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Tárgy: a többszöri adóztatás tilalma és a vízdíjként szedett adóból az önkormányzat részesedése 
Melléklet: az Önök alább hivatkozott levele (8/21262009.)

Tisztelt Jegyzõ Úr!

A Balatonfûzfõ Dobó u. 9. alatt lévõ, tulajdonunkat képezõ telkem nem telephelye cégnek. Az 
Önök rendelkezésére álló telekkönyvi adatok szerinti, majdani garázs céljára épült melléképület 
van rajta. Mivel nem lehet állandóan ott laknunk, kérem részünkre adómentesség biztosítását az 
állandó ott lakási lehetõségünk létrejöttéig. Leadózott találmányi díjamból vásároltan e telket. 
Ezután ismét leadóztatták ugyanezt a jövedelmemet, illetékfizettetés útján. Pedig tilos egyazon 
jövedelem többszörös adózatása. Vagyis az évenkénti újra adóztatása is, ha azért semmilyen új 
szolgáltatást nem nyújt az adóztató. (Csalás!) Természetesen megértem, hogy sokkal több pénzt 
szeretne kapni az önkormányzat. De miért nem az alábbi valódi önkormányzati szolgáltatásuk 
alapján jutnak hozzá további adóhoz, miért gazdagítják jogtalanul a vízmûveket a mi adónkkal?
 
Az önkormányzati adóként szedett vízdíj kb. a tízszerese az ivóvíz elõállítás önköltségnek. A 
település közmûhálózata önkormányzati tulajdon. Ezt jelenleg a vízmûvek, mint szolgálltató cég, 
szinte ingyen használja. Valójában a vízmûvek nyereségének ezen önkormányzati tulajdonnak a 
céges szolgáltatásához felhasználásából eredõ teljes hányada csakis az önkormányzatot illethetné 
meg, mert a vízmû cég ezen extraprofitot képezõ bevétele adóként van fizettetve. Önöknek kérni 
kell, hogy a vízmû engedje át Önöknek azt az egész többletnyereséget, amely az önkormányzati 
tulajdon általuk használatából származik, a jogsértõen, adóként szedett szolgáltatói extraprofitot. 

Mivel az elért önkormányzati bevétel a Ptk. 484-487. §. alapján tett ezen javaslatom eredménye 
lesz, erre tekintettel  is kérem, hogy Önök mentesítsenek a megélhetésünket veszélyeztetõ - a 
sokadszori jövedelemadóztatás jogszabály által tiltott  kísérletét megvalósító - telekadó fizetés 
alól. Továbbá a jelen kárelhárítási ügyvitelem díját (a Ptk. 484-487. §. alapján) a javaslatomnak 
megfelelõen Önök által a vízmûtõl visszaszerzett teljes önkormányzati évenkénti adóbevételük 
1%-ban jelölöm meg, mely arányos ezen javaslatom, mind szellemi termék értékével. Minden év 
december 31-ig, az alábbi címemre kérem ezen összegeknek (az adók levonása után megmaradó 
része) átutalását, a tárgyévi tényleges adótöbbletük alapján (postai úton). Kérem ezen megbízás 
nélküli ügyvitelemnek a jogi keretében elõterjesztett közérdekû kárelhárítási javaslatom és az 
azzal kapcsolatos fenti díjigényem Önök által elfogadását és ezek Ön által való szíves igazolását. 

Tisztelettel:  Tejfalussy András feltaláló, dipl. mérnök nyugdíjas (1-420415-0215)
(volt országgyûlési környezetvédelmi és méréstani szakértõ)

1036 Budapest, Lajos u. 115. (+36-202181408)

Korrupció gyanúja alapján kapja: Nemzeti Nyomozó Iroda (ad.- 29015-1809/2/2009.ált)



Általa letagadott hiteles mérési bizonyíték is van arra, hogy dr. Petőfi 
Attila  rendőrfőnökként,  a  hivatali  beosztásával  visszaélve,  népirtó 
kálium  túladagolási  határértékhamisítást  és  azon  alapuló  konkrét 
mérgezéseket  fedező tudatos csalást  folytatva fedezi  azt,  hogy a  nem 
kóser étkezésű lakossággal folyamatosan mérgező  kikísérletezetten máj- 
és  vese-  és  szívműködés  veszélyeztető,  életrövidítő,  ivartalanító, 
idegmérgező mennyiségű, átlagosan 3,5 gramm/nap vagy több káliumot 
etettetnek! Azzal a HAZUGSÁGGAL állította le a 13.B.24.211/1993/2. 
Pesti  Központi  Kerületi  Bírósági  végzésre  indult,  egy  évig  folytatott 
sikeres nyomozást, hogy egy felnőtt ember, a száján át, naponta akár 70 
grammnyi  gyorsan  felszívódó  káliumot  is  bejuttathat,   a  emiatti 
(kálium)mérgezés  legkisebb  veszélye  nélkül.  Tudatosan  semmibevette 
az  ellenkezőjét  bizonyító  klinikai  vizsgálati  eredményeket,  például  az 
alábbi  összefoglaló  jelentést,  ill.  azt  nem  létezőnek  tüntete  fel. 
Valószínűsítem,  hogy  a  hiányos  rendőrségi  okirat  regisztálásaikban 
bízhatott, vagyis abban, hogy ezek a bizonyítékok is eltüntethetők vagy 
kicserélhetők hamisra! 

A Pécsi  Orvostudományi  Egyetemi  klinikai  1983-as  alábbi  elenőrző 
mérési eredmény összefoglaló jelentés szerint  (a rendőrség szerezte be 
az okiratot a nyomozása során!) a 8 óra alatt szájon át beadott 4 gramm 
kálium (8 db. vagy annál) több tabletta) 83% gyakorisággal (!) okozott 
kálium  mérgezés  miatti  gyomor-bélfal  felmaródást.  Eközben  5-ból  1 
embernél  akut  gyomornyálkahártya eróziót  (vérzést  is  okozott),  pedig 
nem is   egyszerre,  hanem lelassítva,  mintegy 8  óra  alatt  adta  le  a  8 
grammnyi (8000 mg) tabletta a benne lévő 4 gramm káliumot!   

A dr.  Demeter  Ágnes  ügyésztől  később  megkapott  ezen  jelentést   a 
Petőfi  Attila  által  tudatosan  szembehazudott  Összefoglaló  jelentést  és 
egyéb klinikai mérések adatait később a Magyar Tudományos Akadémia 
Elnöki  Titkársága,  az  Igazságügyi  Orvosszakértői  Intézet,  a  BME 
Méréstechnikai  Tanszéke,  s  a  Mérésügyi  Hivatal  vezetői,  valamint  a 
Környezetvédelmi  Minisztérium  vezetői  is  ellenőrizték,  csatolom az 
ezek eredményét  rögzítő  hivastalos  dokumentumokat  is,  mint  további 
bizonyítékot  dr.  Petőfi  Attila  és  a  vele  közösen  hazudozó 
káliummérgezési határérték felhamisítók tudatosan, népellenes, népirtási 
szándékból folytatott (bioterrorista bűnszervezeti  (háborús) bűnözésére. 



 























Mellékelem  az  országgyűlési  szakértői 
megbízásomat  és  hozzá  a  két  bírósági  végzést, 
amelyekben dr. Dénes Veronika büntetőbíró (PKKB) 
hivatalosan  kategorizálja  azokat  a  főbb 
bűncseleményeket,  amelyekben  azóta  dr.  Petőfi 
Attila  és  társai  már  közel  másfél  évtized  óta 
folyamatosan  akadályozzák  a  bűnügyi  nyomozás 
folytatását  és  a  hazai  és  nemzetközi  bírósági 
vádemelést,  aminek  elsősorban  az  lett  a 
következménye, hogy évente legalább 50.000 fővel 
fogyatkozik a magyar nem kóser étkezésű kisebbség 
létszáma, mivel konyhasó helyett is kálisót etetnek 
velük.  az  ezt  tiltó  magyar  szabványt  (MSZ-01-
10007-82.)  sértő  rendelet  által  megengedetten,  a 
szabvány  kötelezőségét  előíró  miniszteri  rendelet 
(30/1994.XI.8.)  meghosszabbításának  az 
elmulasztásával,  és  a  Magyar  Szabványügy 
Hivatalnak  a  magyar  szabványok  kötelezőségét 
megsemmisítő egyesületté degradálásával. 

Mellékelem  továbbá  a  sóösszetételi  táblázatot  a 
szabványból,  valamint  a  miniszteri  rendelet 
kötelezőségét  közlő  Ipari  és  Kereskedelmi 
Minisztériumi (Z-972/96.)  tájékoztatást,  és  a 
szabvány  kötelező  betartását  előíró  Egészségügyi 
Minisztériumi (86.393/99.) hivatalos tájékoztatást is. 













A népirtó kálisótartalmú szabványsértő sókeverék, a VIVEGA fő 
ajánlója a katolikus Mária Rádió Magyarország volt tanácsadója, 
dr. Rigó János, de a Béres Rt. és az MTA-n a Dr. Láng István 
volt főtitkár köré tömörült szakártó csoportosulás is: 





Ezek  mellett  persze  amerikai,  WHO-s  és  egyéb  nemzetközi 
mérési adat kalibrálási K- és Na határérték hamisítók is vannak: 













Kód: VizDijFoUgyesziCsalas090108
Magyar Köztársaság Legfõbb Ügyészsége
1055 Budapest, Markó u
Email: lu@mku.hu

FELJELENTÉS A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉGHEZ, a PTK. 484-487. §. szerinti közmunkaként:

Tárgy: A Fõvárosi Fõügyészség Magánjogi Osztálya P.M. 7185/2008/1. sz., 2009. január 5-én 
kelt, Dr. Egressy Mária osztályvezetõ ügyész által aláírt hamis tájékoztatása (tartalma szerint: 
nyomozást és vádemelést elutasító határozat),  mint bizonyíték alapján, feljelentés a számítási 
csaláson alapuló közérdekû adat meghamisításban és vízszolgáltatási díj emelésben hamis (hamis 
indokolású)  hivatalos  okirat  készítésével  (okirat-hamisítással)  bûnsegédkezõ,  a  lakosság 
sérelmére elkövetett vízdíjemelési csalást bûnpártoló ügyész(ségek) ellen.

FELJELENTÉS AZ ÜGYÉSZ(SÉGEK) ELLEN: 

Feljelentésként küldtem meg az ún. "levelet”, ami a tartalma alapján büntetõfeljelentés is. Az 
ellen  az  önkormányzati  csalás  ellen  tettem  feljelentést,  hogy  kb.  tízszer  annyival  emelik  a 
vezetékes  víz  díját,  mint  amennyi  a  díjemelés  okaként  hivatkozott  áramhasználati  költség 
növekedés,  ami  csakis  a  köbméterenként  kb.  50  Ft  önköltséget  növeli,  nem  pedig  a  teljes 
szolgáltatási  díjat,  amely már elõzõleg is  kb.  a tízszerese volt  az önköltségnek! Továbbá azt 
jelentettem  fel,  hogy  a  vízmûveknek  ezt  az  extraprofitját  az  önkormányzatok  adóként  is 
behajthatják  a  nekik kiszolgáltatott  lakosokon.  Miután az  ügyész  tudatosan  félreértelmezte  a 
feljelentés tárgyát, feljelentem õt csalásért a jelen hamis okirata, mint bizonyíték alapján, a Ptk. 
484-487. §. szerinti ügyvitelem keretében.

* AZ ÜGYÉSZ TUDATOSAN SZEMBEHAZUDTA E JOGSZABÁLY ÉRTELMÉT: 
Az  is  csalás,  hogy  a  teljes  vízdíjat  abban  az  arányban  növelik,  mint  amilyen  arányban  az 
önköltség nõtt, mivel a tényleges önköltség csak mintegy egytizede a vízdíjként követelt ivóvíz 
árnak! Az is csalás, hogy tudatosan eltitkolják a közérdekû információt is képezõ valódi ivóvíz-
önköltséget a lakosság elõl. Az is csalás, hogy az önkormányzatok "adóként" behajthatják be a 
vízmûvek extraprofitját  is  a  nekik kiszolgáltatott  lakosokon.  Csalás,  hogy az ügyészség nem 
tekintette ezt az önkormányzati csalást az "egyedi döntési jogszabálysértés bûncselekményének". 
Korruptak a törvényeket kijátszó önkormányzatok és ügyész(ség)ek! 

* Bizonyítékként a tudatos ügyész(ség)i csalásra, csatolom a szóban forgó ügyészségi ügyiratot. 
(melléklet).

Budapest, 2009. 01. 08. / Verőce, 2009. 04. 29.

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

Függelékek:













A nem kóser étkezésű kisebbség a folyók mérgezett, a klórozást is túlélő fertőző  
influenza stb.  vírusokkal  (a szennycsatornákból származó fertőző szarlével  is)  
központilag tudatosan szennyezett, de egészséges, jó ivóvíznek hazudott vezetékes  
vizet és abból készült, kálisóval is mérgezett leveket és élelmiszereket fogyaszt, és  
mérgezőnek  hazudják  feléjük  a  gyógyító  hatású,  normális  tiszta  konyhasó  
fiziológiás  mértékű  használatát.  Nem  így  a  talmudista  többség!  Ők  az 
ellenkezőjét,  a  helyes  táplálék-  és  ivóvíz  használatot  tanulják,  pl.  az  alábbi,  
újabban magyarul is olvasható talmudi orvosi, természetgyógyász szövegeket:  

Szíveskedjenek  a  sózásrontással  és  az  ivóvíz  rontással  kisebbséget  kiirtó  
bioterrorizmus ellen a nemzetközi Interpol szintjén is harcolni kezdeni!

Verőce, 2009. 04. 29.
Tejfalussy András (1-420415-0215) 

 feljelentő dipl. mérnök, méréstani szakértõ 
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT

2621 Verõce, Lugosi u. 71. 

Cc: INTERPOL!


