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Ellenem éppen most szervezi meg az ötödik próbálkozást a hazai ügyészség. Hamis elmeorvosi 
vélemény készíttetéssel akarják fedezni a nemzetközi szabadalmaim szerinti megoldásokat 
tőlem ellopó akadémiai és egyéb bűnözőket, valamint a szabadalmaim szerinti 
hatásmérésekkel leleplezett népirtó bűnözőket. Részlet az ellenük általam benyújtott 
feljelentésből: 
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FELJELENTÉS AZ INTERPOLHOZ A TERRORISTÁKAT BŰNPÁRTOLÓ ÜGYÉSZEK ELLEN 

Alulírt Tejfalussy András oknyomozó mérnök, számos nemzetközi méréstudományi szabadalom 
szerzője, méréstudományi szakértő, volt országgyűlési és önkormányzati szakértő, feljelentem 
azokat az ügyészeket, akik a szerzői jogaim tolvajait, egészségkárosító mérgek alkalmaztatóit, 
ivóvízkút mérgezőket bűnpártolták, s ellenem, aki ezeket a gátlástalan bűnözőket 
feljelentettem, sorozatos pszichiátriai csalásokat szerveztek.

Bizonyítás, bizonyítékok

1. A feljelentett hazai „ügyész bűnszervezet”, ügyészek és vezetőik 1980 óta szerveznek ellenem 
elmeorvosi csalásokat, hogy akadályozzák a feltalálói szerzői jogaim védelmét, és a nemzetközi 
szabadalmaim szerinti hatékonyabb hatásmérésekkel leleplezett súlyos környezetkárosítások- 
és egészségrontások elkövetői elleni büntető eljárást. Utóbbival kapcsolatban a feljelentett 
személyektől begyűjtött hamis szakvélemények alapján semmibe veszik a környezet- és 
egészségkárosítást egyértelműen bizonyító hatás-méréseket is. Sorozatosan hamis iratokat 
készítenek, amelyekkel azt a hamis látszatot keltik, hogy a bíróság elmebetegnek nyilvánított. 
Ehhez az ügyészek egy (a találmányaimban befurakodott) 10%-os feltalálótárs által hamis 
vádakkal indított rágalmazási per első tárgyalása előtt (!) előállíttattak elmeorvosi vizsgálatra. A 
csaló elmeorvosok nem csak azt hazudták, hogy üldözési mániás vagyok, hanem azt is, hogy 



láztalan. A hamis szakvélemény érvénytelen lett, mert a bíró nem volt hajlandó ítélettel 
megerősíteni, miután bemutattam a körzeti orvos igazolását, hogy a vizsgálat előtt és alatt 40 
fokos lázzal influenzás voltam. (Ténylegesen nem is volt elmeorvosi vizsgálat. A megkezdődése 
előtt bejelentettem, hogy lázas vagyok, és visszamentem igazolásért a körzeti orvosomhoz.) 

2. Miután a nemzetközi szabadalmaim szerinti hatásméréseink egyértelműen láthatóvá tették 
(melléklet-1.) a kálisóval műtrágyázás növény mérgező hatását (1983), a mérgeztetésben bűnös 
mezőgazdasági miniszter felkérte a belügyminisztert, hogy segítsen elhallgattatni. A 
belügyminiszter előkerestette az érvénytelen 1980-as hamis elmeorvosi véleményt és annak 
alapján a mezőgazdasági miniszter (akivel szemben én Dr. Kovács Pál, a későbbi egészségügyi 
miniszter országgyűlési szakértőjeként interpellációt készítettem elő a mérgező kálisóval 
műtrágyázás és ételízesítés betiltásához) megszerveztette az ügyészséggel, hogy indítson 
ellenem bolonddá nyilvánítási pert. A „perhez” meghamisították a nevemet „Tejfalusi”-ra, hogy 
figyelmen kívül hagyhassák a per során az országgyűlési szakértői megbízásaimat, a mérnöki 
diplomám, a nemzetközi szabadalmaimat, a miniszteri kitüntetéseimet, a bejegyzett cégvezetői 
státuszomat, az ingatlan tulajdonaimat stb. A per indító jegyző azt hazudta, hogy nincs 
ingatlanom (pedig ő írta át a nevemre, amikor vettem). E per bírósági tárgyalására úgy hurcoltak 
oda a rendőrök, hogy előtte agyrázkódásosra rugdostak, vertek (1997. 09. 10.). Belebuktak a 
perbe. Agyrázkódásra verve is lelepleztem a bíró okirat-hamisításait. Azt, hogy letagadta a 
miniszterek titkosított ellenem írt iratait! (Amelyek másolatait egy rendes bíró korábban oda 
adta nekem!) 

Bejelentem, hogy jogos önvédelemként (Btk) - tekintettel az 1980-ban is bebizonyosodott, de 
máig sem büntetett elmeorvosi csalásokra - megtagadom a személyes megjelenést az 
ügyészekre hivatkozással indított gondnokság alá helyezési eljárási tárgyaláson, és hogy 
feljelentettem annak kezdeményezőit és folytatóit, akik ismételten aljasul zaklatnak, az 
Alkotmánybíróságnál és az Európa Tanácsnál is, de a Strasbourgi Nemzetközi Bíróságnál
teljes körű kártérítést is igényelve! 

A példaként bebizonyított konkrét ivóvízkút mérgezés és káliumtabletta alkalmazás 
tömeggyilkosság! Szóba se jöhet az elkövetők és nekik bűnsegédkező hivatalnokok 
tekintetében büntethetőség elévülés!

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a kisgyerekeknél növeltette, de a nagyobbaknál, és a 
felnőtteknél sem a „sódózist”, miközben (a WHO javaslatára) a patkányméreg kálisóval is 
„sóznak”! Ezért ezúton személyesen is kérdezem tőle: Kedves Viktor! Lehet, hogy teljesen 
elment az eszetek????

ALKOTMÁNYOS JOGÁLLAMOT AKAROK, ahol egy ügyész sem védi a tolvajt és a tömeggyilkost!
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