
 NEM JOGÁLLAM, HANEM HALÁLTÁBOR A MAGYAROKNAK MAGYARORSZÁG

  Hamisan nevezik jogállamnak Magyarországot, ahol rendőrök, miniszteri, ügyészi, jegyzői kérésre
hajnalban betörtek az irodámba (1997. szeptember 10.) és előbb ott, majd a  Budapest III. kerületi
rendőrségen véresre rugdostak, vertek, amit egy köztársasági elnök által készítetett hamis irat (X-
398/1998.)  évtizedek  óta  fedez.  Áder  János  is  érvényben  tartja.  Közben  a  Belügyminisztérium
adatnyilvántartójában  megváltoztatták  a  személyi  azonosító  adataimat.  A  nevem  átírták  hol
Tejfalusi-ra,  hogy  Tejfalussy  András  Bélára.  Emiatt  a  lakcímkártyám,  a  mérnöki  diplomám,  a
nemzetközi tudományos szabadalmaim, a miniszteri kitüntetéseim, az akadémiai stb. pályázataim,
szakvéleményeim,  ingatlan  bejegyzéseim,  a  cégbírósági  bejegyzések  és  az  országgyűlési-  és
önkormányzati  tudományos  szakértői  megbízásaim  nyomai  is  eltüntethetők  lettek.  Most  is  a
megváltoztatott  névre küldték ki a választási  értesítőt,  és nem hajlandók a nevem helyreállítani.
Miközben a miniszterek és ügyészek összeverettek, az OTP-sek ügyészi közreműködéssel leloptak
a számlánkról félmillió forintot. Csak jogosítvány hosszabbításomkor derült ki, hogy a személyi
számomat is meghamisították. Eltüntek a születési- és házassági anyagkönyvi kivonataim. Közben,
mások találmányaként, Nobel díjra ajánlják az én tudományos mérési, nemzetközi szabadalmaimat.

  Az Agroanalízis Tudományos Társaság Környezetvédelmi és Gazdaságosság Ellenőrző Központja
cég vezetőjeként és országgyűlési szakértőként készített szakvéleményem miatt és a találmányaim
ellophatóságának a biztosítására vertek össze. Összeverve  cselekvőképesség korlátozó gondnokság
alá próbáltak helyezni. Három miniszter is szembe-hazudta a biológiai hatás kalibráló mérésekre
alapozott szakvéleményemet (8253 interpellációs válasz, 1992. december 8.). Azóta Nemzeti Stop
Só Programmal és Chips-adóval is rákényszerítik a magyarokra az egészségrontó (életrövidítő és
ivartalanító)  csalásaikat.  A  miniszterek  szembehazudták  a  nemzetközi  szabadalmaim  szerinti
kombinatorikus  Antirandom  méréseinkkel  (lásd:  www.tejfalussy.com,  GTS-Antirandom  rovat)
közvetlenül  megjelenített  aszálykár  fokozó,  növény-,  állat-  és  ember  mérgező kálium-műtrágya
hatásokat is. Lásd: NEM KELLENE AUTOMATIZÁLNI A MÉRGEZŐ MEZŐGAZDASÁGI
VEGYSZEREZÉST (Magyar Mezsgye, 2017. 06. IV.evf. 6.szam)!

  Az ellenem – mindeddig  sikertelenül  -  folytatott  gondnokság alá  helyeztetési  kísérleteikkel  a
szóban forgó interpellációt is szembehazudó miniszterek és ügyészek évtizedek óta akadályozzák
egy váci vízmű (DMRV) nyersvíz kútban a Növényvédelmi Kutatóintézet akkreditált laboratóriuma
által bemért mezőgazdasági mérgekkel kb. 8000%-kal túlszennyezett víz szennyeződése tényleges
eredetének a kinyomozását is. A növényvédelmi kutatók által bemért szennyeződést a Vízmű és az
ÁNTSZ is tagadta. (A Hír TV-ben a vízműveki mérésekre hivatkozva reklámozzák  a kútvizeket,
lásd:http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/veroceionkorm.htm ).  

  Mindezekről részletes dokumentáció van közzétéve az új  www.tejfalussy.com honapomon és a
jelenleg ezen belül működő korábbi honlapjaimon.

Magyarország, 2019. szeptember 26. Tejfalussy András méréstudományi szakértő, megbízás nélküli
kárelhárító (1-420415-0215, an.: Bartha Edit) 2621 Verőce, Lugosi u. 71., néhai Dr. Tejfalussy Béla
táblabíró  és  Bartha  Béla  rendőrfőkapitány  unokája.  Honlapok:  www.tejfalussy.com,  e-mail:
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, telefonok: +36 1 250 6064, +36 20 218 1408

Közérdekű bejelentés, Dr. Varga Judit igazságügyi miniszterhez!  (Cégbíróságon hitelesített aláírás)
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