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FELJELENTÉS A MAGYARORSZÁGBÓL CSALÓ ÁLLAMOT KIALAKÍTÓ 
BANDITÁK ELLEN 

1990-1993.  között  minisztériumi  (KTM) megbízottként  minisztériumi (PHARE és 
MÉM)  pályázat  rangsorolásokat,  és  Országgyűlési  (Szociális  és  Egészségügyi 
Bizottság)  megbízottként  parlamenti  interpelláció  előkészítési  méréstani  szakértői 
munkákat  vezettem.  Ezek  eredményeként  sok  milliárd  forint  pénz  elpazarlóit, 
környezetszennyező,  aszálykár  előidéző  és  életrövidítő  egészségkárosodás  okozó 
akadémiai  és  mezőgazdasági  minisztériumi  csalókat  (mérgező  műtrágyák,  hamis 
gilisztahumusz használatát ajánló csalókat, pályázati pénz hűtlen kezelőit) leleplező 
mérési stb. bizonyítékokat derítettünk fel. Bosszúból a KTM vezetői megkísérelték 
nem kifizetni a MÉM-es bűnözést akadályozó pályázat rangsorolásunkat. Az MTA 
főtitkára pedig feljelentett azzal, hogy a pályázók által ellene előadott korrupciós vád 
közzététele rágalmazta őt. Közben a MÉM vezetői a belügyminiszterrel szervezték, 
hogy az ügyészség próbáljon gondnokság alá helyeztetni. Az általuk kezdeményezett 
bírósági ügyek közül egyiket sem tudták megnyerni, de az Országgyűlésben három 
miniszter (KTM, MÉM EÜ) szembehazudta az interpellációt, és megakadályozták a 
méréstani bizonyítékok parlamenti bizottsági vizsgálatát. Mialatt a hamis parlamenti 
miniszteri válasz készült, súlyos baleset érte a Feleségemet, amit egy olyan nálam 
dolgozó (programozó) személy okozott, aki a baleset idején eltüntette a minisztériumi 
csalókat leleplező pályázatrangsoroló software-met. Később összevertek a rendőrök. 
A bírói parancsra engem összeverő rendőröket katonai ügyész is fedezte. Nemrég a 
médiafelügyelő  eltüntette  a  tudományos  akadémikusi,  miniszteri,  ügyészi,  bírói, 
rendőri,  és  egyéb (hálózat  ügynöki?)  bűncselekményeket okiratokkal  dokumentáló 
www.aquanet.fw.hu honlapot  a  freeweb.hu-ról,  de  a  www.tejfalussy.com új 
honlapomon ezt a korábbi honlapot is közzétettem. Látható, hogy egyes tudományos 
szakértőknek,  köztársasági  elnököknek,  minisztereknek,  ügyészeknek,  bíráknak, 
rendőröknek, országgyűlési és önkormányzati alkalmazottaknak törvényi és rendeleti 
csalásokon, s azokkal lehetővé tett ügyintézői, pl. ügyfél- és bizonyíték regisztrálási, 
postázási,  iratigazolási stb. „megengedett hiányosságon” alapuló korlátoz(hat)atlan, 
büntethetetlen  csalási  lehetősége  van.  Ez  azt  is  jelenti,  hogy  Magyarországon 
csalóállam van jogállam helyett. 
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