
Iratjel: Bfuzfoionkormanyzativezetokellenikozerdekufeljelentes170420

KÖRNYEZETVÉDELMI CSALÁSOK ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI ALKALMAZÓI ELLENI 
NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ FELJELENTÉS AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁGHOZ
A feljelentésről tájékoztatásul kapja: dr. Takács László jegyző („jegyzo@balatonfuzfo.hu”)
.
A Balatonfűzfő, Dobó u. 9. alatt lévő nyaralóhelyként és gyümölcsösként használt kertemben nincs mit 
rákötni a csatornára. De nem csak a csatornára rákötést teljesen hamis környezetvédelmi indokoláson alapuló
sokszoros vízdíj kivetéssel kikényszeríteni próbáló újabb önkormányzati kísérlet csalás (Iratjele: 8/176/2017)
felháborító, hanem az előzményei, a kálisóval életrövidítési és ivartalanítási (Stop só program) csalás is:

https://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=a0300089.T
Talajterhelési díj

13.  §  (2)  Nem  terheli  díjfizetési  kötelezettség  azt  a  kibocsátót,  aki  külön  jogszabályban
meghatározott  egyedi  szennyvízelhelyezési  kislétesítményt,  illetve  egyedi  szennyvíztisztító
kisberendezést alkalmaz,  illetve akinél a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag nem
áll számára rendelkezésre. Az általam alkalmazott, évente csak csak néhány hétig használt
egyedi szennyvíztisztító berendezés: „hagyományos WC-fabódé emésztőgödörrel”.

Egyébként is mindenhol csalás a csatornára nem rákötő, a saját szennyvizüket a saját növényeik táplálására, 
szennyvíz újrahasznosításra vállalkozó ingatlantulajdonosokat „a felszín alatti ivóvízek védelmének” a hamis
ürügyével környezetvédelmi bírsággal büntetés, mindenhol, ahol megengedik a nitráttal, foszforral, kálisóval
műtrágyázást és a növényvédő mérgekkel permetezést, ahogy pl. a Dobó utca 11-beli szomszédomnak is.

Nyilvánvaló csalásra alapozott törvények és rendeletek alapján akkor sem lehet valakit bírsággal büntetni, ha
az illetékes ügyészek és miniszterek nem ”bűncselekményként kezel(tet)ik” a csalást, ahogy a melléklet-1-
ben és melléklet-2-ben szereplő korábbi ügyészségi vitairatok is tényszerűen bizonyítják.

Egyébként a Balatonfűzfői önkormányzat már jelentős összegekkel tartozik felém több okból is. Egyfelől – 
megbízás nélküli ügyvitel keretében (lásd Ptk.) Maksainé dr. Belényesi Mártával segítettem leleplezni a 
tobruki strand eladási önkormányzati panamát és ezáltal a strand újra használatát. Másfelől én és szakértő 
társaim intéztük el, hogy az életveszélyes napi 2 grammról a kevésbé életveszélyes napi 5 grammra emeljék 
fel a menzákon használható konyhasó mennyiséget és jelenleg is azon dolgozom, hogy a kormány a 
felnőtteknél se tiltsa a veszélytelen (fiziológiás) konyhasódózist, viszont tiltsa le a kálisóval mérgező 
káliumtartalmúvá tett élelmiszerek forgalmazását és használatát (lásd melléklet-3). 
Harmadrészt a fenti csatornáztatási csalást és az el nem vitt szemétért szemétdíj felszámolási
csalásokat is én lepleztem le (lásd: melléklet-4).

Melléklet-1:  Ügykód: csatornacsalastrocsanyi150529
Melléklet-2: Iratjel: vm-iz-130224 
Melléklet-3:  Iratjel:  Iratjel: kozerdekukozlemeny170415a
Melléklet-4:  Ügykód: szemetgyujtocsalorezsinoveloketfeljelentes150208

Budapest, 2017. 04. 20. 
Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltaláló
megbízás nélküli kárelhárító
www.tejfalussy.com
+36 20 218 1408    
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Melléklet-1:

MEHNAM-info / Jogjavítás                                                  Ügykód: csatornacsalastrocsanyi150529

Országos környezetkárosítási, ivóvízszennyezéssel egészségrontási, anyagpazarlási, vízdíjemeléssel
műtrágyavásárlásra kényszerítési, el nem végzett hulladékszállításokat leszámlázási stb. települési 
önkormányzati és országos rezsinövelési csalásokat hamis határozatokkal fedező ügyészeket is 
feljelentés dr. Tócsányi László igazságügyminiszternél:  

16/2. Iratjel: Bfuzfoionkormanyzativezetokellenikozerdekufeljelentes170420



16/3. Iratjel: Bfuzfoionkormanyzativezetokellenikozerdekufeljelentes170420

T. Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Úr!
FELJELENTEM A FENTI HAMIS HATÁROZATÉRT 
és azzal fedezett csalásokért felelős hivatalnokokat.

 Indokolás:  CSALÁST folytatnak akik az ivóvízbázisokba
vezettetik a háztartási szennyvizet a műtrágyázni engedett
ingatlanok esetén is, ahelyett, hogy altalajöntözésre és
műtrágya helyett hasznosítani engednék. CSALÁS, hogy
tízszeres vízdíjjal büntetik a saját szennyvizüket a saját
termőterületen, saját kertben újrahasznosító lakosságot,
hogy a vízművek és az izraeli stb. műtrágyakereskedők
gazdagodjanak.
 Az ügyészek hiányos tárgymegjelölésű, a hiteles aláírást
is mellőző hamis határozatokkal vesznek részt  a fűzfői stb.
önkormányzatok szintjén folytatott országos csalásban. Lásd
a fenti (és az előzményt képező többi) hamis határozatukat. (Pl.
 el nem vitt szemétért is szemétszállítási díjat fizettetnének stb.)
 Felkérem Önt, hogy indítson közérdekű pert a fenti ügyben és 
haladéktalanul állíttassa le az ügyészeik közreműködésével is
 folytatott ivóvíz szennyeztetési és lakosság kirablási csalást!
Tejfalussy András kerttulajdonos, Balatonfűzfő, Dobó u. 9.

Megbízás nélkül is kárelhárító (lásd Ptk.) 
Honlap: www.tejfalussy.com
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Melléklet-2:

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk v.a., 1036 Bp. Lajos u. 115.  Tel./fax: 
2506064, E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, www.aquanet.fw.hu, 
www.aquanet1.net76.net.

                                                                Iratjel: vm-iz-130224
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM                 Kárelhárítás a Ptk. 484-487. § alapján!
Dr. Fazekas Sándor miniszter                                             Nyílt levél  
1011 Bp. Fő u. 44-50.

Tisztelt Miniszter Úr!

1./ a Balatonfűzfői önkormányzat és szemétgyűjtő cége (Vertikál ZRT) évek óta próbál
rákényszeríteni, hogy a Balatonfűzfői, Dobó u. 9. alatti, gyümölcsösként funkcionáló
beépítetlen  telkem után  is  fizessek  szemétdíjat.  A  Dobó  u.  9-ből  sosem vittek  el
szemetet, de hol ennyi, hol annyi kukaürítést számláznak. (Az ott keletkező szemét
elszállítására nem írtunk alá szerződést, kuka sincs, nem is volt, a keletkező kevés
szemetet korábban az óbudai lakásunk kukájába, újabban a lányomék Balatonfűzfőn
vett  háza  kukájába  tettük,  tesszük,  ahol  fizetünk  az  ürítésekért).  Megjegyzem ez
önkormányzat tőlünk, nyugdíjasoktól nemrég 5 évre visszamenőleg évi 100.000-Ft-ot
telekadót is követelt, bár Orbán Viktor miniszterelnök úr a telekadó kivetést általa
megakadályozásával  dicsekedett  a  televízióban.  2./  A  Balatonfűzfői  önkormányzati
szolgáltató Dunai Regionális Vízmű a „legbiztonságosabb élelmiszerként” reklámozza
(lásd melléklet-1) a vezetékes vizét, miközben településenként kb. 8 naponta 1 db.
vízmintán  (országos  átlag)  csak  néhány  szennyezőfélét  ellenőriznek  méréssel
(melléklet-2).  Tudom, hogy egy miniszternek sok a dolga, de közérdekű, hogy első
kézből  értesüljön  ezekről  a  lakosságot  károsítási   módszerekről,  amelyeket    a
hiányos,  hibás  törvények,  rendeletek,  vagy  a  minisztériumi,  önkormányzati,
ügyészségi stb. korrupciók lesznek lehetővé. 3./ Küldök néhány oldalt a KTM egyik
kiadványából (melléklet-3),  amely azt  bizonyítja,  hogy a minisztériumok tudatosan
hanyagolják a vörösiszap katasztrófák ellen védekezést. Mindhárom ügy a törvények
és  rendeletek  hibáival  „jogszerűsített”,  tudatosan  fenntartott  csalási  lehetőségek
kihasználása, mivel az ügyészségek szerint nincs jogsértés!  

Elvárom,  hogy  országosan  teljes  körben   vizsgálják  ki  a  fentieket  és  megfelelő
büntetőbírósági eljárásban személyesen is vonják felelősségre a lakosságot károsító
csalásokat  legalizáló  törvényeket  előterjesztőket  és  megszavazókat.   Kérem,  hogy
küldjék  meg  az  ezekkel  kapcsolatban  korábban  benyújtott  valamennyi  közérdekű
kárelhárítási bejelentésem és  kárelhárítási javaslatom jelen minisztérium és jogelődei
által iktatott másolatait, s a kivizsgálásukról szóló jelentéseket a címünkre, mert a
többségükre nem kaptam választ,  tehát vagy eltűntek, vagy máig se vizsgálták ki
azokat, ami nyilván bűnsegédkezés.

Melléklet-1: polgarmesterhez-kozerdeku-bejelentes-drv-2012a-b (2 oldal)
Melléklet-2: kojal-antsz-csalas-felj-111111-ov
Melléklet-3: vorosiszap-katasztrofa-elokeszito-ktm-94a-d (4 oldal)

Budapest, 2013. 02. 24.        Tejfalussy András okl. vill. mérnök, végelszámoló

16/6. Iratjel: Bfuzfoionkormanyzativezetokellenikozerdekufeljelentes170420

http://www.aquanet1.net76.net/
mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com


16/7. Iratjel: Bfuzfoionkormanyzativezetokellenikozerdekufeljelentes170420



16/8. Iratjel: Bfuzfoionkormanyzativezetokellenikozerdekufeljelentes170420



16/9. Iratjel: Bfuzfoionkormanyzativezetokellenikozerdekufeljelentes170420



16/10. Iratjel: Bfuzfoionkormanyzativezetokellenikozerdekufeljelentes170420



16/11. Iratjel: Bfuzfoionkormanyzativezetokellenikozerdekufeljelentes170420



*

Ezen beadványról közvetlen másolatot kapott Dr. Illés Zoltán úr, VM
államtitkár  
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Melléklet-3:

Közérdekű közlemény: AMIRŐL MINDEN MAGYARNAK TUDNIA KELL!

Az  Orbán  kormány,  egy  Európa  Parlament  és  Izrael  közötti  megállapodásra
hivatkozva, mellőzve a népszavazást, 2010. november 8-án megengedte, hogy az
izraeli cégek "liberalizáltan” ide települjenek, s ezzel akárhány nem magyar izraelita
hazánkba  települését  is.  Nemrég  az  orosz-ukrán  izraeliták  itt  tartózkodását  is
megengedték.  Ezek  a  külföldi  izraeliták  hazánk  akármekkora  területét
felvásárolhatják itt tartózkodásuk idején ide szült gyermekeik nevére. 
.
És ez még nem minden! A „Nemzeti Stop Só Programmal”, Menzareformmal és a
szennyezett  ivóvízzel  folyamatosan  életrövidítve  és  ivartalanítva  minket  (lásd  a
honlapom  MEHNAM  rovatában  a  konkrét  mérési  stb.  bizonyítékait),   izraelita
betelepülés arányosan - lásd 2 Mózes 23/20-33. és 5 Mózes 7/1-26. és Talmud
Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap – az ivóvizeink és az ételeink tervszerű
rontásával sorra kiűznek, kipusztítanak minket az „újkori honfoglaló” izraeliták által
megszerezni akart ingatlanainkból, Magyarország egész területéről, miközben övék
lesz  az  „ostobaságunk  következtében”  utód  nélkül  kipusztult  magyarok
nyugdíjbefizetése. 

Tudatos  tömeggyilkosok,  aki  tudva  ezeket,  nem  lépnek  fel  a  fajirtás  ellen.  És
hazaárulók  is,  ha  nem  harcolnak  hazánk  területei  külföldiek  ideszült  gyerekei
tulajdonába a fenti ”törvénykezési trükkökkel” való átjátszása, átjátszói ellen!!

Segítségként is megküldtem Orbán Viktornak a mellékletet, hogy ha akarja, azok
alapján  azonnal  is  leállíthassa a  fajirtást  és  hazaárulást.  A bizonyítékot  képező
hatás  mérési  stb.  mellékleteket  lásd  a  honlapomon:  MEHNAM  727./  MAGYAR  
ÁLLAMVÉDELEM  PÓTLÁSA  (Nyilvános  válasz  Orbán  Viktor  miniszterelnök
segítésére a legújabb vélemény kérésére.) 

El  kell  érnünk,  hogy  a  Kormány  valamennyi  menzán  és  egyéb  étkezésénél
haladéktalanul betiltsa a nátrium-klorid (NaCl) konyhasópótlás napi 5 gramm alá
korlátozását,  a  „Nemzeti  Stop  Só Programot,  Menzareformot,  Chipsadót,  s  azt,
hogy az ételeinket patkányméreg hatású életrövidítő és ivartalanító kálium-klorid
(KCl) kálisóval sózzák az egészségvédő tiszta nátrium-klorid konyhasó helyett, és
be  kell  tiltani  a  megfelelő  konyhasó  pótlás  esetén  egészségvédő,  gyógyhatású
tiszta  desztillált  ivóvíz  mérgezőnek  hazudását,  a   mérgező  vegyszerekkel,
vírusokkal szennyezett csapvíz ivására felbiztatást. 

Verőce, 2017. 04. 15.

Tejfalussy András
www.tejfalussy.com
+36 218 1408

(Iratjel: kozerdekukozlemeny170415a)

16/13. Iratjel: Bfuzfoionkormanyzativezetokellenikozerdekufeljelentes170420

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2017/04/magyarallamvedelempotlasa170402email2.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2017/04/magyarallamvedelempotlasa170402email2.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2017/04/magyarallamvedelempotlasa170402email2.pdf


Melléklet-4: 

MEHNAM-info / Jogjavítás                  Ügykód: szemetgyujtocsalorezsinoveloketfeljelentes150208

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!

Visszautasítom a tőlem el  nem vitt  hulladék "ennyiszer-annyiszor" elvitelét  és megsemmisítését
leszámlázási csalást. Feljelentem az számlázási csalást folytató szemétgyűjtő Vertikál cég vezetőjét.
Feljelentem  az  ilyen  és  hasonló  önkormányzati  szolgáltatói  csalásokra  rendeletekkel  törvényes
lehetőséget  biztosító  országgyűlési  és  önkormányzati  csalókat.  Rezsinövelési  csalást  folytatnak,
miközben az ellenkezőjével kampányolnak. Lejáratják vele Orbán Viktor miniszterelnököt is, aki
ismeri a csalást, de folytatni engedi, s ezzel önmagáról is kiállítja a „korrupt bűnöző” bizonyítványt.

Budapest, 2015. 02. 08. Tejfalussy András

feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett:
lu <lu@mku.hu>;
penzugy@vertikalrt.hu;
budapest@nfh.hu

másolatot
kap:

Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>

titkos
másolat:

…..

dátum:2015. február 8. 10:15

tárgy:
Fwd: FELJELENTEM A VIDÉKI KERTES INGATLAN REZSIKÖLTSÉGET CSALÁSSAL 
NÖVELŐ POLGÁRMESTEREKET ÉS BŰNTÁRSAIKAT

küldő:gmail.com

Előzmény: 

---------- Továbbított levél ----------
Feladó: penzugy@vertikalrt.hu <penzugy@vertikalrt.hu>
Dátum: 2015. február 5. 15:44
Tárgy: Re: FELJELENTEM A VIDÉKI KERTES INGATLAN REZSIKÖLTSÉGET CSALÁSSAL 
NÖVELŐ POLGÁRMESTEREKET ÉS BŰNTÁRSAIKAT
Címzett: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

Tisztelt Tejfalussy András!

Levelére válaszolva az alábbiakról kívánjuk tájékoztatni.
Ön levelében nyilatkozta és leírta, hogy keletkezik hulladék a 8175 Balatonfűzfő, Dobó I.u.9. 
szám  ingatlannál, de azt elégeti vagy elvitte Budapestre. Ez szabálytalan, mert az ingatlanon 
keletkezett hulladékot a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV.törvény(továbbiakban: Ht.) 2.§ (1) 
alapján a lakos az ingatlanon gyűjtött hulladékot köteles olyan az Önkormányzat, vagy Társulása 
által kiválasztott szervezetnek átadni, amely a településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 
végzi.
A törvényi szabályozás, amire levelében hivatkozik a beépítetlen belterületi ingatlanra vonatkozik.
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A mellékelt fotó alapján ez nem beépítetlen üres ingatlan, látható rajta 2 épület is amiből az egyik 
azt sejteti, hogy ott laknak mivel villany,parabola antenna és kémény is látható az épületen.
Önnel jelenleg már közszolgáltatási viszonyban nem állunk, a korábbi jogviszonyból eredő 
közszolgáltatási díjhátralék behajtása iránt folytatjuk eljárásunkat.
Társaságunk a korábbi leveleiben közölteket továbbra is fenntartja, egyéb kiegészítést nem 
kívánunk tenni.
Tájékoztatjuk, hogy nyilvántartásunk alapján a hulladékszállítási díjhátraléka kamat és 
hátralékkezelési költséggel növelten 2013.12.31.-ig 91.018 Ft, melytől Társaságunk eltekinteni nem
tud.
Önnek fel tudjuk ajánlani a tartozás nagysága miatt a részletekben történő kiegyenlítést, 
amennyiben élni kíván, úgy az erre irányuló kérelmét írásban kell benyújtania.
Amennyiben válaszlevelünkben foglaltakat nem tudja elfogadni, akkor panasszal az alábbi 
szervezeteknél élhet:
Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
1052 Budapest, Városház u 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144
Tel.: 06/1-328-0185; Fax: 06/1- 411-0116 Ügyfélszolgálati tel: 06/30-940-7039
Email: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt.99.
Tel.:1-488-2131
FAX: 1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6
Tel.: 22/510-310;  vagy 22/ 510-323; Fax: 22/510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu vagy csilla.szaller@fmkik.hu        
 
Polgárdi, 2014.02.05.                                                      Tisztelettel: Wittmann Gézáné
                                                                                                     Ügyfélszolgálati vezető
---------------

Feladó: "András Tejfalussy" <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
Címzett: "lu" <lu@mku.hu>, "Orbán Viktor" <orbanviktor@orbanviktor.hu>
Másolatot kap: penzugy@vertikalrt.hu, "László Weixl-Várhegyi" 
<weixl.varhegyi.laszlo@gmail.com>
Elküldött üzenetek: Szombat, 2015 Január 31 20:02:40
Tárgy: FELJELENTEM A VIDÉKI KERTES INGATLAN REZSIKÖLTSÉGET CSALÁSSAL 
NÖVELŐ POLGÁRMESTEREKET ÉS BŰNTÁRSAIKAT

Megjegyzés: A gyümölcsöskertben garázs és két fabódé: konyha és WC van, egyiken sincs kémény!
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feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>

másolatot
kap:

jegyzo@balatonfuzfo.hu

titkos
másolat:

"dr. Lehmann György" <lehmann@gmail.com>;
Bene Gabor <drbenegabor@gmail.com>;
drabikjanos <drabikjanos@gmail.com>

dátum:2017. április 20. 20:21

tárgy:
KÖRNYEZETVÉDELMI CSALÁSOK ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI ALKALMAZÓI ELLENI 
NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ FELJELENTÉS AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁGHOZ

küldő:gmail.com
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