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Tárgy: Névváltozás
T. Belügyminisztérium!
Születésemkor, 1992. április 15-én, a Tejfalussy András Béla Ferenc néven anyakönyveztek, de a
további életem során hivatalosan mindig a Tejfalussy András nevet használtam. (Egyébiránt apai
ágon a „Sydo” elnevezésű nemesi családhoz tartozom.)
Tejfalussy András nevet használtam az általános és középiskolában, az egyetemen és valamennyi
munkahelyemen, ez a név szerepel a bizonyítványaimban, a mérnöki diplomámban is. Ugyancsak
Tejfalussy András néven vannak regisztrálva a nemzetközi tudományos szabadalmaim és egyéb
tudományos szakértői munkáim, publikációim, miniszteri és egyéb kitüntetéseim, a családom, az
ingatlanaim, az általam kötött szerződések, a parlamenti, önkormányzati és tudományos akadémiai
szakértői megbízásaim, s az általam vezetett, korábban cégbejegyzett tudományos társaságaimnál is
ezen a néven szerepeltem a cégbejegyzésekben, azaz mindenhol ezen a néven ismertek, ismernek.
Miután a belügyminiszterek és a mezőgazdasági miniszter megszervezték, hogy az ügyészek hamis
elmeorvosi szakvélemény alapján vonják meg a jogi cselekvőképességem, de ez nem sikerült nekik,
a hivatalos szervek közölték velem, hogy az Európai Unióban az a szabály, hogy mindenkinek az
anyakönyvezett nevét kell használnia, s azóta Tejfalussy András Béla nevet írják az okmányaimra.
Ezzel sajnos nem csak az a baj, hogy kívülállók már nem tudják, hogy valójában rólam van szó,
hanem az is, hogy az öcsémet, aki jéghoki berkekben ismert, szintén Tejfalussy Bélának hívják.
Ugyanakkor ismerek olyan embert, akivel ugyanakkor éppen az ellenkezője történt, addig használt
2 keresztnevéből a másodikat elhagyták a hivatalos iratokban, tehát nem világos, hogy végül is
milyen szabályt követnek a hatóságok.
Az a kérésem, hogy ezentúl is a Tejfalussy András nevet viselhessem, ahogy életem nagy részében
tettem, okmányaimat visszamenőleg is ezen a néven regisztrálják, s az újakat ezen a néven adják ki.
Budapest, 2018. november 19.
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