6. Pénzügyminiszter
7. Média-fórumok
8. Irattárak 



Dátum: 2008. szep. 28. Vasárnap 13:40:02
Feladó: Tejfalussy András <ujvizforras@freemail.hu>
Címzett: birosag@fejer.hu

Másolat: 

elnok@legfelsobb.birosag.hu  paczolay@mkab.huelnok@legfelsobb.birosag.hu  
lunczne@mkab.huelnok@legfelsobb.birosag.hu
katalin.simonyi@gmai.huelnok@legfelsobb.birosag.hu
info@miepplusz.huelnok@legfelsobb.birosag.hu
szovetseg@c2.huelnok@legfelsobb.birosag.hu
daniel@kutasi.euelnok@legfelsobb.birosag.hu
ujvizforras@freemail.huelnok@legfelsobb.birosag.hu

Tárgy: fellebbezés bírósági elfogultság és csalás ellen
Melléklet: LFB-FMB-Simonyi-080927flb.rtf  FMB-TA-Simonyi080922.rtf  LFB-FMB-  

Simonyi-080927flb.rtf
Összes     tömörítve  LFB-FMB-Simonyi-080927flb.rtf  

2/1. Kód: FMBiktatCsal081001
A Fejér Megyei Bíróság Elnöke kezéhez
8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.

A 3.P.20689/2007. számú ügyben

Tárgy: bizonyíték semmibevételen alapuló hamis ítélkezéseket fedezõ bírósági irat-sorszámozás.
Melléklet: 3 db különbözõ hivatalos hamis okirat, mint bûnügyi és károkozási bizonyíték

Kérem haladéktalanul megküldetni részemre a fenti számra átszámozott per és annak átszámozás 
elõtti  jelen  bírósági  elõzménye során  a  felek  által  eddig  benyújtott  valamennyi  irat,  bizonyíték 
iktatási számát és iktatási dátumát, s kérem ezt a Megyei Bíróság részérõl szabályosan hitelesíteni, 
nem úgy, hogy a bírósági hitelesítés ismeretlen nevû személy olvashatatlan szignója. 

Az általunk benyújtott hivatali bûncselekményi bizonyítékokat figyelmen kívül hagyó hamis /30-as 
végzéssel és annak az elfogult Ítélõtáblával jóváhagyatásával a t. Megyei Bíróság az általam indított 
pert  elõre  megnyerte  az  alperesi  bûnözõk  részére.  Meg  kell  jegyeznem,  hogy  már  a  korábbi 
felperesi beadványokban is elõterjesztettem konkrét okirati stb. bizonyítékokat arra vonatkozóan, 
hogy  az  országgyûlés  és  a  környezetvédelmi  minisztérium részére  végzett  ellenõrzõ  méréseink 
mezõgazdasági  és  élelmezési,  életrövidítõ  hatású  és  gazdasági  csalásokat  lepleztek  le.  Arra  is 
elõterjesztettem okirati  bizonyítékokat,  hogy a  fenti  visszaélések elleni  fellépésem megtorlására 
belügyminiszteri  segítséggel  (lásd:  a  mellékelt  1-a-151/1987.,  Kamara  János  belügyminiszter, 
00:/20518 ikt. számú titkos irat alapján) a jelen per alperesei és azok bûnsegédei, bírói és ügyészi 
hivatali visszaéléseket, csalásokat szerveztek és szerveznek ellenem a bûnügyi bizonyítékaim és 
bizonyításaim hamis regisztrálásával és eltüntetésével, lásd a www.aquanet.fw.hu honlapon, amirõl 
a jelen per Önök által más ügyszám alatt elkezdésekor CD másodlatot is csatoltam bizonyítékként. 
Kérdezem a Megyei Bíróság Elnökétõl, hogy tudatosan iktatták /30-as sorszámmal a teljesen hamis, 
a fõ alpereseket a perbõl trükkösen eltüntetõ /30-as végzésüket is és az addig lelkiismeretesen segítõ 
Dr.  Simonyi Katalin ügyvédet ellenem felhozott igazságtalan vádak elõadására rábíró és ezúton 
mellõlem igazságtalanul eltávolító, s közben pénzügyileg õt is durván diszkrimináló, megkárosító, 
sokkal késõbb készített jegyzõkönyvüket is? 

Ugyanis amikor a jelen per egyik tárgyát képezõ 8.P.20.367/1992. váci koncepciós peri 1997. szept. 
10-i  tárgyalás elõtt  a felfegyverzett  rendõrök betörték az ajtómat és agyrázkódásosra rugdostak, 
vertek, akkor is hamisan volt sorszámozva a bûncselekményt megalapozó hamis bírói végzés.

http://fm18.freemail.hu/fm/xmldata?cmd=getattach&tid=ojmr5gaedN6d0JdE79-m&ulid=ujvizforras@freemail.hu_1134162618&id=8746105&cid=3&uid=1222602003.54987.fmx16&save=1
http://fm18.freemail.hu/fm/xmldata?cmd=getattachzip&tid=ojmr5gaedN6d0JdE79-m&ulid=ujvizforras@freemail.hu_1134162618&id=8746105&cid=3&cid=4&save=1
http://fm18.freemail.hu/fm/xmldata?cmd=getattach&tid=ojmr5gaedN6d0JdE79-m&ulid=ujvizforras@freemail.hu_1134162618&id=8746105&cid=3&uid=1222602003.54987.fmx16&save=1
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Mellékelem az ezt dokumentáló rendõrségi feljelentõiratot, amit annak idején a verõ rendõrségen és 
a veretéshez keretet biztosító koncepciós pert megszervezõ ügyészségen is benyújtottam, de iktatási 
és  regisztrálási  csalások  útján  eltüntették  azt  a  katonai  ügyészségrõl.  A szóban  forgó  irat  (a 
B..XII.1014/1997.  számú  bûnügyben  a  Bp.  III.  ker.  Rendõrkapitányság  és  Katonai  Ügyészség 
részére,  mint  a  BRFK  III.  ker.  Rendõrkapitányság  ügyeleti  naplójában  05015/97  sorszámmal 
1997.10.02-én iktatott  általam tett  feljelentés 1997.  X.  11-i  kiegészítése) bizonyíték a  jelen per 
alperesei és a bûnsegédeik, felbujtóik által ellenem folytatott hivatali bûnözésére. 

Mellékelem továbbá a hamis alperesi névre, hamis ügyiratszámra iktatott (visszaszámozott), a bíró 
által a rendõrség felé sem aláírt, bírósági szabályos hitelesítést mellõzõ, hamis indokolású, vagyis az 
adatszerûségét tekintve teljesen hamis, a bíró által írt indokolását tekintve pedig pimaszul hazug 
váci  városi  bírósági  8.P.20.367/1992/48.  számú  végzést  is.  Ez  a  bírói  okirat-hamisítási 
bûncselekményt  képezõ  és  további  (tárgyalás  elõtt  alperest  megveretési  és  ezt  hamis  iratokkal 
fedezési) rendõrségi és ügyészségi hivatali bûncselekményeket megalapozó hamis végzés a jelen 
perbeli alperes Pest Megyei Bíróság felelõsségi körében íródott. Ráírtam az észrevételeimet, s az 
alperes ügyészség által elszabotált nyomozás ügyszámait is. Ezt a bírósági hamis végzést is kérem 
bizonyítékként alapul venni arra vonatkozóan, hogy a köztársasági elnök is okirat-hamisítást folytat. 
Ugyanis fenntartja azt a hamis iratot, az X-398/1998. köztársasági elnöki hivatali iktatószámú hamis 
választ (hamis határozatot), amelyet az elõdje hamisíttatott, hogy lefedezze a közvélemény elõtt a 
bírák, ügyészek és a III. ker.-i rendõrfõnök által ellenem szervezett veretést, a verõket és veretõket. 
A köztársasági  elnökök  azt  is  fedezik  ezzel  a  hitelemet  rontó  hivatalos  hamis  iratukkal,  hogy 
kinevezték a  veretõ bírót  a veretõ váci  bíróság elnökévé.  A jelen perben emiatt  is  alperes Pest 
Megyei Bíróság  bûnpártolási közremûködésével. S azt is, hogy ezt a hamis köztársasági elnöki 
hivatalos  iratot  nem jogsértõnek,  vagyis  nem hamisnak hazudták a  rendõrség,  valamint  a  jelen 
perben emiatt  is alperes ügyészségek és bíróságok. Az e csalást és hitelrontást nem jogsértõnek 
hazudó dr. Pataki Árpád fõvárosi bíró által készített hamis 19.P.27.069/2003/15. ítélet mindmáig is 
érvénybentartása miatt is alperes Fõvárosi Bíróság bûntársa az ügyészség és Pest Megyei  Bíróság 
alperes is, de a Fõvárosi Ítélõtábla is, amelyik visszamenõlegesen (!), vagyis jogellenesen megvonta 
a  hamis  elsõfokú  ítélet  hozatala  elõtt  részemre  engedélyezett  költségmentességet,  s  ezáltal 
megakadályozta  a  köztársasági  elnökök  hamis  okirat  készítését  és  -fenntartását  fedezõ  hamis 
19.P.27.069/2003/15. ítélet elleni jogorvoslathoz jutásomat. 

Követelem, hogy ítéljék el dr. Pataki Árpádot, aki az ellenem csaló ügyvédeknek ötvenszer annyi 
munkadíjat akart kifizettetni, mint amennyit a jelen ellenperben dr. Simonyi Katalinnak megítéltek. 
Továbbá követelem, hogy büntetõbírósági, majd polgári peri ítélet útján mondják ki hamisnak a 
felõlem hamis adatokat elhíresztelõ belügyminiszteri, köztársasági elnöki, ügyészi, bírói és egyéb 
hivatalos hamis iratokat, a Be. 55. § és 212. §., valamint a Ptk. 484-487. §. alapulvételével folytatott 
bírósági  kárelhárítási  kombinált  eljárásban,  s  ezt  minden  hivatalos  és  nem hivatalos  fórumnak 
hozzák tudomására az ítélet Magyar Közlönyben közzététele útján.

Kérem közérdekû bejelentésnek is tekinteni jelen beadványomat, mivel durván sérti a közérdeket is, 
hogy egyes  bíróságok,  az  azok ügyrendi  fegyelméért  büntetõjogilag felelõs bírósági  elnökök,  a 
magyar  ügyfelek  által  benyújtott  bûnügyi  stb.  bizonyítékok  és  bizonyítások  ítéletekben 
semmibevételeikre alkalmakat teremtõ iratkezelési, iratregisztrálási és irathitelesítési, postázási stb. 
hiányosságokat,  diszkriminációkat  írnak  elõ,  engednek  meg,  tartanak  fenn  tudatosan,  az 
országunkat, annak magyar állampolgárai egészségét és egyéb jogos érdekeit védõ magyarok kárára 
és/vagy a különbözõ magyarellenes bûnözõk hasznára. 

Budapest, 2008. 10. 01. 
Tejfalussy András dipl. mérnök,  méréstani szakértõ felperes/magánvádló
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT,  2621 Verõce, Lugosi u. 71.



Kód: FMB-FB-KEH-PM-080801puj

Csak a 22.P.23.503/2008/2. végzés volt az ügyszám nélküli, átadásakor nem ellenőrizhető tartalmú 
RL13630111755051 aj. r. borítékban.

Fejér Megyei Bíróság
Dr. Kozma Tamás bíró,

3.P.20.689/2007. FMB
22.P.23.503/2007/2. FB 

TISZTELT MEGYEI BÍRÓSÁG! 

Alulírott Tejfalussy András I. r. felperes ezúton benyújtom a fenti sz. perek alpereseivel szemben az 
alábbi  feljelentést,  a  csatolt  FB végzés,  mint  csalás folytatási  bizonyíték alapján.  Utóirat:  Mint 
alperesek csalásai bírósági bűnpártolásai elleni törvényességi panaszt kapja a Legfelsőbb Bíróság 
elnöke is. 

Verőce, 2008. 08. 01.

Tejfalussy András
I. r. felperes 

Büntetőfeljelentés  a  tárgyalás  előtt  rendőrökkel  összeverető  bírót  fedező   bírák,  ügyészek, 
köztársasági elnökök és bűnsegédeik, és munkahelyeik ellen.

A mai napig sem kaptam meg  a hamis 19.P.27.069/2003/15. ítéletet jogerőre emelő végzés hiteles 
példányát. A perújítási kérelmem 2003 óta volt eltűnve, s a felülvizsgálati kérelmem is. 

A bírák és ügyészek és a KEH és a Közt. elnökök hamis okirat fenntartásai ügyében folyamatban 
van a Fejér Megyei Bíróságon a 3.P.20.689/2007. per, ahol a Fővárosi Bíróság emiatt is alperes, 
hivatalból elfogult. A Fejér Megyei Bíróságon kívánom a megítéltetni a perújítást is, és a bírósági 
károkozásért való felelősségeket is, a szintén károsult gmk va. felperestársak közreműködésével.

Verőce, 2008. 08. 01. 

Tejfalussy András dipl. mérnök
 I. r. felperes 

























Kód: FMB-Btk-Simonyi-080922c
T. Legfelsõbb Bíróság!
 
Tárgy: törvényességi kérelem kiegészítés

Az  LFB-FMB-Simonyi-080927flb  kódú  fellebbezés  és  elfogultsági  kifogás  kiegészítése,  a 
3.P.20.689/2008/30.,  2008.  09.  22-i  hamis  végzés  hatályon  kívül  helyezésének  a  kérésével, 
(csatoloma fenti iratok az azzal egybeírt, de /55. számú ügyrattal együtt). Az egyéb elõzmények a 
NULLÁVAL SZORZÓ JÉZUSOK, MINTBÍRÁK? c. 11. E-mail könyvemben láthatók (melléklet)!

Kérem kizárni a Fõvárosi Ítélõtáblát, mivel részt vett a Fõvárosi Bíróság alperes ítélkezéseiben!

A kirívóan  okszerûtlen,  az  alapvetõ  tényeket  a  bizonyítékok  teljes  semmibevételével  folytatott 
bírósági és ügyészségi határozat hozatalok, és az azokra alapozott csalások leállítására, és nem a 
hamis iratokra alapozott pervitelre kértem fel eredetileg is a Megyei Bíróságot.

A Megyei Bíróság a bizonyítás megakadályozásával kiszervezte a központi alpereseket a perbõl, s a 
fellebbezést a per alperesi köréhez tartozó fõv. Ítélõtáblával bíráltatták el, teljesen hamisan!

Ha  dr.  Kozma Tamás  bíró  úr  is  folytatja  a  hamis  iratokra  alapozott  hamis  határozat  készítést, 
valamint a méréstani szakértõi bizonyítékaim összeesküvési elmélet ürügyén semmibevételét, akkor 
ez az ügyvédnõnek a valódi problémája, s nem pedig az, amit a fenti végzés rám fog. 

Az  ügyvédnõ  javasolta,  s  én  csak  egyetértettem vele,  hogy valamennyi  hamis  irat  szerzõjét  is 
pereljük alperesként és vele közösen adtuk be a felperesi kör bõvítésére a kérelmet, vagy ha nem 
pont  így tett,  pl.  ha nem nyújtotta  be az  iratokat  kellõ  példányszámban,  akkor  azt  tudom csak 
vélelmezni, hogy nem maradt rá ideje és/vagy a több fénymásolatra pénze.

Visszautasítom a rám fogott vádakat, és kérem a másik /30-es számú (márciusi) végzésük ellen Dr. 
Simonyi Katalinnal együtt elkészített és általa (állítólag) kellõ példányban a bizonyítékokkal együtt 
és a fõv. ítélõtábla elleni elfogultsági bejelentéssel együtt (?) benyújtott fellebbezésem elfogultatlan 
hazai bíróságon újra elbírálását, vagy ha ilyen nincs, úgy a Strasbourgi Bíróságnál!

Az alperes bíróságok és ügyészségek a /30-as végzéssel mentesíteni igyekeznek a bûnelkövetõket a 
börtöntõl, s azt, hogy hamis okiratok használatára alapozva, csalással jogtalan haszonhoz jussanak a 
feleségem súlyos rokkantságát okozók és a kutatásokat nagyságrendekkel gyorsító software-immel 
Nobel-díjra  pályázó és más szerzõi  jog bitorlók,  és a  közérdekû kárelhárítási  munkáinkért  járó 
díjunkat és az OTP-ben tartott társasági pénzünket jogtalanul visszatartók is!

A Be. 55. § (12) bekezdés szerinti magánfélként, mint hamis hivatalos iratok sértettjének, jogom 
van ahhoz, hogy a polgári jogi igényem konkretizálása elõtt büntetõ bíróságon megállapíttassam az 
adott  okirat-hamisításokat  és  az  azok  elkövetéséért  és  felhasználásaiért  való  büntetõjogi  és 
kárfelelõsségeket,  s  hogy a  hitelemet  rontó  hamis  hivatalos  iratok  nem maradjanak érvényben, 
akkor se, ha egyes bírók azt hazudhatták, hogy ezek és az sem sérti a legkisebb mértékben sem a 
személyiségi  jogaimat,  hogy  nyilvánosan  azt  híresztelték  el  felõlem,  hogy  gyógyíthatatlan 
elmebetegséget  megállapító  érvényes  elmeorvosi  vélemény  alapján  egy  jogerõs  ítélet  a 
rendszerváltást megelõzõ idõ óta gondnokság alatt tart, vagyis pl. választójogom sincs stb.

Budapest, 2008. október 6.                                             Tejfalussy András I. r. felperes (és társai)



Tejfalussy szabadalmak: Click on any of the Patent Numbers below to see the details of the
patent ----------------------------------------

---------------------- Basket Patent Number Title HU180836 APPARATUS FOR 
DETERMINING CHARACTERISTICS OF LIVING CREATURES AND/OR 

DETERMINING PROCESSES OF THEIR TEACHING AND/OR FOR FINING THE 
OPTIMUM DE3274378D No English title available. DE3267391D No English title available. 

HU201204 MEASURING ARRANGEMENT FOR CARRYING OUT ENERGY-SPARE AND 
EFFECTIVE PLANT-CHEMICAL TEST MEASURING IN CLOSED SPACES E.G. 

PHYTOTRONS HU195323 CALIBRATINNG MEASURING METHOD NEEDED BY 
OPTIMIZATION OF THE UTILIZATION OF SOIL AND/OR LAND, AS WELL AS 

SAMPLER HU195007 METHOD AND CIRCUIT ARRANGEMENT FOR DISPLAYING 
CHARACTERISTICS HARMFULLY INFLUENCING THE DUTY TIME OF 

SUBSTANCES AND OBJECTS FOR USE HU194997 METHOD FOR SELECTING 
MATERIALS AND TECHNOLOGIES BEING MOST SUITABLE TO THE DETERMINED 

PURPOSE AND FOR DETERMINING THEIR CONDITIONS OF APPLICAT HU193144 
SPRAYER FOR TESTING AGROCHEMICAL INTERACTION OF MULTIFACTOR 

HU191761 METHOD FOR THE PROCESS CONTROL HU191532 METHOD FOR 
ARRANGING AND MEASURING SOIL SAMPLING HU191175 APPARATUS FOR 

GENERATING TEMPERATURE GRADIENT FOR GRADIENT HEAT TREATING 
CARRIED OUT IN TRADITIONAL ANNEALING FURNACE HU181604 METHOD AND 

APPARATUS FOR DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE 
TOLERANCE RANGES OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS, PREFERABLY FOR 

DETERMINING TH HU49278 METHOD FOR MEASURING SPATIAL HOMOGENITY 
FOR OPTIMIZATION OF MATERIALS AND TECHNOLOGIES, E. G. FOR DETECTION 

AND ELIMINATION RESP. TECHNOLOGIC HU48790 MEASURING ARRANGEMENT 
FOR CARRYING OUT ENERGY- SPARE AND EFFICIENT PLANT-CHEMICAL TEST 

MEASURING IN CLOSED SPACES E.G. IN PHYTOTRONES HU39257 CALIBRATION 
MEASURING METHOD AND MEASURING ARRANGEMENT REQUIRED FOR 

OPTIMIZING THE SOIL AND AREA USING HU39026 PROCESS ADJUSTING METHOD 
AND APPARATUS FOR CARRYING OUT THE METHOD HU37474 METHOD FOR 

ARRANGING AND MEASURING SOIL SAMPLING HU34833 METHOD AND 
APPARATUS FOR INDICATING FEATURES INFLUENCING HATMFULLY THE LIFE 
OF CONSUMER GOODS AND MATERIALS HU34832 COMPORATIVE MEASURING 

METHOD OF MATERIAL AND TECHNOLOGY FOR SELECTING AND DETERMINING 
APPLICATION CONDITIONS OF OPTIMUM MATERIALS AND TECHNOLOGIES 

AT23746T No English title available. 
MAGYAR SZABADALMAK: P N P9602081 Tejfalussy András Elõzõ szabadalmak 
kombinálása és optimalizáló szoftverek P N P9102614 Tejfalussy S. András Eljárás 

környezetbarát növénytermesztésre, és annak optimumszabályozására P É P0103479 
Tejfalussy András Ivóvízdesztillálásnál felhasznált hõenergiát háztartási víz tisztítására és 

melegítésére, hûtõvíz-takarékosan újra hasznosító házi víztisztítási eljárás P N 201204 
P8600001 Tejfalussy András Mérési elrendezés energiatakarékos és hatékony növény-vegyszer 

vizsgálati mérések elvégésére zárt terekben, például fitotronokban. P N 195323 P8404899 
Tejfalussy András Talaj- és/vagy területhasználat optimalizálásához szükséges kalibráló 

mérési eljárás, valamint mintavevõ eszköz P N 195007 P8303683 Tejfalussy András Eljárás és 
berendezés használati tárgyak és anyagok élettartamát károsan befolyásoló tulajdonságok 

kimutatására P N 194997 P8303104 Tejfalussy András Eljárás meghatározott célra 
legalkalmasabb anyagok és technológiák kiválasztására és alkalmazási feltételeik 

meghatározására az anyagok és technológiák összehasonlító vizsgálata alapján P N 193144 
P8101695 Tejfalussy András Permetezõ, többtényezõs agrokémiai kölcsönhatás-

vizsgálatokhoz P N 191761 P8500040 Tejfalussy András Folyamat beszabályozási eljárás P N 
191532 P8302278 Tejfalussy András Eljárás talajmintavétel elrendezésére és mérésére P N



 191175 P8100883 Tejfalussy András Berendezés hõmérséklet gradiens létrehozására 
hagyományos hõkezelõ kemencében végzett gradiens hõkezeléshez P N 181604 P8101443 

Tejfalussy András Eljárás és berendezés technológiai paraméterek tûréstartományai közötti 
összefüggés, pl. optimális kapcsolat meghatározására P N 180836 LU0247 MTA 

Mezõgazdasági Kutató Intézete Eljárás élõ szervezetek tulajdonságainak és/vagy nevelési 
eljárásainak vizsgálatára és/vagy az optimum megkeresésére P N 166545 CE0902 Csepeli 

Fémmû Befogószerkezet preciziós ellenállásmérésekhez P N 163839 CE0781 Csepeli Fémmû 
Eljárás és berendezés fémkohászati technológiák optimálására.

Another information see on our internet home page: WWW.AQUANET.FW.HU
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