
7./1 Iratjel: NAV-vegrehajtasi-csalas-feleloseit-feljelentes-181105j

Feljelentés az Országos Rendőrkapitánysághoz, végrehajtási bűncselekmények elkövetői és bűnpártolói ellen, valamint
felülvizsgálati kérelem a 2.P.20.129/93. alapú megállapítási perben, Dr. Darák Péter Kúria elnök kezéhez megküldve!
 
Kérem megállapítani, hogy a melléklet szerinti NAV adóhivatali végrehajtás hulladékgazdálkodási csaláson, és bírósági
per tárgyát hamisan iktatáson és az ezeket elkövető személyek törvényhozási, minisztériumi, bírósági, rendőrségi és
ügyészségi (vezetői) bűnpártolásán alapul.

1. Az első bűncselekmény: A Balatonfűzfői Önkormányzat által foglalkoztatott szemétszállító cég azt hazudta, hogy a
Balatonfűzfő Dobó u. 9. alatti zártkertünk előtt ennyiszer meg annyiszor ürítette   a szemétgyűjtő edényünket („kukát”),
holott sosem vitt el tőlem semmiféle szemetet, Vagyis csalt. Bizonyítja, hogy sosem volt kukánk, mivel a kertben nem
újrahasznosítható kevés szemetet mindig hazavittük a 1036 Budapest, Lajos u. 115. alatt lévő társasházi lakásunkba,
ahol  egész  évben  fizettünk  a  szemét  elvitelért.  A számlázási  csalásokat  annak  idején  feljelentettem  a  veszprémi
ügyészségen. Ők azzal az indokkal nem emeltek vádat a szolgáltatási csalás elkövetői ellen, hogy „túl kicsi a kárérték
ahhoz, hogy vádat emelhessenek”.Most viszont a NAV útján ”adóként” behajtják a hamis számlákat, ami további csalás.

2.  A másik bűncselekmény:  kártérítési keresetként hamisan iktatta a Fővárosi Törvényszék a csak megállapítást kérő
keresetemet, és 100.000.000 Ft-os kárigény alapján szabott ki illetéket,  ami kb. legfeljebb 3.600,-Ft lehetett volna,
miután nem volt hajlandó letárgyalni a pert. Azért nem tárgyalta le, mert nem voltam hajlandó a megállapítási keresetet
kártérítési  keresetté  kiszélesíteni.  Ugyanis  a  korábbi  bírósági  csalások  miatt  már  csak  azt  akartam  ítéletileg
megállapíttatni, hogy a Fővárosi Bíróságon belügyminiszteri beavatkozás alapján mindenféle jogsértésekkel 1993 óta
akadályozzák egy általam 1993-ban előterjesztett, 1996-ban pontosított 2.P.20.129/93 kereset letárgyalását. A kereset
arról szólt, hogy a nemzetközi méréstudományi szabadalmaim szerinti hatás mérésekkel lelepleztük, hogy a nyugati
országokat vegyi fegyverként használt káliummal műtrágyázással és az élelmiszerek sózására használt (patkányméreg)
kálisóval  mérgezik.  Valamint  arról,  hogy  csalásokra  alapozottak  és  ezért  visszafizethetetlenek  a  humusztermelő
gilisztázáshoz  adott  hitelek.  Lásd  a  mellékelt  közérdekű  bejelentésben  (iratjele:  eladositomezogazdasagimaffia).  A
nemzetközi  méréstudományi  szabadalmaim  szerinti  mérések  bebizonyították.  A keresetben  ennek  alapján  kértünk
megbízás nélküli kárelhárítási díjat. Máig sem engedték letárgyalni, mert miniszterek is felbiztatták a visszafizethetetlen
hitel felvételére a károsultakat. Azzal akadályozták a tárgyalást, hogy az ügyészeket felkérték, hogy „gondnokság alá
helyeztetéssel” tegyenek pervitel képtelenné. Ehhez 1997. szeptember 10-én hajnalban a rendőrök betörtek az Bp. Lajos
u. 115. VI. 36. alatt volt lakásirodámba, ott majd a III. ker. Rendőrségen agyrázkódásosra rugdostak, vertek, s utána
véresre bilincselve elhurcoltak váci  városi bíróságra egy csaló bíró, dr. Kautzné dr. Schneider Marit Erika elé, akit
belebuktattam a tárgyaláson is folytatott okirat hamisításaiba. Meghamisította a nevem és a peres aktából letagadta a
belügyminiszter  és  a  minisztérium  titkos  leveleit,  amelyek  az  ügyészeknél  megrendelték  ellenem  az  elmeorvosi
csalásokra alapozva ellehetetleníteni, likvidáltatni próbálást. A veretést Göncz Árpád köztársasági elnök fedezte, azzal,
hogy íratott egy levelet (X-398/1998), amiben azt hazudják, a mai napig is rágalmazva vele, hogy elmebetegség miatt
már a rendszerváltás előtt gondnokság alá helyeztek. Közben átírták a nevem, hogy később ne legyen nyoma, hogy
villamosmérnöki diplomám van, több miniszteri kitüntetéssel illettek a technológiai kutatásokat felgyorsító és pontosító
forradalmi jelentőségű nemzetközi méréstudományi szabadalmaim alapján, amelyeknek az alkalmazásával lelepleztük a
káliummal vegyi fegyverként talaj- és népmérgezést, s a humusztermelő giliszta vásárlás hitelezési csalást is. Valamint
azért is, hogy ne tudjak fellépni azok ellen, akik Nobel díjra pályáznak a találmányaimmal. S hogy ne legyen nyoma,
hogy cégbíróságon bejegyzett tudományos cégek bejegyzett létrehozója vagyok, akinek folyamatos a választójoga, ami
önmaga is bizonyítja, hogy a köztársasági elnök(ök) folyamatosan rágalmaznak a „gondnokság alá helyezettséggel”. . . .

3. A harmadik bűncselekmény, hogy azt állítják, hogy nem léptem fel a bírósági iktatási csalások és adathamisítások
ellen. A bíróságnál is felléptem, és az ügyészségnél is. És minden esetben igényeltem az illeték- és költségmentességet. 

Mint nyugdíjas magánszemély nem vagyok köteles adóhivatali internetes üzeneteket keresni. A nyaralóidőben a verőcei
címemre állítólag kiküldött  értesítésekre nem emlékszem. Ha megkaptam volna,  akkor sem vettem volna át  olyan
hivatalos levelet, aminek a borítékján és a postai értesítőn sincs rajta ugyanaz az az iratszám, ami a tértivényen van.
Ugyanis elkaptam egy postást, aki mást íratott alá, mint amit az ő előtte felnyitott tértivényes borítékkal átadott, de nem
volt hajlandó tanúsítani, hogy más iratok átvételét igazoltatta, mint amiket átadott. Azt, hogy még egyszer nem teszem
ki magam ilyen csalásnak, bejelentettem a legfőbb ügyészségnek és igazságügyi miniszternek is. Azóta a joghatályos
értesítőkre sem írják rá az ügyirat számot. Ma már az értesítővel sem lehet bizonyítani, hogy ha más volt a borítékban,
mint a tértivényen! Pl. a mellékelt NAV levél borítékjáról és postai értesítőjéről is hiányzik az iratot azonosító ügyszám!

HÉBERISZTÁN  MAGYARORSZÁG?  Közzétettem  a  jogállamnak  hazudott  maffiaállamiság bizonyítékaként  a
www.aquanet.fw.hu honlapon a talmud szerinti fenti bírósági csalások dokumentumait. A médiafelügyelet eltüntette a
hazai szolgáltatóval a honlapot. Most a külföldi szerveres a www.tejfalussy.com honlapom belső honlapjaként működik.

Melléklet-1:  A NAV borítékban talált  NAV tájékoztatás.  Melléklet-2:  Közérdekű bejelentés  az  Állampolgári  Jogok
biztosításáért felelős hivatalhoz és a Legfelsőbb Bíróság „Kúria” elnökéhez (eladositomezogazdasagimaffia-email2)

http://www.tejfalussy.com/
http://www.aquanet.fw.hu/
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Kérem  a  fent  dokumentált  hivatali  államigazgatási  csalások  felelősei  nyomozás  útján  konkretizálását  és
büntetőbíróságon elítéltetését. Továbbá kérem a 2.P.20.129/93. ügyi törvénysértések megállapítására benyújtott
keresetem megállapítási keresetként és nem kártérítési keresetként letárgyalását, valamint az ellenem elkövetett
bírósági stb. ügyviteli (iktatási, kézbesítési stb. csalásokkal) a nyugdíjamból levont összegek visszafizettetését!

Melléklet:  Közérdekű  bejelentés  a  minisztériumi  felbiztatáson  alapuló  gilisztázás  hitelezés  áldozatai  állami
kártalanításáért és Áder János köztársasági elnököt az engem rágalmazó X-398/98. iratuk érvényben tartásáért
elítéltetni kérés. (Iratjel: eladositomezogazdasagimaffia)

Válaszokat az alábbi postacímre kérek, ügyszámmal feliratozott borítékkal: 1036 Budapest, Lajos u. 115. III. 18.

Budapest, 2018. november 5.    

(nemes Sydo) Tejfalussy András (Béla Ferenc) feljelentő és felülvizsgálat kérő okl. vill. mérnök feltaláló, kárelhárító
tudományos kutató, (1-420415-0215, an.: Bartha Edit). 
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Kód: eladositomezogazdasagimaffia-181103email2

Állampolgári Alapjogok Biztosa címére
panasz@ajbh.hu

Tárgy: Közérdekű bejelentés a minisztériumi felbiztatáson alapuló gilisztázás-hitelezés áldozatai állami kártalanításáért

Tisztelt Biztos Úr!

Hazai bankok 50.000 magyar embert felbiztattak arra, hogy vegyenek fel tőlük 200.000-Ft hitelt és vásároljanak belőle
„humusztermelő  gilisztákat”.  Valójában  nem  is  létezik  humusztermelő  giliszta.  Nívódíjas  talajtani  tankönyv  is
bizonyítja,  hogy az állatok emésztőrendszere képtelen humuszt  vagy humusz főkomponenseket,  huminsavat,  fulvo-
vagy himatomelánt előállítani. Tehát eladhatatlan lett a giliszták nem humusz ürüléke, miután kiderült az igazság. A
hitelezést megszervező minisztérium azzal is átverte a hitelfelvevőket, hogy készíttetett egy szabványt, amiben előírt
egy olyan műszert, amelyik humusznak mérte a nem humuszt. Miután kiderült a csalás, legalább 20 magyar ember lett
öngyilkos  a  visszafizethetetlen  hitel  következtében  eladósodása  miatt.  Én  világosítottam  fel  az  OTP  akkori
vezérigazgatóját,  miután  előtte  a  Pest  Megyei  bíróságon  feljelentettem  a  humuszt  termeltető  csalókat,  hogy  a
nemzetközi  szabadalmaim szerinti  ANTIRANDOM hatásmérések bizonyították,  hogy nem humusz,  hanem egy túl
költséges  állati  trágya  a  gilisztaürülék.  A tőlem kapott  információ  alapján  az  OTP és  a  Mezőbank akkori  vezetői
leállították  a  „humusztermelő  giliszta”  vásárlások  további  hitelezését.  Ezáltal  mintegy  12  milliárd  forint
visszafizethetetlen eladósító hitel kiadását akadályoztam meg. 

Ezután az OTP 100.000.000.-Ft-ot adott egy általa létrehozott alapítványnak azzal, hogy majd abból kártalanítsák a
hitelkárosultakat. Ez azt jelenti, hogy ha minden károsultnak adtak volna belőle, egy-egy károsult 2.000,-Ft-ot kaphatott
volna a 200.000.-Ft és kamatai visszafizethetetlen hitellel neki okozott károk enyhítéseként, vagyis lényegében semmit. 

A fenti kárelhárító munkámat az OTP-s alapítvány Termeczky Alfréd elnevezésű egyik vezetője azzal „hálálta meg”,
hogy elterjesztette felőlem, hogy elmebeteg vagyok, aki semmit sem tett a károsultak mentésére. Amelyik napon az ezt
elhíresztelő „körlevelét” írta a károsultaknak, Göncz Árpád köztársasági elnök jogászaként dr. Éliás Sára is írt  egy
levelet (X-398/98). Ez ma is azzal rágalmaz, hogy engem elmebetegként gondokság alá helyeztek a rendszerváltás előtt.
Az előbbi levelet egy károsult juttatta el hozzám, akinek előtte segítettem. Egy másik károsult egy fényképet juttatott el
hozzám, amivel azt bizonyította, hogy az OTP által létrehozott Alapítványnál fel sem bontották a károsultak kártérítési
igény bejelentéseit. A köztársasági elnökségi hamis iratot a Magyar Egység Párt elnökéhez Dr. Lenkei János Pálhoz
juttatták el, hogy ő előtte is lejárassanak, miután gazdasági elnökhelyettesként segítettem ezt az alkotmányos jogrendet
helyreállítani próbáló  pártot. Tőle kaptam meg. Lenkei úr visszautasította a hamis köztársasági elnöki választ, miután a
folyamatos választójogom önmagában is kellő bizonyíték volt arra, hogy hamis választ küldetett neki a köztársasági
elnök, egy közérdekű bejelentésére, amiben azt kérte a köztársasági elnöktől, hogy büntessék meg a váci bírót, akinek a
hamis végzésével a  rendőrök betörtek az irodámba (1997. szeptember 10.-én),  s  ott,  majd a III.  ker.  Rendőrségen
agyrázkódásosra vertek, rugdostak, majd véresre bilincselve elhurcoltak ezen bíró (dr. Kautzné dr. Schneider Margit
Erika)  elé,  hogy  ügyészi  segítséggel  hamis  elmeorvosi  szakvéleményre  alapozva  elmebeteggé  nyilváníthasson  és
gondnokság  alá  tudjon  helyezni,  titkos  belügyminiszteri  utasításra  (aláírója:  dr.  Kamara  János  belügyminiszter,
00://20518, 1-a-151/1987., Hiv. szám: 92.000/7/1987., 1998. február 13., Hitelesítve: 1991. V. 10., Péliné), s dr. Szőke
Károly,  földművelésügyi  minisztériumi  mb.  helyettes  közigazgatási  államtitkár  titkosított  utasítására  (20.518/1991,
1991. május 31.), s egy bűnöző verőcei jegyző (Klein Katalin) által a nevem és ingatlan tulajdonom meghamisításával
előterjesztett „gondnokság alá helyezési” hamis kérelemre alapozva. Csak azért nem sikerült nekik, mert a tárgyaláson
belebuktattam  a  bírót  a  gondnokság  alá  helyezési  kísérletébe,  miután  az  aktából  általam  korábban  kimásoltatott
titkosított leveleket a tárgyaláson letagadta, amiért feljelentettem közokirat hamisítási váddal. Miközben ezek zajlottak,
az OTP III. ker. fiókja teljesen kifosztott. Egy 8.000,-Ft-os túlfizetése alapján végrehajtóval szétverette, kiraboltatta az
irodámat, és lelopott egy általam nyitott másik számláról 514.000,-Ft-ot, amit a nemzetközi szabadalmaimat támogató
Innofinance Általános Innovációs Pénzintézet utalt át az általam vezetett Agroanal PJT társaság részére. Ezt a kirablást
az I-XII. ker. ügyészség akkori vezetője hamis határozattal személyesen fedezte! A bizonyítékok közzé vannak téve az
interneten,  lásd:  http://users.atw.hu/aquanet-apla/aquanet-2-apla/aquanet-2/szoveg1/gilisztazasi-csalast-leleplezesi-
dijperunk-otp-ellen.htm, és http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/gilcsalobirak.htm.

TELJESEN KÁRTALANÍTSA A MAGYAR ÁLLAM VALAMENNYI „GILISZTAHITEL” KÁROSULTAT, MIUTÁN
MINISZTÉRIUMI CSALÁSSAL BIZTATTÁK FEL ŐKET A VISSZAFIZETHETETLEN HITEL FELVÉTELÉRE!

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/gilcsalobirak.htm
http://users.atw.hu/aquanet-apla/aquanet-2-apla/aquanet-2/szoveg1/gilisztazasi-csalast-leleplezesi-dijperunk-otp-ellen.htm
http://users.atw.hu/aquanet-apla/aquanet-2-apla/aquanet-2/szoveg1/gilisztazasi-csalast-leleplezesi-dijperunk-otp-ellen.htm
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Továbbá kérem elítéltetni Áder János köztársasági elnököt az engem rágalmazó X-398/98. iratuk érvényben tartásáért!

Budapest, 2018. november 3. 

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, kárelhárító ügyvivő PJT elnök
(1-420415-0215, an: Bartha Edit),  2621 Verőce, Lugosi u. 71. 

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetvedelmi.pjt@gmail.com>
címzett:Székely László ajb <panasz@ajbh.hu>

másolatot kap:

"P. Kozma Imre OH" <kozma.imre@irgalmas.hu>;
"Dr. Kriston István ügyvéd" <drkristonugyved@pr.hu>;
"dr.Eva Maria Barki" <barki@lawvie.at>;
Péteri Attila Árpád Magyar Justitia Bizottság elnökségi tag <pa46oreg@gmail.com>;
János Drábik <drabikjanos@gmail.com>;
Bene Gabor <drbenegabor@gmail.com>;
Magyarok Világszövetsége elnök <elnok@mvsz.hu>;
"kuruc.info" <info@kuruc.info>

titkos másolat:. . . 
dátum:2018. nov. 3. 21:33

tárgy:Közérdekű bejelentés a minisztériumi felbiztatáson alapuló gilisztázás-hitelezés áldozatai állami 
kártalanításáért, az Állampolgári Alapjogok Biztosa címére

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

címzett:

Elnok@kuria.birosag.hu;
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
panasz <panasz@ajbh.hu>;
"Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter" <miniszter@im.gov.hu>;
birosag@szfvar.birosag.hu;
obh@obh.birosag.hu;
nav_kozpont@nav.gov.hu;
. . .

titkos
másolat:

. . . . 

dátum:2018. nov. 6. 1:18

tárgy:
Feljelentés az Országos Rendőrkapitánysághoz, végrehajtási bűncselekmények elkövetői és 
bűnpártolói ellen, valamint felülvizsgálati kérelem a 2.P.20.129/93. alapú megállapítási perben, 
Dr. Darák Péter Kúria elnök kezéhez megküldve!


