Azonosító: FazekasSandorminiszter-hatasvizsgalat160721
Fazekas Sándor miniszter úr részére, az által felügyelt hatásvizsgálatok kijavítása érdekében

A mellékletekben bemutatom, hogy a mezőgazdaságért és élelmezésért felelős miniszterek milyen
aljas módszerekkel akadályozzák a környezetvédelmi, mezőgazdasági és egészségvédelmi valódi
hatásvizsgálatokat, amelyekre nemzetközi szabadalmakat kaptam, s amelyek alkalmazásával, az
Antirandom szoftver szerint programvezérelt nagyüzemi gépekkel megvalósítottam azokat a több
tízezer parcellás korszerű hatás-méréseket, amelyek teljesen bebizonyították, hogy egy nemzetközi,
(Izraelből koordinált?) „potashmaffia” a kálium műtrágyákkal a talajban a normális többszörösére
növelt vízoldható káliumtartalommal tudatosan mérgezteti a termőtalajokat, a talajvizet, s ezzel a
növényeket, ami sokszorosra fokozza az aszálykárt (emiatt a mezőgazdasági termelők eladósodnak,
s elvesztik az ingatlanaikat), miközben az növelt káliumtartalmú élelmiszerek betegítik, gyengítik,
ivartalanítják, életrövidítik (fajirtják) az állatokat és embereket is, vagyis a kálisó egy vegyi fegyver.
Kínában és az iszlám államokban, ahol nem zsidók uralják az Akadémiát, alig trágyáznak kálisóval!
Ismételten kérem dr. Fazekas Sándor miniszter urat, hogy tanulmányozzák a www.tejfalussy.com és
azon belül működő www.aquanwet.fw.hu honlapomon közzétett hatásvizsgálati mérésekre
vonatkozó szabadalmaimat és szoftvereimet és mérőlétesítmény terveimet, és országosan rendeljék
el a hatáskörébe tartozó hatásvizsgálatok ezek alapján való végzését, és a csalásokra alkalmat nyújtó
randomizált mérések és „tévedős statisztikai módszerek” hatásvizsgálatra alkalmazásának tilalmát!
Verőce, 2016. 07. 21. Tejfalussy András okl. vill. mérnök feltaláló (a GTS-Antirandom hatásmérő
létesítmény tervek és sokváltozós hatásmérési szofverek kizárólagos szerzői jogai birtokosa)
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Melléklet:
Azonosító: ombudsman-magyarnaknincsemberijoga-160720-ugyfelkapu-mkab.hu

feladó:Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja<ugyfelkapu@mkab.hu>
címzett:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
dátum:2016. július 20. 21:32
tárgy:Visszaigazolás
küldő:mkab.hu
titkosítás:Normál (TLS) További információ
Tisztelt Címzett!
Levelének feldolgozása megkezdődött.
Ha arra érdemi válasz születik, azt az
Ön által megadott e-mail címre fogjuk küldeni.
Addig szíves türelmét kérjük.
Felhívjuk figyelmét, hogy a sértő, gyalázkodó, értelmezhetetlen,
valamint korábban már írásban megválaszolt beadvány esetében új elemet nem
tartalmazó levelekre nem tudunk válaszolni.

Dear Sender!
We kindly inform you that the processing of your inquiry has begun,
and you will get a reply by e-mail soon.
Please, take into consideration that we can not reply neither to enquiries
that contain offensive, uninterpretable or abusive elements, nor to those
letters that had been already replied via e-mail or postal mail.

Az üzenet szövege / Message:
Azonosító: ombudsman-magyarnaknincsemberijoga-160720

Bűnöző minisztereket, államtitkárokat, ügyészeket és bírákat a hazai
Ombudsmannál is feljelentés

Miért nem büntetik meg azokat a hazai minisztereket és államtitkárokat, akik
a népmérgezési és hitelezési, és ezekkel összefüggő rendőrségi, ügyészségi
és bírósági stb. csalásokat évtizedek óta szervezik és fedezik?

Bemutatok három ilyen konkrét ügyet:
1./ A nemzetközi szabadalmaim szerinti 1979 óta alkalmazott új tudományos
hatásvizsgáló mérések leleplezték, hogy mérgezőre növelik a talajban lévő vízben
oldott káliumot a kálium műtrágyák, ami fokozza az aszálykárt, mérgezőre növeli
a növények kálium tartalmát és eladósítja a mezőgazdasági termelőket.
A méréseink azt is leleplezték, hogy csalás a humusztermelő giliszta szaporítás
hitelezés, azt, hogy az ún. „humusztermelő” giliszták nem humuszt
termelnek, hanem csak sokkal értéktelenebb állat ürüléket.
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A hazai bíróságok ahelyett, hogy kifizettették volna a kárelhárítási díjunkat
a Fővárosi Bíróságon 1993-ban 2.P.20.129/1993/2. számon bejegyzett
keresetem alapján, a mai napig sem engedték letárgyalni a pert. A per tárgyalását
azzal akadályozták meg, hogy a mezőgazdasági miniszter és államtitkár, a
belügyminiszterrel közösen, felkérték a Fővárosi Főügyészt, hogy szervezzenek
ellenem „bolonddá nyilvánítást”. Az ezt célzó koncepciós pernek a tárgyalása előtt
a bíró hamis idézésével rám uszított rendőrök betörtek az irodámba. Előbb ott,
majd a Bp.-i III. ker. Rendőrségen összevertek (1997. 09. 10.). Csak azért
buktak bele a bolonddá nyilvánítási kísérletükbe, mert a tárgyaláson feljelentettem
a bírót az ott is folytatott közokirat-hamisításai miatt. Jellemző, hogy ezeket az
igazságszolgáltatásnak csúfolt bűncselekményeket a köztársasági elnökök
személyesen is fedezik. A perbe belebukása után kinevezték a csaló bírót
a Váci Városi Bíróság elnökévé, s Göncz Árpád köztársasági elnökék azt
hazudták a közérdekű bejelentésre (X-398/1998.), hogy a verető bíró „a
rendszerváltás előtt történt gondnokság alá helyezésemet” próbálta megszüntetni.
Szembehazudták a választás névjegyzéket is, amiben folyamatos a választójogom
(egy gondnokság alá helyezettnek megvonják a választójogát). Mindezekről a
Fővárosi Bíróságon Pataki Árpád bíró azt hazudta, hogy „semmiféle jogsértés
nem történt ellenem”. Az ezek miatt beperelt bíróságok és ügyészségek elleni
pereket azóta sem engedik végigvinni. Előbb egy kirendelt ügyvéd akadályozta
meg a fenti bűncselekmények elkövetői ellen büntetőeljárás kezdeményezését, majd
a Nógrád megyei ügyészek is azt hazudták, hogy „nem is történt bűncselekmény”.
Az emiatt ellenük is benyújtott keresetet a Nógrád Megyei Bíróság áttette a
főkolompos Fővárosi Bírósághoz (ítélőszékhez), s hónapok óta nem válaszolnak
az ez ellen benyújtott fellebbezésemre.
Egyébként a gilisztázási hitelezési csalás elhárítása alapján nekem, s az
általam vezetett Agroanalízis Tudományos Társaságnak járó díj megállapítására
indított pert egy olyan ügyvéd pontosította, aki 10 évig bíró volt és jogi egyetemi
tanár is volt, vagyis nem a megfogalmazási pontatlanságok miatt nem hagyják
letárgyalni. Nyilvánvaló az ügyészi és bírói korrupció a devizahitelezési csaláshoz
hasonló, ugyancsak számos ember ingatlanvesztését és öngyilkosságát okozó
gilisztázás hitelezési csalás ügyében. Közben az OTP 100.000.000.-Ft-tal
„kártalanította” a hitelezési „pilótajátékcsalás” gilisztatenyésztési főkolomposait!
2./ A kálisóval mérgezési csalás ellen általam országgyűlés megbízásból
előkészített interpelláció közben (1992. nov. 19.) életveszélyes maradandó
sérülést okoztak a Feleségemnek. Miután a rendőrségi nyomozás megállapította,
hogy kik és hogyan okozták, eltűntek a rendőrségi iratok, s emiatt a mai napig
sem fizettek neki kártérítést. Sőt, a balesetét előidéző programozó
megpróbálta elérni, hogy a feleségem fizessen neki!
3./ A MATÁV lelassította a rendőrségi összeveretés amerikai lapban publikálásához
az USA-ba fax küldést. Egyetlen, általa lelassítva továbbított irat fax díjaként
800.000,-Ft-os tartozást terhelt rá egy ingatlanomra.
A pert elvesztette, nem kellett fizetnem, de csak azért, mert nálam megvolt
az iratátvétel igazoló példánya az okiratnak, amit benyújtottam a bírósághoz
arról, hogy a MATÁV 6 éve törölte a tartozást. (Az irat eredetijét eltüntette a
bíróság végrehajtó irodája és elnöksége is.) A MATÁV utóda a Telekom, a
T-mobilnet jelenleg éppen a www.tejfalussy.com honlapom elérését akadályozza,
az internetes kommunikáció lelassításával. Ezen a honlapon megvannak a
fenti bűncselekmények okirati bizonyítékai. Felesleges volna idemellékelni.

Verőce, 2016. július 20.
(nemes Sydo) Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő (1-420415-0215)
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG PJT, TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT,
2621 Verőce, Lugosi u. 71., T/F:+36-27-380-665 (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,
T.:36202181408

3./4 lap, 2016-07-21, Azonosító: FazekasSandorminiszter-hatasvizsgalat160721

www.tejfalussy.com

ombudsman-magyarnaknincsemberijoga-160720.pdf ombudsman-magyarnaknincsemberijoga-160720.doc

Üzenetének további adatai:
Érkezés időpontja: 2016.07.20 21:32:41
Az Ön e-mail címe: András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy
<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
Üzenetének hivatkozási száma: ÜK/72008693/2016
Üdvözlettel:
Az Alkotmánybíróság Hivatala
(Embedded image moved to file: pic27665.jpg)
1015 Budapest, Donáti u. 35-45.
1535 Budapest, Pf. 773
.........................................
Tel: +36 1 488 3220
Fax: +36 1 488 3229

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:miniszter@fm.gov.hu
Tibor Veress <veress.tibor@gmail.com>;
Katalin Rodics <katalin.rodics@greenpeace.org>;
másolatot kap:"Gyula Biczók, PhD" <hemtczok@gmail.com>;
alginit <alginit@freemail.hu>;
"fuleky.gyorgy" <fuleky.gyorgy@mkk.szie.hu>
dimeny.imre@uni-corvinus.hu;
titkos másolat:"toth.ferenc" <toth.ferenc@mkk.szie.hu>;
Kövesi Károly <kovesi.karoly01@gmail.com>
dátum:2016. július 21. 13:37
Kárelhárítási közérdekű javaslat a hatalmon lévő földművelésügyi
tárgy:
miniszterhez
küldő:gmail.com
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