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FELJELENTEM A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL VEZETŐJÉT, BIZONYÍTOTTAN HAMIS
ADÓ BESZEDETÉSÉBEN BŰNSEGÉDKEZÉSSEL VÁDOLVA ŐT, MINT FŐFELELŐS VEZETŐT

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Törvényességi és Felügyeleti Főosztály azt állítja, hogy
jogosan vonják továbbra is a nyugdíjamból az általam feljelentett bírói és ügyészi csalásokon alapuló „adót”,
mintegy negyedmillió forintot. Az alábbi bűnök elkövetőit bűnpártolják. Ez okból főbűnös a NAV vezetője!

1./ Egy Balatonfűzfői szemétbegyűjtő cég csalóit gazdagítják az adóként beszedett szemét elszállítási díjjal,
akik ennyi meg annyi kukaürítést hazudtak, holott a gyümölcsöskertként használt fűzfői nyaralótelkemen
sosem volt  kukám,  soha  sem vittek  el  tőlem egy  gramm szemetet  sem,  mert  az  ott  keletkezett  nem
újrahasznosítható szemetet hazavittem Budapestre, ahol fizettem a szemetes cégnek. Lásd az ügyben általam
2013-ban benyújtott „balatonfűzfői-szemetdijcsalas-130913” kódú nyilvános feljelentést. Lásd 1. melléklet!

 2./ A NAV csaló ügyészeket és bírósági hivatalnokokat is fedez, akik 1993 óta, bírói és ügyészi csalásokat
folytatva akadályozzák a 2.P.20.129/1993. keresetemnek a letárgyalását. A letárgyalni nem hagyott kereset a
nemzetközi tudományos mérési szabadalmaimon alapuló mérések alapján azt is bizonyítja, hogy terrorista
tudósok, aszálykár fokozó kálium műtrágyákkal mérgeztetik a magyar termőföldeket és az ezzel mérgezőre
növelt  káliumtartalmú  növényeket  fogyasztó  állatokat  és  embereket.  Az  is  életrövidítő-  és  ivartalanító
(talmudista) fajirtás, hogy konyhasó helyett patkányméreg kálisót árusítanak kóser Bonsalt étkezési sóként!

3./A kárelhárítási munkadíjaink kifizettetését gátló bírói csalások megállapítására benyújtott keresetem miatt
150.000,-Ft-ra büntettek meg. Kártérítési per illetéke ürügyén. Nem volt érdemi tárgyalása az ügynek.  S
még nem is kártérítést kértem! Megállapítási keresetemben a 2.P.20.129/1993. számú kereset letárgyalását
1993 óta bírósági és ügyészségi akadályozások jogellenességének a megállapítását kértem! Vagyis csalással
minősítették át kártérítési keresetté a megállapítási keresetemet, semmibe véve a tiltakozásaimat! A Nemzeti
Adó- és Vámhivatalosok mellébeszélő válaszai is engem próbálnak befeketíteni. Lásd a 2396665547 ikt. sz.,
2397148063 (P/592/2018) ügyszámú, 2018. november 19-i dátumú levelüket, a  2. mellékletet! Bizonyított
adókivetési csaláson alapuló adóbeszedéseket nyilvánít ellenem törvényesnek a NAV, miután az adóhivatal
akárhány-ezer-milliárd forintos adóelkerülési lehetőséget kínált tálcán a „multiknak”! Lásd 3. melléklet!

4./Az 1993 óta (!) a bírák által letárgyalni nem engedett 2.P.20.129/93. keresetem nemzetközi tudományos
mérési szabadalmaimon alapuló mérések alapján bizonyítja,  hogy én állítottam le az  OTP-nél (is) az
előtte kb. 50.000 magyar családot eladósító és legalább 20 öngyilkosságot okozó hitelezési csalást. Azt,
hogy a mezőgazdasági minisztérium csináltatott egy hamis olyan szabványt, amivel olyan műszert írtak elő,
ami az Eisenia Foetida giliszta nem humusz gilisztaürülékét humusznak mérte. Ezzel a csalással elhitették,
hogy „humuszt” termel a giliszta, s érdemes hitelt felvenni a vásárlásához, mivel a 200.000-Ft-os hitel hamar
visszafizethető lesz a giliszta gyors szaporodása (szaporulata) és a talajjavító humusz értékesítéséből.   A
hitelfelvételre felbiztató csalók eltitkolták az OTP-hitelt felvevők elől, hogy talajtani tankönyv szerint sem
létezik  humusztermelő  giliszta, mert  elvi  lehetetlenség  emésztési  folyamat  útján  humuszt,  vagy annak
főalkotóelemeit (huminsav, fulvó- és himatomelán) előállítani. Ennek ellenére a  Legfelsőbb Bíróság  elvi
határozattal erősítette meg, hogy humusztermelő giliszták felvásárlását hitelezték. Máig is fedezi a hitelezési
csalást és ezáltal öngyilkosságokat okozást, vagyis egy soha sem elévülő tömeggyilkossági bűncselekményt!

Amióta a mérési csalásokra alapozott talaj, ivóvíz, növény, állat és ember mérgezés, és eladósító hitelezések
ellen felléptem,  a  mezőgazdasági  miniszterek a  belügyminiszterekkel,  bírákkal  és  ügyészekkel  együtt,  a
személyi azonosító adataim meghamisítására is alapozott csalásaikkal akadályozzák a kárelhárítási munkáink
és annak eredményei bírósági ítélettel elismerését, s a kárelhárításokért jogosan kért díjak megállapíttatását!
Az állami csalások további bűnügyi bizonyítékait is közzétettem, lásd a www.tejfalussy.com honlapon!

Budapest, 2018. 12. 10.  

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, volt országgyűlési méréstudományi
szakértő (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
Levelezési  címek:  1036  Bp.  Lajos  u.  115.,  III.  18.,  E-mail:
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com.

http://www.tejfalussy.com/
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Tejfalussy András okl. mérnök, Ptk. 484-487. §. szerinti közérdekű bejelentésekkel és -javaslatokkal
kárelhárító méréstani szakértő, AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk, cégbíróság
által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115. www.tejfalussy.com, tel.: +36-202181408

MEHNAM-info / Jogjavítás                                             Kód: balatonfuzfoi-szemetdijcsalas-130913

BALATONFŰZFŐI ÖNKORMÁNYZAT REZSINÖVELŐ SZEMÉTDÍJ CSALÁSI KÍSÉRLETEI
FELELŐSEIT ÉS AZ ŐKET BŰNPÁRTOLÓ ÜGYÉSZEKET NYILVÁNOSAN FELJELENTÉS:

Feljelentem  a  Balatonfűzfői  Önkormányzat  jegyzőjét,  dr.  Takács  Lászlót,  aki  adóként  akarja
befizettetni azokat az ennyiszer és annyiszor végzett szemétgyűjtő edény ürítéseket, amelyeket az
általuk foglalkoztatott szemétgyűjtő cég hamisan számlázott, mivel Budapestre vittük a hulladékot
és  ott  fizettünk az  elviteléért.  Egyszer  sem ürítették  a  szemétgyűjtő  edényt,  nincs,  nem is  volt
szemétgyűjtő edényünk.

Már több feljelentés is tettem ez ügyben, de az ügyészek bűnpártolhatják a csalás elkövetőit, mert
nem hajlandók ellenük sem nyomozni, sem vádat emelni. Legalább 60.000-Ft-ot akarnak az állami-
és  önkormányzati  rendeletekre  hivatkozással  hulladékelvitelért  és  -kezelésért  kicsalni!  Ha  a
hulladékkezelési  rendeletek  valóban  lehetőséget  biztosítanak  erre  a  csalásra,  akkor  ezúton
feljelentem ezeknek a rendeleteknek nem csak az alkalmazóját,  dr.  Takács László balatonfűzfői
jegyzőt, de a megfogalmazóit, jóváhagyóit és fenntartóit is és egyben felkérem a hulladék gyűjtésért
és hulladék-kezelésért jelenleg felelős vidékfejlesztési államtitkárt dr. Illés Zoltánt, hogy küszöbölje
ki a nem létező szemétgyűjő edény ürítéséért fizettetésre lehetőséget biztosító hamis törvényeiket és
rendeleteiket. Gyümölcsösként használt, ház nélküli nyaralótelkünk címe: Balatonfűzfő, Dobó u. 9. 

A szennycsatorna használatra kényszerítésükkel is bűncselekményeket, hamis környezetvédelmi és
egészségvédelmi  indokokra  alapozott  ivóvíz  szennyeztetést,  trágyázási  és  élelmiszer  önellátási
költség növelést, rezsinövelési folytatnak. Valójában nem az ivóvíz tisztaságot védik, amikor egy
műtrágyázni  engedett  telken  a  szennyvízzel  trágyázást  megtiltják,  megakadályozzák,  hanem
kiszolgálják  velünk szemben a műtrágya gyártók  profitérdekeit  és  a  szennyvízkoncentrálással  a
természeti környezetet terhelő, az ivóvízbázis folyókat, tavakat szennyvizekben lévő vegyszerekkel
mérgező, az emberi ürülék fertőző vírusaival szennyező szennyvízgyűjtő cégek profitérdekeit. 

Melléklet:  1./rezsicsokkentesi-javaslataink-megmutatjak-130912,  2./szennyvizrol-is-Ragalyi-Peter-
dissertation.pdf . 

A  további  bizonyítékok  az  1./  mellékletnél  vannak,  ill.  a  www.tejfalussy.com honlapon
találhatók.Budapest, 2013. 09. 13.

Tejfalussy András
1036 Budapest, Lajos u. 114. III. 18.
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

Kapják:  Polt  Péter  legfőbb  ügyész,  Dr.  Fazekas  Sándor  vidékfejlesztési  miniszter  és  Illés  Zoltán
környezetvédelemért, ivóvíztisztaságért és hulladékkezelésért felelős államtitkárnak (e-mailen).

mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
http://www.tejfalussy.com/
http://www.tejfalussy.com/
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Kód: APEH-rendeleti-csalas-111122email

Dr. Polt Péter legfőbb ügyésznek is, a 354-5645 faxon!

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE (az Országgyűlési Elnökség
441-4806  faxán)  a  Ptk.  484-487.  §.  alapján,  mint  közérdekû  bűnüldözés,  mert  a
korrupt ügyészség nem tett feljelentést.

Feljelentés ismeretlen tettesek ellen,  akik a melléklet* szerinti  rendelkezésekkel és
azokat alkalmazva sok évig lehetővé tették azt, hogy egy cég az általa vásárolt, és a
saját adót csökkentő költségeként elszámolt eszközöket átadhassa egy másik cégnek
térítésmentesen, majd az utóbbi cég ezen térítésmentesen kapott eszközzel csökkentse
a saját nyereségét.,  vagyis a nyereségadóját is. Ezt a "megengedett adóelhárítási"
módszert  a  cégek  viszonosan  is  és  láncszerűen  is  folytathatták,  az  állam  és  az
adófizető magyar lakosság kárára.

*  Melléklet:  „APEH  Portál  -  Térítésmentesen  kapott  eszközök  miatti  adóalap-
korrekció”,  http//: www.apeh.hu/adoinfo/tarsasagi/korrekcio_111107.html.

Verőce, 2011. 11. 22. 
(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc

(1-420415-0215) okl. vill mérnök
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT

2621 Verőce, Lugosi u. 71.

Kód: APEH-rendeleti-csalas-111122-170131-email

Közérdekű feljelentés a Legfőbb Ügyész ellen az Országos
Rendőrfőkapitánysághoz Orbán Viktor miniszterelnök helyett,

megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel (Ptk.) keretében:

Feljelentem csalás bűnpártolás váddal az adócsalásra hamis rendelettel lehetőséget
biztosító  korrupt  hivatalnokok  elleni  fenti  feljelentést  a  büntethetőség  elévülési
határidő letelte előtt válaszra sem méltató  Legfőbb Ügyészt és az államigazgatási
bűntársait a  hamis  rendeletet  évek  múlva  kiigazítás,  mint  bizonyíték  alapján.  A
rendeleti  csalás  kihasználóitól  visszamenőleg  jár  az  államnak  az  APEH rendeleti
csalása alapján az ajándéktól vagyonosodásuk után nem befizetett adó és kamata és
az APEH részéről behajtását akadályozás további korrupciót sejttető csalás volna! 

Verőce, 2017. 01. 31.

Tejfalussy András
feljelentő
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feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett:Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
orfktitkarsag@orfk.police.hu

másolatot kap:

nav_kozpont@nav.gov.hu;
Elnok@kuria.birosag.hu;
"Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter" <miniszter@im.gov.hu>;
MVSZ Patrubányi MIklós <elnok@mvsz.hu>;
drabikjanos <drabikjanos@gmail.com>

titkos másolat:. . . .
dátum:2018. dec. 10. 16:49

tárgy:
FELJELENTEM A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL VEZETŐJÉT, BIZONYÍTOTTAN HAMIS ADÓ 
BESZEDETÉSÉBEN BŰNSEGÉDKEZÉSSEL VÁDOLVA ŐT, MINT FŐFELELŐS VEZETŐT (Országos 
Rendőrfőkapitánynál is)!

küldő:gmail.com


