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Közzétett nyilvános feljelentés és közérdekű bejelentés Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszterhez: 

BŰNÖZŐ SZEMÉLYEK KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGÉNEK  BÍRÓSÁGI  MEGÁLLAPÍTÁSÁT 
akadályozó  rendőrök,  ügyészek  és  bírák elleni,  és a kártérítési  igény  diszkriminatív  elévül(tet)ésre 
lehetőséget  biztosító,  emberi  jog  sértő magyarországi  törvények megfogalmazói,  jóváhagyói  és 
fenntartói elleni közérdekű bejelentés és feljelentés Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszterhez:

A kálisó mezőgazdasági  hatását 1979-től kezdve vizsgálom az új tudományos hatás-vizsgáló mérésekkel 
(nemzetközi  szabadalmaim).  Több tízezer  parcellán végeztünk ilyen méréseket.  A kálisóval  műtrágyázás  
minden  termőtalajban  és  minden  növénynél  károsnak  bizonyult.  Például  nagyságrendekkel  fokozza  az 
aszálykárt.  1986-tól,  a  kálisó  mezőgazdasági  kártételei  alapján  a  kálisóval  növelt  káliumtartalmú 
élelmiszerek hatásaira vonatkozó méréseket is vizsgálni kezdtük. Kiderült, hogy az állatokat és az embereket 
is megmérgezi a növelt káliumtartalmú élelem.  A teheneket és lovakat a tavasszal gyorsan növekvő füvek 
nagyobb  káliumtartalma  is  megmérgezi.  1  gramm  kálium  oldata  is  felére  csökkentette  tíz  ember 
mindegyikének a veseműködését.  A 2 gramm kálium oldata pedig mérgezőre (5 mmol/liternél nagyobbra) 
növelte  a  vérszérum  káliumtartalmát.  Ekkor  egy Országgyűlési  vizsgálatot  kezdeményeztem.  Az  erre 
vonatkozó  interpellációt  1992.  október  8-án  nyújtották  be.  Dr.  Kovács  Pál  orvos  MSZP  képviselő, 
országgyűlési  egészségügyi-  és  szociális  bizottsági  titkár,  aki  felkért  az  interpelláció  megfogalmazására.  
Utóbb „interpelláló társként”  hozzá  csapódott  dr.  Pap János FIDESZ képviselő.  Ezután  Pap János saját 
szakértője kihagyta a hatás-mérési bizonyítékokra hivatkozásaimat. „Kiherélte” az interpellációt. Az érintett 
miniszterek ennek ellenére sem tudtak/mertek a törvényes 30 napon belül válaszolni. Közben a kálisó káros 
hatásai  mérésekkel  bizonyítása miatt a  mezőgazdasági  miniszter  gondokság alá  helyeztetési  pert  indított 
ellenem  (SIKERTELENÜL).  Utána  a környezetvédelmi  minisztérium elkezdte jogtalanul  halogatni  a 
leigazolt pályázatértékelési munkáink után járó munkadíj feleségemék gmk-ja részére kifizetését. Ekkor a 
közgazdász feleségemnek  egy programozó fröccsöntési munkát ajánlott fel. A programozó közreműködött 
abban, hogy elrontották a munkához rendelkezésérére bocsátott gép baleset elhárító rendszerét. Emiatt 1993. 
november 19-én súlyos életveszélyes sérüléssel járó baleset érte a feleségemet. A rendőrség megállapította, 
hogy azért történt a baleset,  mert elrontották a gépet.  A rendőrség nem emeltetett  vádat a baleset okozó 
gépelrontók ellen.  A baleset okozók pedig hamis baleseti jegyzőkönyveket készítettek. Ezek és ügyészi és 
bírói csalások eredményeként mindmáig a Feleségem egy fillér kártérítést sem kapott. 1993. december 8-án, 
miközben a  Feleségem balesetével  voltam elfoglalva, az  ügyben illetékes  három miniszter (8253 hamis 
miniszteri  válasz) letagadta,  szembehazudták a  kálisó mérgező hatását a  Parlamentben.  Elutasíttatták  az 
országos  talaj-  és  népmérgezési  bűnügy  parlamenti  bizottsági  vizsgálatát.  Azóta  konyhasóval  kevert 
kálisóval is mérgezik  hazánk termőtalajait és „bennszülött” lakosságát, a „Stop Só program” keretében. A 
kálisó életrövidítő és ivartalanító hatású. Nobel-díjjal jutalmazott kutatók 1950 előtti hatás ellenőrző mérései  
is EGYÉRTELMŰEN bebizonyították! 

Valamennyi bűnügyi bizonyíték  is  megtalálható a Fejér Megyei Bíróságtól a Nógrád Megyei Bírósághoz 
átkerült, a Magyar Állam és társai alperesek elleni 2.P.21.041/2010. keresetemben. A kereset pontosításához, 
a  személyi  és  intézményi  kárfelelősségek  tisztázásához  szükséges  bűnügyi  vizsgálatot  egy  ügyész 
elutasította. Azt hazudta, hogy a legkisebb mértékben sem bűncselekmények ezek, a több mint  100%-osan 
bebizonyított bűncselekmények. Ha a holokauszt áldozatok leszármazottai kártérítési igénye nem évülhetett 
el, a fenti bűnügyek áldozatai kártérítési igénye sem évülhet el. Ha mégis, akkor a legdurvábban emberi jog 
sértőek, a nem zsidók kárára diszkriminatívak az elévülés szabályozó „törvényeink”.

Ha ez utóbbi helyzet áll fenn, akkor itt nem jogállam, hanem egy jogellenes talmudista cionista diktatúra van. 

Ezúton tájékoztatom a Nógrád Megyei Bíróságot is, hogy az ezúton újra indított perben a Feleségem korábbi 
perben dokumentált balesetével kapcsolatos kártérítési igényt is a Magyar Állam alperesre korlátozom, mivel 
az állam felelőssége, hogy  az ügyben eljárt rendőrök és ügyészek, ill. bírák a  mai napig sem engedték a 
súlyos sérüléseit okozó balesetét előidéző, hamis baleseti jegyzőkönyv készítő bűnözőket felelősségre vonni.

www.tejfalussy.com
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Felkérem az igazságügyi minisztert, hogy közérdekű bejelentésként és a bűnelkövetők elleni feljelentésként 
is kezelve a fenti ügyet, rendelje el a máig folytatódó károkozásokért felelős személyek bűnelkövetéseinek és 
kártérítési felelősségének büntetőbírósági, majd polgári peres eljárási jogerős ítéletek útján is megállapítását. 

Kérem Miniszter urat, hogy erre, mint közérdekű bejelentésre, 30 napon belül szíveskedjék válaszolni!

JELEN KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ÉS FELJELENTÉS LÉTREHOZÁSI DÁTUMA: Magyarország,  
2014. november 20., FELELŐS BENYÚJTÓJA: nemes Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök  
(személyi  száma:  1-420415-0215,  édesanyja  neve:  Bartha  Edit)  feltaláló,  aki  a  kutatásautomatizáló  
méréstudományi találmányai alapját képező GTS-Antirandom hullámkoordinátás méréseket tervező, vezérlő  
és  input-output  tolerancia-kapcsolataikat  megjelenítő  software-bázisára  és  mérő  létesítmény  terveire  és  
ezeket alkalmazó nagyszámú, nemzetközileg sikeresen szabadalmaztatott sokváltozós hatás-ellenőrző-mérési  
és hatás-optimalizáló eljárásaira és a zavarszűrési módszereire és ezek széleskörű alkalmazási eredményeire  
alapozva,  az  AGROANALÍZIS  TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG Környezetvédelmi-  és  Gazdaságosság  
Ellenőrző Központja gmk v.a. (Hungary 1036 Budapest, Lajos u. 115.) Fővárosi Cégbíróság által kijelölt  
végelszámolójaként,  s  a  Területfejlesztési  és  Környezetvédelmi  Minisztérium  és  Magyar  Országgyűlés  
korábbi  megbízottjaként,  valamint  TUDOMÁNYOS  RENDŐRSÉG  PJT és  „Segíts,  hogy  Téged  is  
Segítsenek Mozgalom” alapítóként, s mint magánszemély is, PTK szerinti „megbízás nélküli kárelhárítási  
ügyvitelt”  folytat  a  magyarok  jogos  védelmeként.  Honlapja(i):  www.tejfalussy.com,  levélcíme:  Hungary  
2621 Verőce, Lugosi u. 71., E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T/Fax: +36 1 250 6064, +36 27  
380 665, Mobil: +36 20 2181408.
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