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Ahogy, a korábbi „humusztermelő giliszta hitelezés”, a „devizahitezés” is ingatlan eladósítási / 
ingatlan elrablási célra szolgált, szolgál. A hazai ügyészségek, a legfelsőbb bíróság, a bíróságok 
és a köztársasági elnökök hamis okiratai fedezhetik a magyarokat eladósító csaló hitelezőket

A nem humuszt  eredményező „humusztermeltetés”  hitelezését  hamis  szabványra  alapozva szervezték.  A 
szabvány azzal fedezte a csalást, hogy olyan műszert írt elő a giliszta ürülék humusztartalmának a mérésére,  
ami a nem humuszt „humusznak” mérte (!). Mezőgazdasági minisztériumi és egyetemi vezetők is szervezték.

Az  OTP és  más  bankok a  „humusztermelő giliszta  vásárlás  hitelezési  csalással  végzetesen eladósították 
50.000 magyar ingatlanát. A „giliszta maffia c. könyv szerint  20 hitel károsultat öngyilkosságba hajszoltak. 

Miután kiderült a hitelezési csalás, egy hamis Legfelsőbb Bírósági Polgári Elvi Határozat gilisztahumusznak 
hazudta a NEM HUMUSZ gilisztaürüléke, s azt emiatt mind a mai napig is „humuszként” árusíthatják. (1)

Engem, aki a nemzetközi méréstudományi szabadalmaim szerinti hatásvizsgáló mérésekkel lelepleztem és 
feljelentettem a hitelez(tet)ő csalókat, a mezőgazdasági miniszter és belügyminiszter, ügyészek segítségével 
rendőrökkel agyrázkódásosra veretett, összeverten egy bíró elé hurcoltattak, hogy bolonddá nyilváníthasson.  
(1997. szeptember 10.) Azért is, hogy a fedezzék a kálium mérgezést, lásd a függelék 33. email könyvben!

Miután agyrázkódásosan is belebuktattam őket a hamis iratokkal  ellenem szervezett csalásba, Göncz Árpád 
köztársasági elnök személyesen fedezte őket. Göncz X-398/1998. ikt. számú levele a veretés ügyében hozzá 
intézett közérdekű bejelentést azzal utasította el, hogy a rendszerváltás előtt gondnokság alá lettem helyezve. 
(sosem voltam). Egy Pest Megyei főügyész is azt hazudta, hogy bíróság korábban bolondnak nyilvánított. A 
folytatólagos szavazati jogom bizonyítja, hogy hazudnak. 

A fenti  bolonddá nyilváníttatási  kísérlet  idején az  OTP III.  ker.  fiókja  lelopta  a  számlánkról  az  általam 
vezetett Agroanalízis Tudományos Társaság részére az Innofinance Innovációs bank által átutalt 514.0000-
Ft-ot. Ezt az I-XII. Kerületi ügyészség vezető hamis határozata fedezte. Azt hazudták, én ennyivel tartoztam.
(Egy másik számlámon csak 8000,-Ft tartozás volt, az sem az én hibámból, hanem mert az OTP túlfizetett.)

A hamis levele miatt általam beperelt Göncz Árpád köztársasági elnököt (és a hamis iratot fenntartó utódait)  
máig is fedezi egy Pataki Árpád nevű fővárosi bíró hamis ítélete. Szerinte ez a köztársasági elnöki hamis 
hivatalos irat,  ami  engem gondnokság alá helyezettnek hazudik,  egyáltalán nem sérti  a jóhírnevem és a  
személyiségi jogaimat.  (Ő tiltotta be a magyar nemzeti érdek védő Magyar Gárdát!) 

A fenti  csalásokat  elkövető bűnöző miniszterek,  ügyészségek,  bíróságok,  köztársasági  elnökök,  1993 óta 
folyamatosan akadályozzák a gilisztázás hitelezési csalás leleplezéséért és folytatásának leállításért járó díj  
megállapíttatására indított 2.P.20.129/1993. Fővárosi Bírósági oktatási keresetünk szerinti ügy  letárgyalását.

Amikor nemrég újra megkíséreltem ítéletileg megállapíttatni az ellenem elkövetett hitelrontásaikat, 150.000.-
Ft-os büntetést szabtak ki, anélkül, hogy tárgyalták volna a keresetet. Az kártérítési perré eliktatási bírósági 
csalás elleni tiltakozásomat egyszerűen semmibe vették. Csak a felsőbbrendű fajnak van joga, lásd melléklet!

Mellékletek: 1./Blümchen jogi tankönyve cím, 2./Gil-OTP-110428OV, 3./gilisztahumuszcsalas-121125, 
4./gilisztaperujra141101email2, 5./kozerdeku-per-inditas-es-feljelentes-OTP150804 
6./aderjanosellenibuntetofeljelentes161122email2, 7./gilisztahitelezesicsalobirotfeljelentes-KURIA-161122, 
8./ 2.P.20.129-93-2.maffiaperrol-170721, 9./ bunozoket-fedezo-ugyeszek-es-birak-180130  

Budapest, 2018-02-01.

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, korábban minisztériumi, országgyűlési, 
önkormányzati, tudományos akadémiai szakértő, számos nemzetközi hatásmérési tudományos szabadalom 
szerzője (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), 2621 Verőce, Lugosi u. 71.,. www.tejfalussy.com, 
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20 2181408 

mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
http://Www.tejfalussy.com/
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2./ melléklet
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2./melléklet                                                                                              Kód: gilisztahumuszcsalas-121125
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3./ melléklet                                                                                       (gilisztaperujra141101email2)

Feljelentés az igazságügyi miniszterhez: A legfels bb bíróság alább idézett hamis elvi határozatánakő  
- amivel számos csalással eladósított embert az öngyilkosságba hajszoltak – a nemzetközi hatásmérési 
szabadalmaim szerinti mérésekkel leleplezése miatt nem engedik letárgyalni az alábbi ügyet 1993 óta! 
Az Ön, mint igazságügyi miniszter b neű  is, hogy az alábbi kereset megújításra máig sem válaszoltak!!

Budapest, 2016-11-19. Tejfalussy András

Felperesként, Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an. Bartha Edit), mint az Agroanalízis 
Tudományos Társaság gmk v.a. (1036 Bp. Lajos u. 115. III. 18. FB. Cégbírósága által kijelölt 
végelszámolója és e cég korábbi alvállalkozója, az Antirandom gmk v.a. (1036 Bp. Lajos u. 115. III. 18.) 
által felkért érdekképvisel , a magam nevében és a feleségem, Balogh Zsófia (1036 Bp. Lajos u. 115.ő  
III. 18.) mb. érdekképvisel jeként is, kérem a T. Bíróságot, hogy:ő

Új perként folytassa le az alábbi keresettel korlátozott megállapítási pert az elakadt 2.P.21.041/2010/2. 
per iratanyagára alapozva a kárelhárításért felel s Magyar Állammal (képv.: Pénzügyminiszter, 1052ő  
Bp. József nádor tér 2-4.) szemben.

I./ Jelen megújított kereset alapján a következ ket kérem joger s ítélettel megállapítani: 1./Aő ő  
devizahiteles csaláshoz hasonlóan – az OTP a Mez gazdasági és Élelmezésügyi Minisztériummalő  
karöltve, visszafizethetetlen hitel felvételébe hajszolta bele a lakosságot azzal, hogy humusztermelő 
giliszták felvásárlását hitelezte azzal, hogy azok szaporulata és ürüléke értékesítéséb l hamarő  
visszafizethet  a hitel. Kérem megállapítani, hogy „Az általános talajtan biológiai alapjai” cím  könyv,ő ű  
amelyet Dr. Szabó István Mihály agráregyetemi professzor írt és a Mez gazdasági Kiadó, Budapestő  
1986-ban tett közzé, vagyis az OTP-s hitelezés megkezdése el tt, el tt dokumentálta azt az alapvető ő ő 
biológiai tényt (lásd a 114. oldalán), hogy: „Humuszt, vagy a legfontosabb kémiai humuszfrakciók 
(fulvo-, himatomelán. és huminsavak) bármelyikét, él  szervezetek, ellen rzött biológiaiő ő  
anyagcsereutakon nem állítanak el . A humusz nem biológiai anyagcseretermék.” 2./A Dabasiő  
Fehérakác Tsz-nél a találmányaim (szabadalmaim) szerinti hatás-ellen rz  Antirandom mérésünkkel iső ő  
kimutatható volt, hogy nincsen humuszhatása a gilisztaürüléknek, s azt, hogy ezen mérésünk 
eredményei alapján, azok bemutatásával leállítottam a csalásra alapozott hitelezést az OTP-nél és a 
Mez banknál, majd a Pest Megyei Bíróságnál, ahol pert indított ellenünk a tudományos csalásraő  
alapozott hitelezési csalást eltusolni próbáló Dabasi Fehérakác Tsz, feljelentést tettem azok ellen, akik 
tudatosan humusztermel nek hazudják az Eisenia Foetida trágyagilisztát és humusznak hazudják – aő  
humuszt a szervesanyaggal összetéveszt  mérés szabványosításával (!) - a trágyagiliszták csakő  
szervesanyag ürülékét, nyilvánvalóan azért, hogy a „tudományos tévedésük” el re látható kiderüléseő  
után ne tudják visszafizetni a hiteleket az általuk megtévesztett emberek végzetesen eladósodjanak, 
elveszítsék az ingatlanaikat a bankok által hitel fedezetként bejegyeztetett jelzálogjog miatt. 3./ 
alapvet en hamis és a mai napig is fedezi a fenti csalókat az alábbi Legfels bb Bírósági elviő ő  
állásfoglalás, amelyet az UNIO Kiadó tett közzé, az 1994-ben lezárt szerkesztés  „Polgári elviű  
Határozatok” cím  kiadványban (324. oldal): „Biohumuszt és humuszt termel  giliszta el állítására ésű ő ő  
értékesítésére kötött szerz dés teljesítésében kapcsolatos irányadó szempontok {Ptk. 207. § (1) bek.,ő  
302. § a) pont., 303. § (3) és (6) bek., 318. § (1) bek., 339. § (1) bek., 417. § (1) bek., 419. § (3) bek.}, 
és állapítsa meg, hogy ez a legf bb oka, hogy legalább 20 gilisztahitellel eladósított embertő  
öngyilkosságba hajszoltak, s hogy a mai napig is „jogszer nek feltüntetve” fosztogathatják a fentiű  
tudományos csalással megtévesztett embereket a gilisztahitel törleszt részleteivel, s hogy aző  
interneten is árusíthatják a humuszt termel  gilisztának feltüntetett állatokat és azok humusznakő  
feltüntetett ürülékét. 4./A giliszták behelyezése el tt kb. a szervestrágyáéval azonos mennyiség  vízzelő ű  
mosatták ki a trágyakupacokat, és a trágyakupacból a talajba beszivárgó trágyalé nitráttal stb.

 mérgezte, szennyezte a felszín alatti értékes ivóvíz tartalékokat, környezetszennyez  volt mindazokonő  
a helyeken, ahol tiltva van az emészt gödrök trágyalevét a talajba elszivárogtatás.ő

II./ Továbbá a következ ket is kérem: 1./Kérem megállapítani, hogy a büntet eljárás megindításának aő ő  
Székesfehérvári kirendelt ügyvéd, dr. Simonyi Katalin által elhárítása, majd a Nógrád Megyei Ügyészek 
által is megtagadása következtében Önöknél elakadt, de azóta – a Legfels bb Bíróság elnökénél is –ő  
többször újraindítani kért (2.P.21.041/2010/2. számon indult) perben jogosan igényeltem a megbízás
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nélküli kárelhárítási ügyviteli díjat a Magyar Állam és OTP alperest l a hitelezési csalás országos káraiő  
általunk végzett leleplezéséért, elhárításáért, lásd: www.tejfalussy.com, Email könyvek, 57. Email könyv. 
2./ Kérem a kárelhárítási díj részünkre kifizetését akadályozó csalók személye, munkáltatója és ezek 
kárfelel sségi aránya hivatalból elrendelt nyomozással kideríttetését, s ha ehhez pótmagánvád és vagyő  
fellebbezés is szükséges, akkor az állam költségére kirendelt RENDESEN MEGFIZETETT 
TISZTESSÉGES SEGÍT  ÜGYVÉD kijelölését is, mivel Cégnyilvántartással és a nyugdíjszelvényekkelŐ  
igazolhatóan – az alperes hibájából – ehhez egyel re nincs pénzünk. A fent hivatkozott bizonyítékok, aő  
felperes és alperes további adatai, illetékmentességre jogosultság igazolás, s a pervitelre engem 
felhatalmazások is megtalálhatók a fent bizonyított b ncselekményt nem b ncselekménynek nyilvánítóű ű  
ügyészek miatt Önöknél elakadt 2.P.21.041/2010/2. per aktájában.

Budapest, 2014. november 1. Tisztelettel: (Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
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feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett:"Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter" <miniszter@im.gov.hu>

másolatot kap:
lu <lu@mku.hu>;
Police in Hungary <orfkvezeto@orfk.police.hu>;
Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>

titkos másolat:
dátum:2016. november 19. 1:00

tárgy:

Feljelentés az igazságügyi miniszterhez: A legfelsőbb bíróság alább idézett hamis elvi határozatának 
- amivel számos csalással eladósított embert az öngyilkosságba hajszoltak – a nemzetközi 
hatásmérési szabadalmaim szerinti mérésekkel leleplezése miatt nem engedik letárgyalni az alábbi 
ügyet 1993 óta! Az Ön, mint igazságügyi miniszter bűne is, hogy az alábbi kereset megújításra máig 
sem válaszoltak!!

küldő:gmail.com

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tejfalussy.com%2F&h=iAQGfzkbKAQGovM5Q_OGuuYNr22hsGRVe1GOsvJ4VxwlKWQ&enc=AZPJOcJ-IqVT_puQWZUislVeRVfh4etuFOvxANuXxsb2K8GFkjlYj1ewK89sxCKVFge2bCPf6Xjm3QXInJTgm4uvlaWsPmLUSIO72c3Nab2tkVA5RR1AghGBSiTACci2hRVbNWhGUxrA9H3N91LZuO-PepTBou7JFws7wUdU-f0chTTCYCnn7ZIc6BxNDJg8u1gGyht8ni-i1cBQdtxUcJ4I&s=1
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4./ melléklet

MEHNAM-info/Antiszemétizmus /Jogjavítás       Ügykód: kozerdeku-per-inditas-es-feljelentes-OTP150804

Dr. Trócsányi László Igazságügyi Miniszter kezéhez
Igazságügyi Minisztérium, Ügyfélszolgálati Iroda
Budapest

Tárgy: Közérdekű per indítását kérés az „államilag bűnpártolt megengedett OTP banki csalás” folytatói ellen 
az igazságügyi minisztertől, és feljelentés ellenük. (A www.tejfalussy.com honlapon is közzétett beadvány.)

Az OTP-sek ügyészi, bírói, köztársasági elnöki segítséggel ellopták a pénzünket, gyilkolni is akartak

Az általam vezetett társaság részére Tejfalussy András és Dóra Tibor néven számláról az OTP III. ker. fiók 
1997-ben lelopott 514.000-Ft-ot (és az azóta esedékes kamatait!). A pénzt egy szerződő partneremmel, az 
Innofinance Innovációs Pénzintézettel utaltattam át az OTP-hez, kizárólag a társaságunk részére. Az OTP-
sek a pénzt nyilvánvalóan eltulajdonították és csaltak. Előbb eltüntették az értesítőről az összeget. Utána 
megszüntették a kamatozásáról értesítés küldését. Amikor személyesen mentem be a pénz hollétét tisztázni, 
először tagadták, hogy náluk van a pénz. Amikor botrányt csináltam, kézzel írt nyilvántartást szedtek elő. 
Abból kiderült, hogy önkényesen áttették a pénzt a „függőszámlájukra”. Hogy az mi, még nem derült ki. 
Kiköveteltem tőlük egy igazolást arról, hogy  „függőszámlájukon” tartják a pénzt. Utána az ügyészséghez 
fordultam. Az I-XII. ker. ügyészség vezetője azt válaszolta, hogy „az OTP nem tartozik felém, mivel az 
514.000,-Ft-tal én tartozom az OTP felé”. Valójában csak 8.000,-Ft-os számla tartozásom volt, egy másik 
számlán. Ez is csak azért, mert a tudtomon kívül azután is utalt róla pénzt az OTP, miután kiürült a számla. 
Időközben az OTP-nél (általam) bejegyeztetett másodaláíró Dóra Tibort kizárta a társaság. A Cégbíróság 
is jóváhagyta. Ezzel minden jogát véglegesen elvesztette a pénz felvételére. Azóta meghalt. Az OTP-s és 
ügyészi csalás elítéltetéséért és az 514.0000,-Ft és kamatai kifizettetéséért többször bírósághoz fordultam.
Az ügyészek megakadályozták a károkozási bűncselekmény kinyomozását és a felelősei elleni büntető 
eljárást. Legutóbb a Nógrád Megyei Bíróságon állították le a pert. Megint a bűncselekmények elkövetői 
elleni nyomozás megtagadásával. A rendőrök és ügyészek azért is szabotálják a nyomozást, mert a pénzünk 
OTP által ellopása idején ők kíséreltek meg „eltüntetni”. Egy hajnalban, 1997. szeptember 10-én, rendőrök 
törtek be hozzám, a bp.-i iroda-lakásomba. Összevertek, majd elhurcoltak a rendőrségre. Ott tovább vertek 
és rugdostak. A szomszédasszonyom elmondta a telefonon jelzésem után keresni kezdő feleségemnek, hogy 
ő engedte be a rendőröket a folyosói ajtó kinyitásával. A rendőrségen kereső feleségemnek azt hazudták a 
rendőrök, hogy nem vagyok náluk. De én, amikor meghallottam a hangját, elkezdtem rugdosni a cellaajtót. 
Csak azért maradtam életben, mert a rendőrségen megtalált. Kiderült, hogy a rendőrök hamis bíró végzést 
mutattak fel a szomszédasszonynak és azért engedte be őket. Az is kiderült, hogy az engem „eltüntetést” 
Váncsa Jenő és Kamara János miniszterek a fővárosi főügyészekkel szerveztették meg. Bosszúból. Azért, 
mert a méréseink leleplezték, hogy a Mezőgazdasági Minisztériumból kálisóval mérgeztetik a növényeket, 
amelyek ezután a megnőtt kálium tartalmukkal ivartalanítják a gazdasági állatokat és a magyar embereket,
s én feljelentettem a valószínű elkövetőket. Amiatt is ily módon akartak bosszút állni, mert a „gilisztázás 
hitelezési” csalást is leleplezték a méréseink. Feljelentettem, hogy csalással eladósítottak 50.000 embert, 
közül 20 öngyilkos lett. A gilisztázás hitelezési csalás leállításért 100.000.000,-Ft, azaz százmillió forinttal
és kamataival is tartozik felém az OTP. De a veretés ügyében a köztársasági elnök íratott egy hamis levelet, 
amiben gondnokság alá helyezett elmebetegnek hazudtak. Nem vonják vissza. Akadályozzák a tudományos 
és kárelhárítási tevékenységem, s hogy be tudjam hajtani a tartozásokat. Jogosítvány hosszabbításkor derült
ki, hogy a belügyminisztériumi adatnyilvántartóban megmásították a személyi számom. Miért, azért, hogy a 
választójogom folyamatossága ne bizonyítsa a köztársasági elnöki csalást?! A hamis köztársasági elnöki irat 
iktatószáma:  X-398/1998. Dr. Pataki Árpád fővárosi bíró szerint a köztársasági elnök ezzel nem követett el 
jogsértést. Azért nem, mert a zsidó törvénykönyv Talmud szerint minden nemzsidó barom? Lehet, hogy az 
állatvédőkhöz kellene fordulnom? Az itt bemutatott államigazgatási bűncselekmény-sorozat közzétett 
bizonyítékait lásd a www.tejfalussy.com  honlapon. Lásd: Email-Könyvek rovat, Email Könyv 11.

http://www.tejfalussy.co/
http://www.tejfalussy.com/
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Budapest, 2015. 08. 03. 

Tejfalussy András okl. vill mérnök, hatás-mérés-tudományi feltaláló  
(sz.szám: 1-420415-0215) Magyarország, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. 
( AGROANALÍZIS PJT elnök)  www.tejfalussy.com, 
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,   
+36/20/2181408,  +36/1/250 6064

feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:"Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter" <miniszter@im.gov.hu>

másolatot 
kap:

lakossag@im.gov.hu;
nograd@birosag.nograd.hu;
fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu;
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
panasz <panasz@ajbh.hu>

titkos 
másolat:

ujvizforras <ujvizforras@freemail.hu>;
. . . .

dátum:2015. augusztus 4. 9:18

tárgy:

Közérdekű per indítását kérés az „államilag bűnpártolt megengedett OTP banki csalás” 
folytatói ellen az igazságügyi minisztertől, és feljelentés ellenük. (A www.tejfalussy.com 
honlapon is közzétett beadvány.) Az OTP-sek ügyészi, bírói, köztársasági elnöki 
segítséggel ellopták a pénzünket, gyilkolni is akartak

- - - - - - 

Iratjel: Lehmann-Gyorgy-bankugyben-egyuttmukodesre-kerese-150804

Kedves Léhmann György Ügyvéd Úr!

Szeretném a segítséged kérni a melléklet szerinti közérdekű pernek az akkor is elindításához, ha 
az igazságügyminiszter szokása szerint mellőzi a közérdekű per
általa lefolytatására vonatkozó jogos kérésem teljesítését. Pótmagánvád keretében 
is lefolytathatnánk, ugyanis dokumentálná, hogy mire képes a hazai "jogállam" 
(és a Strasbourgi Nemzetközi Bíróság).

 Üdv, Tejfalussy András

feladó:András Tejfalussy<tejfalussy.andras@gmail.com>
címzett:"Dr. Léhmann György" <lehmann@invitel.hu>
másolatot kap: . . . . 
dátum:2015. Augusztus 4. 9:47
tárgy:Re: Élet az utasításra hozott bírósági határozatok után
küldő:gmail.com 

Melléklet: 
kozerdeku-per-inditas-es-feljelentes-OTP150804email2

mailto:tejfalussy.andras@gmail.com
mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
http://www.tejfalussy.com/
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5./melléklet
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feladó:András Tejfalussy<tejfalussy.andras@gmail.com>
címzett:"Dr. Léhmann György" <lehmann@invitel.hu>

másolatot kap:

isz.jso@bfkh.hu;
fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu;
"Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter" <miniszter@im.gov.hu>;
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
panasz <panasz@ajbh.hu>;
Darák Péter <elnok@legfelsőbb.birosag.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu

titkos másolat:Tejfalussy András <ujvizforras@freemail.hu>;
. . . 

dátum:2015. augusztus 4. 10:59
tárgy:Re: Élet az utasításra hozott bírósági határozatok után
küldő:gmail.com

6./ melléklet

Közérdekű tájékoztatás a magyarországi bírói bűnözésről   és büntetőfeljelentés a köztársasági elnökök ellen  

Számos nemzetközi hatásmérés tudományi szabadalmat elért okl. vill. mérnök, feltaláló vagyok. Sajnos vagy 
szerencsére, a hatásmérési szabadalmaim alkalmazása leleplezte az alábbi csalásokat. Személyi  azonosító 
adataimat és a bizonyítékokat lásd a www.tejfalussy.com és az azon belüli a www.aquanet.fw.hu honlapon.

A nemzetközi szabadalmaim szerinti hatásmérések leleplezték, hogy tudatosan hitelezési csalást szervezett a 
Mezőgazdasági  Minisztérium  az  OTP  közreműködésével.  Bementem  az  OTP vezérigazgatójához  és  a 
Mezőbank igazgatóhelyetteséhez, akik a méréseink láttán leállították a hitelezési csalást. Az volt a csalás,  
hogy bankhitelből  vásároltattak  „humusztermelő  gilisztákat”,  miközben a  felbiztatók tudták,  hogy mivel 
nincs humusztermelő giliszta, az eladhatatlan lesz és a nem humusz gilisztaürülék trágya is. Hamis volt a  
mérés amit a humusztartalom vizsgálatához „szabványosítottak”. Humusznak mérte a nem humusz ürüléket! 
Eleinte  úgy  gondoltam,  hogy  a  mezőgazdasági  minisztérium és  a  hitelintézetek  hálásak  lesznek,  hogy 
lelepleztük a csalást. Csak később derült ki, hogy (talmudista?) bűnszervezeti tevékenységet lepleztünk le. 
A bűnszervezet  vezetői  mindig  is  tudták,  nívódíjas  tankönyv  is  volt  róla,  hogy  nem  létezik  humusz 
termelésre  képes  giliszta.  Tehát  tudták,  hogy az  álhumuszt  termelő giliszta  szaporulatát  és  az  ürülékét 
humuszként  eladni  nem tudó magyaroknak nem lesz  miből  visszafizetniük a  felbiztatás  hatására  felvett  
bankhitelt.  A  szervezők  tudhatták,  hogy  ha  majd  a  bankok  elárverezik  a  hitelfedezetként  regisztrált  
ingatlanokat, azok árverési olcsó áron felvásárolhatók és utána magas áron eladhatók a külföldieknek. Ez is 
ugyanolyan  célú,  felbiztatáson  alapuló,  előre  kitervelt  magyar  lakosság  eladósítás  volt,  mint  a 
későbbiekben több millió magyart eladósító „devizahitelezési” csalás. A hazaárulási üzletük kelléke.
Nemsokára „távoztak” a hitelezési csalásról általam felvilágosított és a csalás folytatását leállító OTP-s és  
Mezőbank  vezetők.  Közben  egy pest  megyei  főügyész  (Szende  Gyula)  írt  egy hamis  határozatot  (1/7.  
15346/1993.), amiben azt hazudta, hogy egy vecsési bíróság bolonddá nyilvánított! Amikor ezután kértem, 
hogy az  OTP fizesse  ki  a  kárelhárítást,  ezt  az  új  OTP vezető  elutasította,  és  az  OTP 100.000.000.-Ft 
kártérítést utalt át  a hitelezési csaláshoz a giliszták tenyésztését szervező üzleti partnerei által létrehozott  
„érdekvédő szervezeteknek”. Az egyik ilyen érdekvédő szervezet vezető elkezdte terjeszteni rólam, hogy 
nem is végeztünk méréseket. Közben a földművelésügyi miniszter (Váncsa Jenő) a belügyminiszter (Kamara 
János) és a Fővárosi Főügyész (Bócz Ernő) és a verőcei jegyző (Klein Katalin) és egy váci bíró (Kautzné dr.  
Schneider Margit Erika) közreműködésével  megszervezték, hogy egy hajnalon (1997.  szeptember 10-én) 
kommandós rendőrök törjenek be az irodámba (1036 Bp. Lajos u. 115. VI. 34.) ahol aludtam, s ott majd a III. 
Ker. Rendőrségen agyrázkódásosra rugdossanak, verjenek. A cellába is bejártak, hogy ütlegeljenek. Miután 
az  engem kereső feleségem ellőtt  nem sikerült  letagadniuk,  bár  megkísérelték,  hogy ott  tartanak fogva,  
megbilincselve az ellenem hamis idézést kiadó váci bíró elé hurcoltak, hogy ilyen állapotomban gondnokság 
alá helyezési tárgyalást folytathasson és utána tovább hurcoltathasson „elmegyógyintézeti megfigyeltetésre”.  
(Nem  sikerült  neki,  mert  belebuktattam  a  tárgyaláson  is  folytatott  okirat  hamisításaiba.)  Az  összeverő 
rendőrök elleni  eljárást  egy csaló katonai  ügyész (Félix  Roland)  áttette  a polgári  ügyészségre,  ahol  úgy 
dönthettek, hogy én „nem vertem meg a rendőröket”. (Ugyanis egy polgári ügyészség csak ezt vizsgálhatta!)

http://www.aquanet.fw.hu/
http://www.tejfalussy.com/
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A verető bírót és a verő rendőröket a köztársasági elnök (Göncz Árpád) személyesen fedezte. Készíttetett egy 
hamis iratot  (X-398/1998.),  amiben a jogászai  azt  hazudták,  hogy a rendszerváltás előtt  gondnokság alá 
lettem helyezve. Ezt a bírót Göncz Árpád kinevezte a váci bíróság elnökévé. Utána egy fővárosi bírósági bíró 
(Pataki Árpád) hozott egy hamis ítéletet (19.P.27.069/2003/15.), amiben azt hazudta, hogy a fentiekkel a 
legkisebb mértékben sem sértették meg a személyiségi jogaimat. A fellebbezést pedig az illetékmentességem 
megvonásával akadályozták meg.  Miközben összeverettek, a III.  ker.  OTP-sek lelopták az általam kezelt  
számlán lévő félmillió Ft-ot. Az I-XII. Ügyészség vezetője (Dr. Turcsányi Erika) azzal fedezte a tolvajokat  
(B-I. 259/1999.), hogy azt hazudta, hogy nem az OTP tartozik felém, hanem én tartoztam ennyivel az OTP-
nek. Egy másik számlámon csak 8.000-Ft tartozásom volt. Azt hitték eltüntetnek, ezért lopták el a pénzünket.
A kárelhárítási díjunk kifizettetésére a Fővárosi Bírósághoz 1993-ban benyújtott keresetet (2.P.20.129/1993) 
a mai napig is a Göncz Árpád köztársasági elnök által készíttetett hamis irat érvényben tartásával gátolják.  
Legújabban a Fővárosi Törvényszék azért nem hajlandó tárgyalni a pert, amit már nem kártérítésre, hanem 
csak a fenti jogsértések megállapítására indítottam az állam alperessel szemben, mert nem kaptam hozzá  
ügyvédet. A bíró (Vavrikné dr. Tripsánszki Ágnes) tárgyalás nélkül elutasította a megállapítási keresetet, és  
azzal is próbálkozik, hogy a hamis elutasításáért fizessek 150.000.-Ft illetéket (csalási váddal feljelentettem).

Budapest, 2016. november 22.  (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc  

Iratjel: aderjanosellenibuntetofeljelentes161122email2  

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>

címzett:
orfktitkarsag@orfk.police.hu;
lu <lu@mku.hu>;
Lezsak Sandor <sandor.lezsak@parlament.hu>

másolatot kap:
Elnok@kuria.birosag.hu;
"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
Balczó Zoltán <zoltan.balczo@europarl.europa.eu>

titkos másolat:. . .
dátum:2016. november 22. 20:56

tárgy:Közérdekű tájékoztatás a magyarországi bírói bűnözésről, és büntetőfeljelentés a 
köztársasági elnökök ellen

küldő:gmail.com
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7./melléklet

FŐVÁROSI ÍTÉLŐSZÉK                    Iratjel: gilisztahitelezesicsalobirotfeljelentes-KURIA-161122
Budapest V. Markó u. 27.
1054

ad. 68.P.23.501/2016/3.

Fellebbezés és a hitelezési csalás fedező bírák ellen közzétett nyilvános feljelentés

Tekintettel  arra,  hogy  a  gilisztázás  hitelezési  csalás  általam  hatásmérések  alapján 
leleplezésének és az emiatt engem ért retorziók ítéleti megállapítás kérésére korlátoztam a 
keresetet, amihez nem kell ügyvéd, teljesen hamis a Fővárosi Törvényszék 68.P.23.501/2016/3. 
számú  kereset  elutasító,  ma  kézhez  kapott  2016.  október  27-i  végzése.  Sosem  kértem  a 
közigazgatási  jogkörben okozott  kár részemre megtérítését,  ugyanis nem is voltam giliszta 
hitel  károsult.  Tehát az eljáró bíró tudatosan hamisan indokolt,  vagyis csalt.  És nem csak 
azért,  hogy  kicsalhassanak  tőlem  150.000.-Ft  illetéket,  hanem  azért  is,  hogy  fedezze  a 
gilisztázáshitelezési országos csalást fedező korábbi bűnöző bírókat, akiket itt is feljelentek!

Kérem  a  per  letárgyalását  a  megállapítási  pert  kérő  módosított  keresetem  alapján, s  a 
végzésen  aláíróként  szereplő  Vavrikné  dr.  Tripsánszki  Ágnes  s.k.  bíró  ellen  csalás  váddal 
feljelentést  teszek,  a  Kúria  elnökénél  is,  megjegyezve,  hogy az  általam leleplezett  gilisztázás 
hitelezési csalás jogerős ítélettel megállapítását a  2.P.20.129/93. kereset 1993-ban benyújtása óta 
sorozatos bírói és ügyészi csalások tudatosan akadályozzák. Sőt, egy hamis fogalmazású legfelsőbb 
bírósági  polgári  elvi  határozat is,  amivel  a legfelsőbb bíróság a  nem humusz*,  gilisztaürüléket 
humusznak tünteti fel. Lásd: Polgári Elvi Határozatok, Unió Kiadó, szerkesztés 1994. január 1-én 
lezárva, 324. oldal. Követelem, hogy helyezzék hatályon kívül ezt a hamis elvi határozatukat is!

* „Humuszt, vagy a legfontosabb kémiai humuszfrakciók (fulvo-, himatomelán– és huminsavak) 
bármelyikét élő szervezetek, ellenőrzött biológiai anyagcsereutakon nem állítanak elő. A humusz 
nem  biológiai  szintézistermék”.  Lásd  a  nívódíjas „Az  általános  talajtan  biológiai  alapjai”  c. 
könyvben (Magyar Mezőgazdasági Kiadó Kft., Budapest, 1992- 110. oldal.) A hitelezési csaláshoz 
hamis humusz mérést is szabványosítottak, ami a nem humusz gilisztaürüléket humusznak mutatta!

Mindezekre tekintettel ezt a feljelentésre alapozott fellebbezést Dr. Darák Péter Kúria elnöknek és 
az  ORFK-nak  is  megküldtem,  valamint  a  legfőbb  ügyészségnek  is.  Ezenkívül  4  példányban  a 
Fővárosi  Ítélőtáblához  is  megküldöm,  a  4.  példányának  a  hiteles  iktatás  után  részemre 
visszaküldését kérve!

Budapest, 2016. november 22.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, 
hatásmérés tudományi szakértő,  az
eddig eljárt bírót feljelentő felperes
(www.tejfalussy.com)
Lakcím: 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
Levelezési cím: 1036 Lajos u. 115. III.18.
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feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett:kuria@kuria.birosag.hu;
Elnok@kuria.birosag.hu

másolatot kap:
lu <lu@mku.hu>;
orfktitkarsag@orfk.police.hu;
"dr. Lehmann György" <lehmann@gmail.com>

titkos másolat: . . .
dátum:2016. november 22. 12:32

tárgy:Fellebbezés és a hitelezési csalás fedező bírák ellen közzétett nyilvános feljelentés (ad. 
68.P.23.501/2016/3.)

küldő:gmail.com
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8./ melléklet

MAFFIAPER

Az OTP százmillió forinttal jutalmazta a sokmilliárdos hitelezési  
csaláshoz „humusztermelésre” képtelen gilisztákat tenyésztő maffia  
érdekképviselőit, miközben a mezőgazdasági miniszter az ügyészség  
segítségével bolonddá próbálta nyilváníttatni a csalást mérések útján  
leleplezőt, s mindezeket hamis legfelsőbb bírósági elvi állásfoglalás és  

kivizsgálás elutasító hamis köztársasági elnöki határozat is fedezi:

Forrás: www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/gilcsalobirak.htm

( Kód: 2.P.20.129-93-2.maffiaperrol-170721 )

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/gilcsalobirak.htm
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AZ ALÁBBI, JÓVAL KORÁBBI KIADÁSÚ EGYETEMI TANKÖNYVBEN IS BENNE 
VOLT, HOGY NINCS, NEM LEHET „HUMUSZ TERMELŐ GILISZTA”: 
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A  gilisztázás-hitelezési  csalás  BÛNPÁRTOLÁSÁBAN  a  "fõbírák"  is 
bûnsegédkeznek  azzal,  hogy  az  alábbi  hamis  elvi  határozatukban 
kinevezték a humusz termelésére képtelen gilisztákat „humusztermelő 
gilisztának” és ezúton megakadályozták, hogy hamis giliszták hitelből 
vásárlására  felbíztatott  mintegy  50.000  embernek  kártérítést  ítéljenek 
meg.

 (Polgári elvi határozatok, 324. oldal)                 



58./28                                                                                     Kód: ingatlaneladositohitelezesibunozes180201

A GILISZTÁZÁS HITELEZÉSI CSALÁSBAN BŰNRÉSZES MEZŐGAZDASÁGI MINISZTER 
MEGSZERVEZTETTE AZ ÜGYÉSZSÉGGEL, HOGY 1997. SZEPTEMBER 10. HAJNALBAN 

HAMIS IDÉZÉST FELMUTATÓ RENDŐRÖK TÖRJENEK BE AZ IRODÁMBA. EZEK OTT ÉS 
A RENDŐRSÉGEN IS AGYRÁZKÓDÁSOSRA VERTEK, RUGDOSTAK. UTÁNA BILINCSBE 
VERVE  ELHURCOLTAK A VÁCI BÍRÓSÁGRA, AHOL MEGKÍSÉRELTEK GONDNOKSÁG 
ALÁ HELYEZTETNI. AZÉRT NEM SIKERÜLT NEKIK, MERT A BÍRÓT BELEBUKTATTAM 
A TÁRGYALÁSON IS FOLYTATOTT OKIRAT HAMISÍTÁSAIKBA.  MINDEZEKET GÖNCZ 
ÁRPÁD KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HAMIS (X-398/1998.) IRATA FEDEZI, AZT HAZUDJÁK 

BENNE, HOGY „A RENDSZERVÁLTÁS ELŐTT IS GONDNOKSÁG ALÁ HELYEZTEK”!
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ELLOPTA A GILISZTAMAFFIA A 
HITELKÁROSULTAKTÓL AZ OTP ÁLTAL 
ADOMÁNYOZOTT SZÁZMILLIÓ FORINT 

KÁRTÉRÍTÉST?

1/4. oldal, iratjel: OTP-giliszta-hitelezesi-csalas-elismerese-98
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Rólam, aki a gilisztázás-hitelezési csalást a nemzetközi szabadalmaim szerinti hatásmérésekkel 
lelepleztem, lásd a fenti könyvben, a köztársasági elnök és egy belügyes besúgó egyazon napon 
kezdték el országosan híresztelni, hogy „nem vagyok normális, és ezért ne hallgassanak rám”:  
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KONKRÉTAN MIT TEHETÜNK 

Jogos védelemként készítettem (Btk.), a megbízás nélküli kárelhárítás jogán  
(Ptk.), a minisztérium által szervezett hitelezési csalással kifosztott legalább  
50.000 károsult érdekében, és a bíróság által közülük öngyilkosságba hajszolt  
20 ember családja érdekében, akiket a legfelsőbb bíróság máig sem visszavont  
hamis elvi határozata és az ügyészek ellenem azóta is szervezett „bolonddá  
nyilvánítási” próbálkozásai máig sem engednek kártérítéshez jutni!

Verőce, 2017. 07. 21.

/ Tejfalussy András /
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9./ melléklet

4./1  Fővárosi Ítélőtábla részére                                                        Kód: bunozoket-fedezo-ugyeszek-es-birak-180130 
1054 Budapest V. Markó u. 27.                                             
5 példányban, tértivényesen!

Dr. Darák Péter Kúria legfelsőbb bírósági elnök úr részére
1 további példány, a korábbi feljelentések kiegészítésére!

Tárgy:  Hitelezési csalókat bírósági bűnpártolás is
a Főváros Törvényszék 68.P.23.501/2016/8-1.ikt. sz.,
2018. január 12.-i tegnap megkapott hamis végzése.

Tisztelt Fővárosi Ítélőtábla és Kúria Elnök!    

  Hamis iktatásra alapozott bűnpártolás a Fővárosi Törvényszék aláíratlan hamis fenti végzése: az alperesek károkozásai  
megállapíttatására indított megállapítási per keresetemet kártérítési keresetként iktatták, egy 2.P.20.129/1993 .perbeli 
1996-os keresetpontosítás alapján, amivel bizonyítottam, hogy az OTP felénk 100.000.000 Ft-os kárelhárítási díjjal  
tartozásának a megállapítását miniszterek, ügyészek és bírák ellenem szervezett veretéssel stb. akadályozzák, s ezeket a 
köztársasági elnökök az X-398/98. hamis levelükkel, s a verető bírót bírósági elnökké kinevezéssel is, maguk is fedezik.

  A hamis iktatás alapján azzal akartak belerángatni a 100.000.000,-Ft alapján illetékfizetésre, hogy „kártérítési kereset 
pontosítást” kértek, amit nem voltam hajlandó megtenni. Erre hivatkozva kártérítési peri illetéket akarnak fizettetni, ami  
nyilvánvaló csalás a Fővárosi Törvényszék ügyintézői részéről. Követelem a hamis végzés visszavonását és az ügy 
bűnügyi- és megállapítási keresetként is tárgyalását a korábban, s itt ismertetett ügyészi, bírói bűnözési előzmény miatt: 

 1993-ban,  2.P.20.129/1993.  számon,  az  Agroanalízis  Tudományos  Társaság  Környezetvédelmi  és  Gazdaságosság 
Ellenőrző Központja  PJT ill.  gmk vezetőjeként,  keresettel  fordultam a Fővárosi   Bírósághoz. A mérgező kálisóval 
műtrágyáztatással  és  a  humuszt  termelni  képtelen  „humusztermelő  gilisztákkal”  folytatott  károkozást  leleplező, 
nemzetközi szabadalmaim szerinti ANTIRANDOM sokváltozós biológiai hatásmérések alapján, mint feltaláló is. Azért,  
hogy jogerős ítélettel állapítsák meg az állami szervek károkozásait és ezek általunk leleplezését. A károkozásokat a 
biológiai hatás vizsgáló mérések alapján eredetileg minisztériumi és országgyűlési megbízásból derítettem ki. Később  
viszont, miután a mérgező kálium használatért felelős miniszterek az országgyűlésben szembehazudták a biológiai hatás  
vizsgáló mérések eredményeit (8253. miniszteri válasz, 1992. december 8.), és egy legfelsőbb bírósági elvi határozat is 
„humusztermelőnek” hazudta a gilisztát, lásd Polgári Elvi Határozatok, 1994. január 1., 324. oldal, emiatt megbízás 
nélküli ügyvivőként folytattam a károkozás leleplezést (Ptk.). és a 2.P.20.129/1993. pert 1996-ban a „megbízás nélküli  
kárelhárítási munkavégzésünk” (Ptk.)  közérdekű hasznossága ítéleti megállapíttatására pontosítottam.

 A hazai  bíróságok a mai napig nem voltak hajlandók letárgyalni  a  keresetet*,  annak ellenére,  hogy a nem létező 
humusztermelő giliszták tenyésztésének a hitelezését leleplezéssel az OTP-nél elhárított 12 milliárd forintos további  
hitelezést és azon alapuló további károkozást leállítottuk és a keresetet erre vonatkozóan egy egyetemi professzor Dr.  
Czugler Péter ügyvéd úr pontosította, aki korábban bíró is volt. Az 1996-os keresetpontosítást követően egy váci bíró a 
rendőrökkel  összeveretett  és  úgy hurcoltatott  maga elé,  hogy a  gilisztázási  és  káliummal  műtrágyázási  csalásokért  
felelős  miniszterek  titkos  követelésére  cselekvőképesség  korlátozó  gondnokság  alá  helyezzen,  de  a  tárgyaláson 
belebuktattam az okirat hamisításaiba. Miközben megpróbáltak agyrázkódásosra veretés után gondnokság alá helyezni, 
az alperes OTP az I-XII. Ker. ügyészségi vezető közreműködésével lelopta a szabadalmaim hasznosítása alapján az  
Innofinance  Innovációs  Bank által  a  társaságunk részére  átutalt  514.000.-Ft-ot  a  Bp.  III.  ker.  OTP fióknál  tartott,  
nevemen lévő magánszámláról. Az OTP máig sem adta vissza a pénzünket. Most, hogy újra ítéletet kértem az 50.000 
embert  eladósító  és  közülük  20  embert  öngyilkosságba  hajszoló  hitelezési  csalási  ügyében,  az  ügyészek  ismét 
megpróbálták, hogy hamis elmeorvosi szakvélemény alapján gondnokság alá helyeztessenek, de megint belebuktak. 
Tehát  rablógyilkosokat  fedező,  bankári,  minisztériumi,  ügyészi,  rendőri  bírói  maffia  tevékenységről  van  szó! 
Méltányossági alapon, teljes költség- és illetékmentességet és a magánvádhoz is kirendelt ingyenes ügyvédet is kérek! 

(*A Fővárosi Bíróság illetékes bírája évekig azzal a hamis ürüggyel halogatta kereset tárgyalását, hogy meg kell várnia, 
sikerül-e a károkozásokért felelős mezőgazdasági miniszternek az ügyészek útján gondnokság alá helyeztetniük, egy 
érvénytelen elmeorvosi vélemény alapján, amit csaló elmeorvosok, 40 fokos lázam közben, azt letagadva 1980. január  
2-án hamisítottak, a találmányi kutatási anyagaim eltüntetőit fedező csepeli kutatóintézet vezető, dr. Albert Béla által  
hamis váddal ellenem indított perben, s amit a megrendelő bíró sem mert ítélettel megerősíteni, vagyis érvénytelen lett.) 

Mellékelem a gilisztázási bírósági csalás ügyében a Strasbourgi Nemzetközi Bírósághoz megküldött korábbi beadványt:
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Code: STR_LFB_Giliszta_Csalasi_Ugy_091103

Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bíróság
Fax: 00-333-88-412-730

Melléklet: A Legfelsõbb Bíróság hamis elvi határozata, amely a hamis címével létezõnek tünteti fel a valójában nem 
létezõ  humuszt  termelõ  gilisztákat  és  ezúton  ma  is  legalizálja  a  csalást.  (Biohumusz  és  humuszt  termelõ  giliszta 
elõállítására  és  értékesítésére  kötött  szerzõdés  teljesítésével  kapcsolatos  jogvita  elbírálásánál  irányadó szempontok. 
(Polgári Elvi Határozatok, Unió Kiadó, Budapest, 1994. január 1., 324-325. oldal.) 

Tisztelt Nemzetközi Bíróság!

Alulírt  Tejfalussy  András  dipl.  mérnök  (személyi  szám:  1-410415-0215,  2621  Verõce,  Lugosi  u.  115.)  mint  
magánszemély,  de  mint  az  Agroanalízis  Tudományos  Társaság  Környezetvédelmi-  és  Gazdaságosság  Ellenõrzõ 
Központja Gazdasági Munkaközösségnél (1036 Budapest, Lajos u. 115. III. 18.) a Fõvárosi Bíróság Cégbírósága által  
kijelölt  végelszámoló is,  tehát  e  magántársaság magánszemély tagjai,  köztük saját  magam érdekei képviselõjeként, 
ezúton felkérem Önöket, hogy szíveskedjenek kötelezni a Magyar Államot a Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága 
mellékelt  jogsértõ  határozata  visszamentõleges  megsemmisítésére.  Másrészt  azt  is  kérem,  hogy  szíveskedjenek 
kifizettetni  a  hamis  legfelsõbb  bírósági  elvi  határozatban  kicsúcsosodott  országos  csalás  leleplezésére  végzett 
munkánkat, melynek méltányosnak tartott díját az Országos Takarékpénztárnál általam leállított csalás hitelezés addigi  
összege 5%-ban jelölöm  meg, figyelembevéve, hogy annak sokszorosa lett volna a csalás hitelezésre fordított további 
összeg,  s  hogy azt  is  a  Magyar  Állam  kellett  volna  pótolja,  ha  a  csalás  ellen  én  1989-ben  nem  teszek  bírósági  
feljelentést,  vagyis  azonnal,  amint  a  nemzetközi  tudományos  szabadalmaimban  leírt  kutatás-gyorsítási  software-m 
szerinti  biológiai  hatás  vizsgálati  optimum ellenõrzési  (ok-okozat  kalibrálási)  méréseink szerinti  növénytermesztési  
kísérletünk  kimutatta  a  hitelezési  csalás  alapját  képezõ.  egyetemi  tanszékekrõl  kiindult,  s  a  mellékelt  határozattal 
fedezett talajtani csalást:

Magyarországon mintegy 50.000 embert fosztottak ki, többeket öngyilkosságba hajszolva (!) az OTP és bûntársai az 
állati ürüléket evõ és abból humuszt termelõ giliszták tenyésztéshez és felvásárláshoz adott hitel révén. E hiteleket nem 
lehet visszafizetni, mert a giliszta nem tud humuszt termelni. Folyamatos csalás az ellenkezõt állító Legfelsõbb Bírósági  
határozat. 

A részletes bizonyítást és bizonyíték anyagot korábban megküldtem, de mielõtt az Önökhöz megérkezett volna, Önök 
elutasították a korábbi keresetet. Abban csak sikerdíj kifizettetését kértem, a hamis legfelsõbb bírósági elvi határozat  
visszamenõlegesen megsemmisítését nem, ezért kérem e beadványom új keresetnek tekintését, de az elõzõ keresetem 
elbírálásánál  az  Önökhöz  idõben  el  nem  odajutása  következtében  Önök  által  figyelembe  nem  vett  bûnügyi 
dokumentáció  alapulvételével.  Ha  kapok  egy  email-címet,  készséggel  kiküldöm  újra,  sõt  az  azóta  bõvített 
dokumentációt is, mivel nem egyedi eset, hogy fõbírák is fedezik a fõcsalókat. 

Kérem a  strasbourgi  magyar  bírákat  elfogultnak  tekinteni,  u.is  dr.  Baka András  úr  (aki  ma az  érintett  Legfelsõbb 
Bíróság elnöke) ottléte alatt történt a fenti dokumentációm leelõzése. 

Verõce, 2009. XI. 03.
Tisztelettel:  Tejfalussy András dipl. mérnök

Mellékelem az aláíratlan, hamisan hitesített végzést is, valamint a végzést tartalmazó bírósági boríték is, melynek nem 
engedték ellenőrizni a tartalmát, de aláíratták a tértivényen, olvasható névvel és személyi azonosítóval, hogy”átvettem”.

A bírósági boríték tartalmának az ügyfél által ellenőrzését lehetetlenítő, ténylegesen nem átadott ügyiratok tértivényre 
ráírására  lehetőség  biztosító,  ügyiratszám nélküli  bírósági  boríték  is  további  bűnügyi  bizonyíték  a  magyarországi 
bíróság felügyeleti- és bírósági vezetők, bírósági és postai ügyintézők, hamis bírói ítéletekre lehetőségeket biztosító jól 
összehangolt, tudatos iratkezelési csalásaira, aminek okán ezúton is feljelentem őket!
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A hamis bírósági végzések soha sincsenek hiteles aláírással hitelesítve. Vagyis a bírósági aktában az alkalmazottak  
akármikor  kicserélhetik  egy  általuk  hitelesen  aláírt  másféle  szövegre,  ha  másként  belebuknának  a  bűnözők  
érdekében elkövetett ügyintézési, ítélkezési csalásaikba!

Sem a borítékra,  sem a tértivényes  levél  érkezéséről  értesítőre  nem írják rá,  hogy minek kell  lennie  a lezártan  
átvetetett bírósági borítékban, hogy az ügyféllel aláíratott térvénnyel és a bíróság által visszakapott meg nem küldött  
iratoknak a megküldését is bizonyítani lehessen. Amikor felbontottam a borítékot a postás jelenlétében és más irat  
volt  az általa már aláíratott  tértivényen, mint a borítékban, ezt  a postás nem volt  hajlandó igazolni.  A Posta is  
elzárkózott az igazolástól. Ez csupa olyan csalás, ami a Talmudban elő van írva a  zsidó bírák részére az izraelita  
bűnözők mentéséhez! 

Az  ügyészi  és  bírói  bűnözés  további  okirati  bizonyítékai  is  megtekinthetők  a  HIHETŐMAGAZIN,  
www.tejfalussy.com honlapon!

Budapest, 2018. január 30. 

Tisztelettel a feljelentő felperes:

(Cégbíróságon hitelesített aláírás) 

U.i.: A Fővárosi Törvényszékhez 5 db eredeti példányban tértivényesen megküldve, az iktatott 5. példányát  
visszavárólag,

Dr. Darák Péter úr Kúria legfelsőbb bírósági elnök részére pedig ma, e-mail útján megküldéssel!

http://www.tejfalussy.xcom/
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feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:Elnok@kuria.birosag.hu

másolatot kap:. . . 
titkos másolat: . . . . 

dátum:2018. január 30. 21:41

tárgy:Hitelezési csalókat bírósági bűnpártolás is a Főváros Törvényszék 68.P.23.501/2016/8-1.ikt. sz., 2018. 
január 12.-i tegnap megkapott hamis végzése. ( Kód: bunozoket-fedezo-ugyeszek-es-birak-180130 )

küldő:gmail.com

Függelék: 33. Email könyv
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11/2. oldal, Iratjel: NepirtasMozesHu100329c

AKADÉMIAI 
CSALÓK ELLENI 

FELJELENTÉS

Email könyv 33.

Verőce, 2010. 03. 29. 
Tejfalussy András

Kód: EmailKonyv33-MTAtFeljelentes
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Közérdekû nyilvános feljelentés a Ptk. 484-487.§. szerint:
KORMÁNYOK TITKOS BIOLÓGIAI FEGYVERE: Az alábbi titkos 
„természetes  biológiai  fegyvereket”  alkalmazók  tervszerûen 
csökkentik  Magyarország  nem  kóser  étkezésû  lakosai  számát,  e 
fegyvereket hatásaik ellenkezõjének hazudásával titkosítva.

A Magyar Tudományos Akadémia és a szakminisztériumok tudatosan megtévesztik a 
nem kóser  étkezésû magyarokat  a  szennyvízgyûjtõ  folyókból  vett  ivóvíz  tisztítási 
„parti szûrési módszerek” hiányosságait megengedve. Eltitkolják, hogy a homokon 
átszûrés és a klórozás nem küszöböli ki a vegyi  anyagokat és a fertõzõ vírusokat. 
Engedik „tökéletes ivóvízként” árusítani az ilyenekkel szennyezett vizeket, s eközben 
a biztosan méreg- és vírusmentes tiszta desztillált vizet mérgezõnek hazudják! Lásd 
egy engedélyezett „étkezési desztillált víz” mellékelt, nyilvánvalóan hamis feliratát! 

A Magyar Tudományos Akadémia és szakminisztériumok közösen tévesztik meg a 
nem kóser  étkezésûeket  az  étkezési  konyhasó  pótlás-  és  az  étkezési  káliumpótlás 
helyes mértékét és és mérgezõ mértékét illetõen. Az élettanilag optimális fiziológiás 
Na : K = 30 : 1 arány helyett az Na : K = 1 : 1 arányt hazudják optimálisnak. A nem 
kóser élelmek konyhasó (nátrium- és klórt-) tartalmát elsõsorban a kivégzõméreg, 
idegméreg kálisónak a mûtrágyákhoz és étkezési konyhasóhoz kevertetésével teszik 
népirtó biológiai, vegyi fegyverré. Lásd Dr. Kádár Imre „A kálium ellátás helyzete 
Magyarországon” címû könyve  mellékelt 97.  oldala hazudozásait!  (MTA Talajtani 
Kutató Intézeti, Környezetvédelmi és Területfejlesztés Minisztériumi könyv, 1993.) 
Lásd a Kálium-R tabletta és a REDI-só  mérések eredményeit, az MTA-nál történt 
mellékelt szakértői értékelés alapján!

Ezek az étkezési titkos biológiai fegyverek zsidó népirtási programként szerepelnek a 
Bibliában és a Talmudban, lásd a Mózes II.23., 20-33, V.7., 2,22., Talmud, Taanith 10 
a.  lap  és  Baba  Kamma  93  b.  lap  mellékelt „software”  szövegeit.  Ezek  hatására, 
akikkel  szemben  alkalmazzák  kipusztulnak,  mert  kevésbé  gyógyulnak  ki  a 
nyavajákból, többen lesznek meddõk, lerövidül az életük a vallásos, kóser étkezésû 
zsidókhoz  képest.  E  biológiai  fegyverekkel  a  zsidók  által  elfoglalni  tervezett 
területeken tervszerûen, mindig olyan arányban igyekeznek kiirtani az addig ott lakó 
nem zsidókat, amilyen arányban a zsidók bejönnek s elszaporodnak, s így nálunk is:.

A kóser étkezésû zsidók a Talmud szerint a csak nekik megengedett tiszta desztillált 
ivóvizet  ihatják  és  az  optimális  konyhasó-  és  káliumpótlást  folytathatják.  Az 
optimális víz :  nátrium : kálium : klór pótlás valódi arányait  lásd Dr. Papp Lajos 
szívsebész professzor akadémiai doktor 2010.01.06-i mellékelt szakvéleményében! 
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1. melléklet:
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2. melléklet:  

A fenti tudományos akadémiai és minisztériumi tudatos csalást, a mérések, mint  
konkrét bizonyítékok alapján részleteiben is bizonyítva, lásd www.aquanet.fw.hu
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3  /c. Melléklet  
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4. melléklet:
   

(Kód: TerroristaSoftwareMozesII-23-20-33Flj)

Mózesi Rablógyilkos Gárda Program:

A  HAZÁNKBAN  HASZNÁLT  ÉTKEZÉSI  DISZKRIMINÁCIÓN  ALAPULÓ 
(„NÉPIRTÁSI  BÁZISSOFTWARE”)  EGY BIBLIAI-TALMUDI  PROGRAM,  AMI 
SZERINT AZ ALKALMAZÓI MINDIG OLYAN SZÁZALÉKBAN MEDDÕSÍTIK, 
BETEGÍTIK,  TESZIK  RÖVIDEBB  ÉLETŰVÉ  A NEM  ZSIDÓKAT,  AMENNYI 
INGATLANT (ÉS NYUGDÍJBEFIZETÉST) A ZSIDÓK RÉSZÉRE EL AKARNAK 
RABOLNI. AZ ÍGY "HONFOGLALÓ ZSIDÓK" FŐ TITKOS BIOLÓGIAI-, VEGYI 
FEGYVEREI:  BETEGÍTÕ  IVÓVIZ  +  BETEGÍTÕ  ÉLELMISZER  (PL.  A 
KONYHASÓ  HELYETT  KÁLISÓVAL  ÍZESÍTETT  KENYÉR)  +  REPKEDÕ 
VADÁLLAT  (DARÁZS,  FERTŐZŐ  MADÁR  STB.)  +  A  NEMZSIDÓK 
EGÉSZSÉGÉT „ÁLVÉDÉS”:  

SZENT BIBLIA 
(Dusicza Ferenc, Pécsi Szikra Nyomda, 90-92. oldal)

„Mózes II. könyve 23. rész: 
Igazságról, felebaráti szeretetrõl és ünnepek megtartásáról való  
törvények.
....
Ígéret és parancs a kananeusok kiûzésére.

20. Ímé én Angyalt bocsátok el te elõtted, hogy megõrizzen téged az 
útban és bevigyen téged arra a helyre, amelyet elkészítettem.
„21. Vigyázz magadra elõtte és hallgass az õ szavára; meg ne bosszantsd 
õt, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat; mert az én nevem van 
benne.
22. Mert ha hallgatandsz az õ szavára; és mindazt megcselekended, amit 
mondok: akkor ellensége  lészek a te ellenségeidnek és szorongatom a te 
szorongatóidat.
23. Mert az én Angyalom elõtted megyen és beviszen téged az 
emoreusok, khivveusok, perizeusok, kananeusok és jebuzeusok közé és 
kiirtom azokat.
24. Ne imádd azoknak isteneit és ne tiszteld azokat és ne cselekedjél az 
õ cselekedeteik szerint ; hanem inkább döntögesd le azokat és tördeld 
össze bálványaikat.
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25. És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te 
kenyeredet és vizedet és eltávolítom ti közületek a nyavaját.
26. El sem vetél, meddõ nem lesz a te földeden semmi: napjaid számát 
teljessé teszem.
27. És rettenésemet bocsátom el elõtted és minden népet megrettentek, 
amely közé mégy és minden ellenségedet elfutamítom elõtted.
28. Darazsat is bocsátok el elõtted és kiûzi elõtted a Khivveust, 
Kananeust és Kitheust.
29. De nem egy esztendõben ûzöm õt ki elõled, hogy a föld pusztává 
ne legyen és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad.
30. Lassan-lassan ûzöm õt ki elõled, míg megsokasodol és bírhatod a 
földet.
31. És határodat a veres tengertõl a filiszteusok tengeréig vetem és a 
pusztától fogva a folyóvízig: mert kezetekbe adom annak a földnek a 
lakosait és kiûzöd azokat elõled.
32. Ne köss szövetséget se azokkal, se az õ isteneikkel.
33. Ne lakjanak a te földeden, hogy bûnbe ne ejtsenek téged ellenem, 
mert ha az õ isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az néked.”
 

TALMUD („A Talmud magyarul”. Fordította: Luzsénszky Alfonz)

Talmud, Taanith, 10 a. lap: „...Izrael országa esővizet (= tiszta desztillált vizet) 
iszik,  az  egész  világ  pedig   maradékot”  … Izrael  országa  iszik  először,  és 
azután az egész világ, hasonlókép egy olyan emberhez, aki sajtot készít s az 
élvezhető részt kiválasztja, a hasznavehetetlent pedig ott hagyja.”

          Baba kamma, 93 b. lap: „Betegség alatt az epét kell érteni, még pedig  
       azért, mert az 83 betegségnek van kitéve; a „betegség szó ugyanis ezt a
          számot adja. De mindezt elűzi egy (konyhasóval, NaCl-dal készült)
          sóskenyér s rá egy korsó (tiszta, desztillált ivó-) víz. Ugyanez áll a Baba 
    mezia 107 b. alatt is.”

          (=   zsidó tiszta desztillált ivóvízzel és fiziológiásan sózott étellel védi 
                   egészségét, ezekkel gyógyítja magát, s a nem zsidót ezektől elzárja.)
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5. melléklet  

Dr. Papp Lajos professzor úr fenti írásbeli szakvéleményének az általa  
előadott részletes, szóbeli indokolása az interneten is látható, Google:  
matratelevizio/home
Budapest, 2010. március 29.

Tejfalussy András (1-420415-0215)
dipl. mérnök, méréstani szakértõ s.k.

1036 Budapest, Lajos u. 115.
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Azonosító: AllianceIsraeliteeFelhivas1910

A HÍDFŐ Baráti  Köre (Fabó László,  22  Hancock  Street,  San Francisco,  CA 94114,  U.S.A.) 
„Országhódítók” c. kiadványából kimásolt országrablási terv:

Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám). Ebben jelent meg az Alliance Israelitée  
felhívása,  amelyet  a  magyar  lapok  is  közöltek.  A Weimaier  Hist.-Gen.  Taschenbuch,  S.  XII.  
fordítása szerint a következőket tartalmazta:

„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet  
könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a  
miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek  
fáradozzatok minden erőtökkel  azon, hogy mindkét  országot  teljesen birtokotokba vehessétek,  
fáradozzatok, hogy minden keresztényt elűzzetek és teljesen úrrá legyetek.  Törekedjetek,  hogy  
mindent, amit ott a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna  
elegendő anyagi eszközötök, a párizsi  szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket.  Erre a  
célra a szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel folynak be a  
pénztárunkba  azzal  a  céllal,  hogy  a  galíciai  és  magyarországi  területeket  a  galíciaiak  és  
magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ  
tőkései erre a célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt  
elérhessétek.”
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