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Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda Levelezési Osztály!

Az Orbán Viktor miniszterelnök úr segítésére küldött közérdekű 
bejelentéseimre és kárelhárítási javaslataimra Önöktől kapott fenti 
szakértői véleményük szerinti eljárások csak akkor segíthetnek a 
magyar emberek kártérítési jogai érvényre juttatásában, ha a 
köztársasági elnökök, miniszterek, ügyészek, rendőrök, bírák által 
elkövetett és/vagy pártolt (bűnpártolt) bűncselekményeket is 
büntetnék a melléklet szerinti és a hasonló ügyekben.

Önök szerint miért csinálhatják sorozatban, ha nem csalási céllal, 
hogy az ügyfeleknek kiküldött végzésekben és ítéletekben a bírák 
és a bírósági hitelesítők sem írják alá/ki olvashatóan (hitelesen)
a nevüket, miközben az ügyfeleket arra kényszerítik a postások,
hogy igazolják olvashatóan írt név, személyi azonosító szám, saját 
kezű aláírás útján, hogy kézhez kapták, a lezártan átvett, ügyszám
nélküli, azonosíthatatlan, ellenőrizhetetlen tartalmú borítékkal a csak
a bírósági tértivényre ráírt ügyszámú, esetleg a borítékban nem is lévő
iratokat??!!! (Miniszterelnök úr helyében én azonnal leváltatnám az 
iratkezelési hiányosságokra és ezzel az azokon alapuló csalásokra
„jogi lehetőség biztosító”, azokat jogszerűnek feltüntető igazságügyi
minisztériumi vezetőket és természetesen a legfőbb ügyészt is!) 
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Bejelentés: jogos önvédelemként semmibe veszem a tértivényes levelekről
az olyan postai értesítőket, amelyeken nincs rajta az ügyiratszám és persze 
megtagadom az ügyiratszám nélküli tértivényes borítékok átvételét is. 

Kérem, hogy szíveskedjenek jelen irat kíséretében a melléklet szerinti 
hivatali bűnözés büntetőjogi alapon is jogerősen elítélésére alkalmas 
hazai és vagy nemzetközi fórumokhoz továbbítani a hazai 
jogorvoslati lehetőség felsoroló fenti szakvéleményüket és az(oka)t
a Miniszterelnök úrhoz intézett többi közérdekű bejelentéseimet
és közérdekű kárelhárítási javaslataimat is, amelyekre a fenti 
szakértői véleményük (Önök szerint is) vonatkoztatható.

Melléklet: Közérdekű bejelentésként a Dr. Léhmann György
ügyvéd úrhoz címzett „ügyismertető” (Azonosító: 
birosagi-bunozes-bizonyitas-170825).

Megköszönve segítségüket még az kérem, hogy archívum célra 
szíveskedjenek az itt hivatkozott valamennyi beadványom és ezen
beadványom továbbítását igazoló hitelesített iktatott irat 
másolatokat részemre kiadni!

Csatolmány: Új kárelhárítási javaslat (Azonosító: licenc-apport-170910)

Jelen irat a magyar emberek jogos védelmeként (Btk.) megbízás 
nélküli ügyvitelként (Ptk.) végzett közérdekű kárelhárítás.

Verőce, 2017. szeptember 10.

Tisztelettel: 

Tejfalussy András Béla Ferenc
oknyomozó mérnök feltaláló
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Tisztelt Dr. Léhmann György Ügyvéd Úr!                                                   Verőce, 2017. 08. 25.

Szerintem, amíg valaki ellen nem csinálják a most Ön ellen is bevetett bírói csalásokat, addig nem
hiszi  el,  hogy  megtörténhettek!  Vigasztalásul  mesélem el,  hogy  az  én  hitelezési  csalás  elleni
fellépésem akadályozására, megtorlására bírák, ügyészek miket követtek el:

Miniszterek  által  felkért  ügyészek  úgy  próbáltak  akadályozni  a  gilisztázási  hitelezési  csalás
károsultjainak szakértőként segítésben, hogy gondokság alá helyezési csalást szerveztek ellenem
egy  verőcei  önkormányzati  jegyző,  Klein  Katalin  segítségével,„Tejfalusi”  hamis  névvel,  mint
hajléktalan ellen kezdeményezte a pert. Előtte ő írta át a nevemre az általam megvett Verőce,
Lugosi u. 71. szám alatti  terjedelmes ingatlant. Hamis névvel indította ellenem a pert, hogy ne
akadályozzák a mérnöki diplomám, a több miniszteri kitüntetésem, a sok nemzetközi tudományos
szabadalmam, s az se,  hogy a Cégbíróságon bejegyzett  tudományos társaságokat vezetek és
képviselek (és hogy folyamatos a választójogom).

1997.  szeptember 10-én hajnalban kommandósok betörték az irodám ajtaját.  Ott  és a III.  ker.
rendőrségen agyrázkódásosra vertek, rugdostak. Ezt követően véresre bilincseltek és elhurcoltak
a Váci Városi Bíróságon rendezett  „gondnokság alá helyeztetési  tárgyalásra”.  Csalódásukra,  a
tárgyalást így előkészítő bírót, Dr. Kautzné dr. Schneider Margit Erikát belebuktattam a tárgyaláson
folytatott okirat hamisításaiba és feljelentetem a rendőröket.. 

A katonai ügyész Félix Roland úgy védte meg a verő rendőröket, hogy áttette az ellenük általam
tett feljelentést a polgári ügyészségre, ahol úgy kezelték, mintha én vertem volna a rendőröket és
ők jelentettek volna fel. Megállapították, hogy nem vertem őket, és kész.

Később Göncz Árpád köztársasági elnök azzal védte meg a csaló bírót, hogy közzétettek tőle egy
hamis választ, (X-398/1998.), amiben „korábban is gondnokság alá helyezettnek” hazudtak. Utána
hamarosan kinevezték a Váci Városi Bíróság elnökévé a bűnöző bírót. 

Közben a III. ker. OTP fiók minden pénzünket lelopta a társasági számlámról, amit az I-XII. kerületi
ügyészség vezetője fedezett.  Azt  írta,  hogy ennyi  összegre folytattat  végrehajtást  az OTP fiók
ellenem.  Valójában  egy  másik  számlámnál  az  OTP  meghitelezett  8.000.-Ft-ot,  csak  ennyi
tartozásom  volt.  Az  OTP  máig  sem  fizette  vissza  a  szabadalmaim  hasznosítása  alapján  a
társaságunk részére oda utalt (514.000.-Ft+kamatai), általuk ellopott pénzünket!

Mindezekről a fővárosi bíró Pataki Árpád (később ő tiltotta be a Magyar Gárdát), a Göncz Árpád-
féle hazugsággal szemben általam indított perben úgy ítélkezett, hogy a "semmivel sem sértették
meg a személyiségi jogaimat", és millió Ft körüli összeget próbált kifizettetni Gönczék hazudozó
ügyvédei munkadíjaként és illetékként, de sikerült megakadályoznom.

Aznap,  amikorra  Göncz  hamis  levelét  dátumozták,  a  Giliszta  Károsultak  Egyesületének  a
színeiben egy Termeczky Alfréd nevű személy megrágalmazott egy „körlevelében”. Azzal, hogy
„bolond  vagyok,  aki  az  ügyben  sosem  indítottam  pert,  csak  hazudtam,  hogy  segítek  a
gilisztahitelezés  károsultaknak”.  (Az  OTP  miattam  utalt  át  100.000.000.-Ft-ot  nekik,  de  a  a
károsultak állítólag hiába pályáztak rá!) A gilisztázást hitelező OTP-vel szemben általam indított
2.P.20.129/1993. Fővárosi Bíróság sz. pert  máig sem tárgyalták le.  Állítólag azért  nem, mert a
bírák arra  várnak,  hogy „gondnokság alá  helyeznek-e”.  Most  buktattam bele  az  ügyészeket  a
kormányhivatallal „bolonddá nyilváníttatási” (6.) ilyen próbálkozásukba.

Tisztelettel: 
Tejfalussy András                     
HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.com

(Azonosító: birosagi-bunozes-bizonyitas-170825) 
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Azonosító: licenc-apport-170910
Tárgy: Válságelhárító software-ek és létesítmény tervek szerzői jogai

 pályázati apportként hasznosításával kapcsolatos érdeklődés
Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Az általam feltalált hatásmérés azért kapott világszerte szabadalmakat, mert feltaláltam a korábbi
hiányos  és  kaotikus  randomizált  mérésekkel  ellentétes,  sokváltozós,  térben  és  vagy  időben
folyamatos változású, ANTIRANDOM hatásméréseket és megjelenítéseket. Feltaláltam, hogy lehet
tükrözött és periódikusan ismételt kezelési gradiensekkel, ezek szuperpozíciójával, térben és vagy
időben folytonosan változó zavarmentesített kezelő- és mérőtereket kialakítani. A honlapomon is
megtekinthető szabadalmaim és konkrét alkalmazási példáik alapján felsőfokú képzettség nélkül is
megérthető az általam feltalált új hatásmérési megoldás! Lehet, hogy csak az alábbi 1. és 2. pont
szerinti  módszereim  elrontani  nem  engedett  (!),  a  világon  mindenhol  azonnal  bevezetett
alkalmazása mentheti meg a Föld élővilágát, az emberiséget, minket és a leszármazottainkat is! 

A tulajdonomat képező software- és mérő létesítmény terv szerzői jogok eszmei értéke sok ezer
milliárd dollár. Kutatásfejlesztési pályázatokhoz pályázói apportként is rendelkezésre bocsáthatom.

Ezért is érdeklődöm a személyes véleménye/d iránt az alábbi kérdésekben, a HIHETŐMAGAZIN
www.tejfalussy.com honlapomon közzétett  sokváltozós hatáskalibráló mérési  és „zavarszűréses
döntési” software találmányaim ott bemutatott eredményeit megnézésre és megfontolásra ajánlva:

1.  Mit  tegyünk a  nemzetközi  méréstudományi  referenciát  képező szabadalmaim szerinti  GTS-
Antirandom    méréstervező  és  -kiértékelő  programok  és  az  ezekkel  kapcsolatos  hatásmérő  
létesítmény terveim nemzetközi alkalmazásához? Valójában csak ezek teszik lehetővé a szinte
mindig  háromnál  több  környezeti  hatás  nagyszámú  lehetséges  variációi  anyagszerkezetet
megváltoztató, élettani stb. következményei megbízható ellenőrző mérését és ezáltal a környezet
befolyásoló technológiák helyes, tényleges optimalizálását.

2.  Mit  tegyünk  a fontos  egyéni  és  csoportos  döntéseknél valamennyi  szempontot,  valamennyi
szóba jöhető okot, ezek valamennyi lehetséges okozatát,  valamennyi kapcsolat és összefüggés
vonatkozásában, a megalapozatlanságok és az elfogultságok kiszűrésével vizsgáló, „antirandom
zavarszűréses”  APLA,  Automatizált  Pszicho-Logikai  Analízis software mindig mindenhol (helyes)
alkalmazása eléréséhez? A vezetők hagyományos módszerrel döntései világháborúkhoz vezetnek!

3. Akar/sz-e személyesen részt venni a fenti módszereim alkalmazás-kiterjesztésében? Akar/sz-e
részt  venni  a  további  alkalmazás  fejlesztéseinkben?  Van-e  kapcsolata/od  olyan  értelmes  és
tisztességes vezetőkkel, tud/sz-e kapcsolatot létesíteni olyan hazai és/vagy külföldi szervezetek
olyan  tisztességes vezetőivel,  akik  ténylegesen szeretnének és tudnak is  segíteni  a hatásokat
megbízhatóan kalibráló,  pontos  ok-okozat  összefüggés mérések,  és  a zavarszűrt  szakértői  és
polgári  döntések  mindenhol  alkalmazásához  szükséges  további  hazai  és  nemzetközi  kutatás
fejlesztésekben? Képes vagy vallási stb. ellentétektől elvonatkoztatva a megoldásra koncentrálni? 

Verőce, 2017. 09. 07.

Tisztelettel:

    

      / Tejfalussy András / 
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http://www.tejfalussy.com/


9/5.    2017-09-11   Azonosító: Miniszterelnoki-Kabinetiroda-jogugyi-szakvelemenyehez-170910



9/6.    2017-09-11   Azonosító: Miniszterelnoki-Kabinetiroda-jogugyi-szakvelemenyehez-170910



9/7.    2017-09-11   Azonosító: Miniszterelnoki-Kabinetiroda-jogugyi-szakvelemenyehez-170910



9/8.    2017-09-11   Azonosító: Miniszterelnoki-Kabinetiroda-jogugyi-szakvelemenyehez-170910



9/9.    2017-09-11   Azonosító: Miniszterelnoki-Kabinetiroda-jogugyi-szakvelemenyehez-170910


