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Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
1051 Budapest, Nádor utca 22
Tárgy: Hazai- és nemzetközi közérdekű bejelentés az ivóvíz szennyezéses, a BONSALT-os, és
MENZAREFORM-os fajirtás ügyében benyújtott korábbi közérdekű bejelentések kiegészítéseként
Ismételten kérem Dr. Székely Lászlótól, az Alapvető Jogok Biztosától, hogy haladéktalanul
állíttassa le a nemzőképtelenséget is (f)okozó HAMIS konyhasó és kálium dózis előírásokkal, a
hazai étkezési só szabványban előírt étkezési só összetételnek nem megfelelő, ellenőrizhetetlen
mennyiségű akármennyi mérgező kálisót tartalmazó közveszélyes „természetes” étkezési sókkal és
a méreg- és vírusmentes tiszta desztillált ivóvíz mérgezőnek hazudásával folytatott fajirtást. Ennek a
fajirtásnak az okán híresztelhette el az izraeli Haarec lap, hogy 2050 után csak a keleti férfiak
lesznek nemzőképesek! Tűrhetetlen, hogy a hazai hivatalnokok büntethetetlenül bűnsegédkezhetnek
a Talmud Baba kamma 93 b. lap és Taanith 10 a. lap és 2 Mózes 23/20-33. és 5 Mózes 7/1-26.
szerinti ezen fajirtásban! Ön támogatja a Magyarország eltulajdonítási szándékukat nyíltan hirdető
izraeliek és európai uniós bérenceik által folytatott, területrablási, ingatlanszerzési célú magyar
kiirtást? A csatolt mellékletben is minden szükséges bizonyíték szerepel, a hazai bíróságon eltűnt
megállapítási és büntetőperi beadvány is!*
A fenti ügyekben az állampolgári jogok biztosai – egy kivétellel - sorozatosan elutasították a
megalapozott közérdekű bejelentéseinket. Azzal, hogy nem ők illetékesek. Holott törvény is előírja,
hogy ha valamely ügyben nem ők az illetékesek, akkor át kell tenniük a szerintük illetékesebbhez!
* A büntetőfeljelentést is tartalmazó bírósági beadvány a közben tűnt el, hogy nemrég az ügyészek
(hatodszor is sikertelenül) megkíséreltek bolonddá nyilváníttatni. Azért, hogy fedezzék a
köztársasági elnök Áder Jánost, aki érvényben tart egy hamis, az elődje Göncz Árpád által, a
jogászával, dr. Éliás Sárával készíttetett hamis iratot (X-398/98.), közérdekű bejelentés elutasítást. A
hamis elutasítással azt híresztelik felőlem, hogy a rendszerváltás előtt „gondnokság alá lettem
helyezve”. A közérdekű bejelentést Dr. Lenkei János Pál jogtanácsos nyújtotta be. Arról szól, hogy a
váci bíró Dr. Kautzné dr. Schneider Margit Erika hamis parancsára a rendőrök 1997. szeptember 10én hajnalban betörtek az irodámba, ott és a rendőrségen agyrázkódásosra vertek. Mindezt a
mezőgazdasági miniszter dr. Váncsa Jenő és a belügyminiszter dr. Kamara János és a Fővárosi
Főügyészség, valamint Klein Katalin verőcei jegyző által szervezett „gondokság alá helyezési
tárgyalásra” felkészítés érdekében. Véresre bilincselve hurcoltak oda a Váci Városi Bíróságra, ahol
a tárgyaláson is folytatott okirat hamisításaiba belebuktattam a bírót, aki emiatt nem tudott tovább
hurcoltatni pszichiátriára. A bűnöző bírót a sikertelen gondnokság alá helyezési kísérlete után
kinevezték a Váci Városi Bíróság elnökévé. A verő rendőrök ellen a Katonai Ügyészségen és a
rendőrségnél általam tett feljelentést dr. Félix Roland ügyész a polgári ügyészségre tette át, ahol azt
vizsgálhatták csak, hogy én vertem-e a rendőröket. Miután a rendőrök nem tudták bebizonyítani,
ejtették az általam ellenük emelt vádat! Utána, a mindig is folyamatos választójogom nyomai
eltüntetésére, a Belügyminisztérium Központi Adatnyilvántartójában, a személyi azonosító
számomat is meghamisították. A jogosítvány hosszabbításom alkalmával derült ki. Csak ezért írták
vissza az eredeti 1-420415-0215-re. A verőcei jegyző és a bíró korábban a nevem is áthamisították,
„Tejfalusi”-ra. Közben ellopták a nevemen lévő számlán tartott társasági pénzünket a III. ker. OTPsek. A lopást az I-XII. ker. ügyészség vezetője, dr. Turcsányi Erika személyesen fedezte. Azt
hazudta, hogy annyival tartoztam, amennyit az OTP-sek „leemeltek” az általam kezelt számlánkról.
514.000 Ft-ot emeltek le. Én csak 8.000 Ft-tal tartoztam egy másik számlán. Ott is csak azért, mert
a pénz lefogyása után a tudtomon kívül tovább fizették róla az irodám közüzemi számláit.
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Egyébként 1993 óta több mint 100.000.000,- Ft-tal tartozik felénk az OTP. Azért, mert a nemzetközi
szabadalmaim szerinti Antirandom biológiai hatás mérések kimutatták, és ennek alapján leállítottam
a „humusztermelő giliszta” hitelezéssel eladósító csalást. Tömegeket adósítottak el. Számos embert
öngyilkosságba hajszoltak. Miért nem tárgyalták le a mai napig se az 1996-ban pontosított, 1993-as
keresetemet? Azért, mert dr. Madarász Anna fővárosi bíró szerint meg kell várniuk, hogy sikerülhete bolonddá nyilvánítania a váci bírónak. A nem létező humusz termelő gilisztákat árusításról lásd:
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/gilcsalobirak.htm
Ezeket a bűnözőket bűnpártoló hivatali csalásokat a mai napig is folytathatják! Ráadásul 1992.
október 19-én súlyos balesetet okoztak a feleségemnek és eltüntették a rendőrségi jelentést, ami
szerint nem az ő hibájából történt. A Pest Megyei Ügyészségen egy dr. Szende Gyula nevű
osztályvezető ügyész is írt egy hamis elutasító határozatot, ahol az ivóvíz szennyezettségi
bizonyítékokat azzal utasította el, azzal akadályozta meg a nyomozást, azt hazudta, hogy engem a
„Vecsési Bíróság” bolondnak nyilvánított. Valójában sosem volt „Vecsési Bíróság”!
Ezek fedezetében többen is sajátjuknak hazudták a méréstudományi nemzetközi szabadalmaim
szerinti találmányaimat. Pl. Dr. Furka Árpád és Dr. Roska Tamás (a fiával) Nobel díjra is pályáztak
vele. Közben a Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai Bizottsága megrágalmazott. Azt
hazudták, nem tudnak a nemzetközi szabadalmaimról. És, hogy alaptalanul híresztelem a túladagolt
kálium sejtmérgező hatását, amit az Antirandom hatásméréseim közvetlenül is megjelenítettek.
Utóbb kiderült, hogy a Budapesti Kertészeti Egyetem, akikkel a szabadalmaim szerinti méréseket
szerződés keretében végeztettem, hamis jelentést írt az MTA-nak ezen Antirandom mérésnek az
eredményéről. Azt hazudták, hogy a kálisóval műtrágyázás csökkentette az aszálykárt és javította a
nitrogén műtrágya hasznosulást. Miközben csak a káliummal nem műtrágyázott cserepekben élték
túl a palánták az aszályt. A káliummal műtrágyázott cserepekben kipusztultak, nem hasznosult a
nitrogén műtrágya és a foszfor műtrágya sem!
Miért nem védi a magyar népet védő közérdekű bejelentő szakértőt egyik hazai „alapjogok biztosa”
sem a (zsidó titkosszolgálat által koordinált?) aljas rablógyilkosokkal és hivatalnokokkal szemben?!
Lásd: http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/11.emaikonyv:jud.suss.software.pdf
Melléklet: MIÉRT ÁLL LE A SPORTOLÓ SZÍVE (szakvélemény)
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Verőce, 2018. július 10.
Tejfalussy András okl. villamosmérnök, jelenleg megbízás nélküli kárelhárítást (Ptk.) folytató
méréstudományi szakértő, korábban minisztériumi, országgyűlési, önkormányzati és tudományos
akadémiai szakértő, (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), Magyarország, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.,
Website (honlap): www.tejfalussy.com, E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T.: +36 20
218 1408
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Cc.: A méreg- és vírusmentes ivóvíz mindenkori megbízható biztosításáért felelős önkormányzati
jegyző(k), a helyettük is, jogos védelemként, a Ptk. alapján folytatott megbízás nélküli
kárelhárításként.
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