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BELÜGYMINISZTERI BŰNÖZÉS BIZONYÍTÉKAI

A korábban hivatalos iratokban, a személyi okmányaimban is szereplő nevem Tejfalussy András. A születési
anyagkönyvi kivonatban Tejfalussy András Béla Ferenc a nevem. Apai ágon Sydo a nemesi előnevem. Az
iskoláimat  Tejfalussy András  néven végeztem el.  A mérnöki  diplomám is  ezen a néven van.  A korábbi
személyi  azonosító  igazolványaim  is.  Valamennyi  nemzetközi  méréstudományi  találmányom  és
szabadalmam is. Az általam vezetett tudományos társaságoknál is ezen a néven jegyezett be a Cégbíróság.
Miniszteri és egyéb kitüntetéseket és ezen a néven kaptam. A 2000 előtti hazai és nemzetközi tudományos
publikációimat is ezen a néven tettem közzé. Egy amerikai milliárdos zsidó szerint ők minden jó találmányt
ellopnak. Ez az oka, hogy belügyminiszterek bűnsegédkeznek a „valaha létezésem nyomai” eltüntetésében?
Ugyanis miután kiderült, hogy a nemzetközi szabadalmaim szerinti mérésekkel Nobel díjra lehet pályázni, és
az  ezek  alapján  végzett  biológiai  hatás  mérések  egyértelműen  kimutatták,  hogy  mérgezi  a  kálium
műtrágyázás  a  növényeket  és  azok  fogyasztóit  is,  s  hogy  ez  a  nemzetközi  Potash  maffia  bűne,  több
alkalommal is megpróbáltak hamis elmeorvosi véleményekkel jogi cselekvőképtelenné nyilváníttatni. 1977-
ben kezdték és azóta még ötször próbálkoztak. Amióta belebuktattam őket a csalásaikba, a valaha létezésem
nyomait belügyminisztériumi titkosszolgálati módszerekkel igyekeznek eltüntetni a nyilvántartásokból, hogy
az utókor ne tudja személyemet az eredményeimmel azonosítani. A belügyminiszter irányításával, amit titkos
iratok bizonyítanak,  az ügyészek,  1992-ben egy (narkós?) jegyző segítségével,  a nevemet ”Tejfalusinak”
írva, gondnokság alá helyezési bírói csalást szerveztek ellenem. A (narkós?) jegyző az általa nevemre írt
verőcei ingatlanomat nem az én tulajdonomnak hazudta. Agyrázkódásosra rugdostak a rendőrök, s utána
elhurcoltak a csaló váci bíró elé, hogy „bolonddá nyilváníttassanak”. Nem sikerült nekik, mert a tárgyaláson
belebuktattam a csaló bírót az okirat hamisításaikba. Mindezeket az ügyészek és a köztársasági elnök és több
fővárosi bíró is engem rágalmazó hamis állásfoglalásokkal fedezték, ill. ezek fenntartásával fedezik, a mai
napig is. Volt, hogy a belügyesek a személyi számomat is meghamisították. Az alábbiakban közzéteszek róla
néhány okirati bizonyítékot. A többit lásd a www.tejfalussy.com és az onnan indítható korábbi honlapjaimon.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM MEGHAMISÍTOTTA A NEVEM, HOGY ELTUSOLHASSÁK A
FORRADALMI JELENTŐSÉGŰ KUTATÁS GYORSÍTÓ TUDOMÁNYOS SZABADALMAIM
NÉPIRTÁS LELEPLEZŐ MÉRÉSI EREDMÉNYEIT, S ELLOPHASSÁK A TALÁLMÁNYAIM
SZERZŐSÉGÉT, S AZZAL, NOBEL DÍJ SZERZÉSHEZ, MÁSOKAT RUHÁZHASSANAK FEL.

http://www.tejfalussy.com/
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Megváltoztatták a nevem nyilvántartását, miután lelepleztem a káliummal műtrágyázás mérgező hatását és
azt szerveztette az ügyészekkel a belügyminiszter, hogy egy csaló bíró segítségével nyilvánítsanak bolonddá.
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Titkosított belügyes irományok, amelyeket a váci bíró megkísérelt előlem letagadni a tárgyaláson:

A belügyminiszter által fenti hivatkozott szakvélemény bizonyítottan hamis. A rendőrök 40 C fokos
lázam közben elhurcoltak elmeorvoshoz, akik egy, a találmányaimba beférkőzött magánszemélynek
az  ellenem  tett  hamis  vádas  magánfeljelentésére  alapozva  készítették.  A hamis  szakvéleményt
készíttető bíróság sem ismerte el érvényesnek. 
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A verőcei jegyzőnek a belügyes titkos levelekre alapozott „gondnokság alá helyezést kérő” levele,
amiben „Tejfalusi”-ra hamisította a nevem és letagadta, hogy verőcei ingatlan tulajdonos vagyok:
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Mindeközben egy unokaöcsémnek a nevét is áthamisították „Tejfalusi”-ra egy telefonkönyvben: 
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A gondnokság alá helyezési koncepciós pert a csaló bíró mindvégig a hamisan regisztrált nevemmel
folytatta, csak amikor meg kellett szüntetnie, akkor írta helyesen a nevem:
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Azt, hogy a váci bíró hamis idézésére a rendőrök 1997. szeptember 10-én hajnalban betörtek a
lakásirodámba,  ott  és  a  rendőrségen  agyrázkódásosra  rugdostak  vertek,  mielőtt  bilincsbe  verve
elhurcoltak a váci bíróságra, Göncz Árpád köztársasági elnök személyesen fedezte. Azzal,  hogy
íratott egy X-398/1998. sz. hamis levelet, amiben azt hazudják, hogy engem még a rendszerváltás
előtt gondnokság alá helyeztek.
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A tudományos  technológia  kutatásokat  nagyságrendekkel  felgyorsító  nemzetközi  szabadalmaim
mindegyike Tejfalussy András néven van regisztrálva, tehát ezeket a névhamisítással leválasztották. 

Utána „nyoma veszett” a szabadalmaztatásra bejelentett CE-1110, CE-1112 és TE-775 alapszámú
találmányaimnak az Országos Találmányi Hivatalnál. Kiderült, hogy ezeket, az ezekhez hozzájutott
Roska Tamás és Furka Árpád találmányaként használják az MTA-sok, sőt Nobel díjra is javasolták!

Mivel a megadott nemzetközi tudományos szabadalmaim is a korábbi nevemen vannak regisztrálva,
ezeket is leválasztották rólam a névváltoztatással, hogy a jogutódaim ne élhessenek a találmányaim 
alapját képező software-im és létesítmény terveim alapján a szabadalmi oltalmi idő után is fennálló 
szerzői jogaimmal!
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Miután a fenti mérés alapján jeleztem az agárminiszternek, hogy a kálium mérgező hatása miatt a növények
elvesztik az aszály elleni védekezőképességüket (a kálium kloridtól és a kálium nitráttól is), s emiatt arra is
képtelenek, hogy alkalmazkodjanak a nitrogén és foszfor műtrágya dózisokhoz, s országgyűlési szakértőként
interpellációt készítettem elő a mérgező káliumhasználat betiltására, a belügyminiszterekkel megszervezték,
hogy hamis elmeorvosi véleménnyel nyilvánítsanak gondnokság alá helyezett elmebeteggé. Közben a Roska
Tamás és Furka Árpád nevű kutatók Nobel díjra kezdtek az én találmányaim szerzőiként pályázni, a Magyar
Tudományos Akadémia támogatásával. Amikor megtudtam és felléptem ez ellen és a fajirtó kálium használat
ellen, az MTA Tudomány Etikai Bizottsága nyilvánosan megrágalmazott, a hamis szakértőikre hivatkozva:
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Ma, a fenti ügyekkel kapcsolatban ma az alábbi nemzetközi büntetőpert kezdeményeztem a Kúria elnökénél:
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T. Kúria Legfelsőbb Bíróság,
Dr. Darák Péter elnök úr részére                                                      9./1.  Iratjel: nemzetkoziperinditasa181108
1054 Budapest, Markó u. 16.

Tematika: Túladagolt káliummal népirtás ügyében nyilvános közérdekű bejelentéssel nemzetközi per indítása

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS KERETÉBEN, NYILVÁNOSAN FELKÉREM A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
KÚRIA ELNÖKÉT DR. DARÁK PÉTER URAT, HOGY A HAZAI ÉS A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁGOKON
IS, HIVATALBÓL KEZDEMÉNYEZZEN BÜNTETŐELJÁRÁST A MÉRGEZŐ KÁLIUM HASZNÁLAT
MEGENGEDŐI ÉS FOLYTATÓI ELLEN A MELLÉKELT HATÁSMÉRÉSI BIZONYÍTÉKOK ALAPJÁN!

1./  Az „MTESZ-periodikus-88” iratjelű lapon (melléklet-1) látható egy egyetemi kutatóintézeti  ellenőrző
mérési csalás lelepleződése. A csalásnak az a lényege, hogy 20 évig mérték a nitrogén és a foszfor műtrágya
pazarlását is előidéző káliummal műtrágyázást. Csak azután tették közzé, hogy 1970-hez képes, 1985-re a
kálium műtrágya  importot  megalapozatlanul  növelték 94%-kal.  És  hogy ezzel  a  korábbinál  sokkal  több
nitrogén és foszfor műtrágya megvásároltatását, elpazarlását is előidézték. Mindezt a „Korszerű megoldások
a  gazdaságos  anyagfelhasználás  szolgálatában”  című  MTESZ  pályázat  keretében  „Periódikus”  kálium-
műtrágyázás”-ként ismétlésre javasolták és díjazták. Ennek alapján az országot végzetesen eladósító kálium
műtrágyázás a mai napig is folytatott  országos gazdasági károkozás és túladagolt káliummal népirtás is!
Az aljasul hamis pályázatot a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Kompolti Kutatóintézete nyújtotta be. 

2./Étrend kiegészítőként, megtévesztő elnevezésekkel, hamis ajánló szövegekkel, a tiszta NaCl konyhasó
helyett, ,,gyógytápszerként” hozták forgalomba, s árusítják nekünk a patkányméreg kálisót: „Gyógytápszer
Redi só”, gyógyhatású Vivega, Bonosal, Nyírtassi só, 30% és 40% kálisóval. Akármennyi lehet a kálisó a
természetes „tengeri sókban”. Az izraeliek „a sós ízek szabadságát nyújtó tiszta kálisó”-ként is árusíthatják a
magyarok részére az interneten a  kosher tanúsítványos „Bonsalt”-ot! Miután éhgyomorra bejuttatva a 2
gramm vízben oldott kálisó is mindenkinél 50%-osra csökkentette a vizelet kiválasztást és a 4 grammtól
mindenkinek kb. 1 órán át az 5 mmol/liter hivatalos mérgezési küszöbérték fölé emelkedett a káliumszint a
vérszérumában, veszélyeztetve, rontva a szívműködést! Azóta több millió magyart gyilkoltattak meg vele!

3./Étrend kiegészítőként árusítják a magyaroknak a Kálium-Retard tablettát is. Engedélyezési kísérletében
átlagosan minden 10. tabletta órákra elakadt a gyomorban, ill. bélben, s a belőle 8 óra alatt kiszivárgó kb. 0,5
gramm kálium a kitapadás helyén véresre marta a gyomor- ill. bélfalat, de engedélyezték és árusítják!

Lásd (melléklet-2) a Redi só és Kálium-Retard étrend kiegészítők engedélyezési kísérletei eredményeiről
a  Magyar Tudományos  Akadémia  Elnöki  Titkárságán  és  az  Országos  Igazságügyi  Orvosszakértői
Intézetben és a  BME-n készült méréstudományi szakértői emlékeztetőinket, amiket semmibe vesznek az
ügyészek  és  az  étrend  kiegészítőket  felügyelő  NÉBIH  (bűnöző)  vezetői,  akik  étkezési  sóként  engedik
árusítani a patkányméreg kálisót a WHO-s és egyéb nemzetközi csalóbandás, hamis szakértőikre alapozva.

Kárelhárításként, megbízás nélküli ügyvitel keretében gyűjtöttem be mellékelt bizonyítékokat, ill. adom
át, miután a PKKB 13.B.24.211/0993/2. sz. végzése is (lásd melléklet-3) bűncselekménynek minősítette, ha a
kálisóval növelt káliumtartalmú étellel vagy itallal túladagolt kálium mérgező lehet. Ezeket a bizonyítékokat
semmibe vette a rendőrség és az ügyészség, valamint a bíróságon máig sem engedték letárgyalni az ügyben a
Fővárosi Bírósághoz 1993-ban általam benyújtott 2.P.20.129/93. alapszámú kárelhárítási keresetet. Közben
a  belügyminiszterek és  a  mezőgazdaságért  és  élelmiszer  biztonságért  felelős  miniszterek,  csaló
ügyészek segítségével többször próbáltak „gondnokság alá helyeztetni”.  Most pedig, amikor a Fővárosi
Törvényszéktől  az  1993-ban  benyújtott  keresetem  tárgyalását  elmeorvosi  csalással  akadályozásuk
törvénysértőségét kértem megalapíttatni,  a bírósági  jegyző a megállapítási  keresetemet „kártérítési
keresetként” hamisan iktatta. Amikor az illeték miatt nem voltam hajlandó elfogadni, megakadályozta
a tárgyalást, de 150.000,- Ft kártérítési peri illeték behajtására intézkedett ellenem a NAV-nál, amit
vonnak a nyugdíjamból, mert a Fővárosi Ítélőszék, a Kúria és az igazságügyi miniszter is semmibe
vették a keresetem hamisan iktatása és az erre alapozott hamis illeték kivetésük elleni tiltakozásaimat.

A kapcsolódó bizonyítékokat lásd a HÉBERISZTÁN MAGYARORSZÁG? című 103. email könyvemben
(www.tejfalussy.com / Email könyv rovat) és az ezen honlapon működő www.aquanet.fw.hu honlapon! 

http://www.aquanet.fw.hu/
http://www.tejfalussy.com/
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EZ ELLEN MIÉRT NINCS TERRORELHÁRÍTÁS?

A  Tervhivatal  és  Vegyterv  ismerték  a  fenti
diagramokat. Tehát a hazai állami vezetők hivatalból
kell tudják, hogy Kínában (és az iszlám országokban)
nem, ill. alig használnak kálium műtrágyákat. Azt is
tudták, tudják a hazai állami vezetők, hogy 1950-ben
Nobel  díjat  kaptak  az  étkezési  kálium  túladagolás
fajirtó hatásait mérésekkel bebizonyító kutatók. Tehát
tudatosan népirtanak!

Hazánk  és  a  kálium-kloriddal  és  izraeli  kálium-
nitráttal csődbe juttatott többi állam étkezési kálium
túladagolással  népirtással  kiürített  területeit  a
BONSALT-os  „POTASH  maffia”  (zömmel  héber)
bűnözői elfoglalhatják és kiárusíthatják a káliummal
nem  mérgezett,  tehát  nemzőképes  kínaiaknak  és
muszlimoknak.  Minden  egyéb  erről  való  figyelem
elterelési célra szolgál. a „Sorosozás” is, és a pártok
közötti viták is. Ez a gazemberség azért lehetséges,
mert a hazai állami vezetést eluralta a héber maffia?! 

Ebben  bűnsegédkeznek  a  hazai  belügyminiszterek,
legfőbb ügyészek, igazságügyminiszterek, rendőrségi
és bírósági vezetők, s az egész korrupt törvényhozás!
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Postán küldött iratokat a 1036 Budapest, Lajos u. 115. III. 18. alatti postacímemre veszek csak át, de ezeket
is csak akkor, ha rajta van a borítékon és a küldemény postai értesítőjén a borítékban keresendő irato(ka)t
azonosító ügyszám. Igényt jelentek be az állami szervekkel szemben, megbízás nélküli ügyvitel keretében
végzett, közérdekű kárelhárítási méréstudományi szakértői jelen tevékenységem állami díjazására (is).

Verőce, 2018. november 8. 

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215,
an.: Bartha Edit) okl. vill. mérnök, minisztériumi, országgyűlési,
akadémiai és önkormányzati méréstudományi szakértő feltaláló,
Magyarország 2621 Verőce, Lugosi u. 71. www.tejfalussy.com, 
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, 
+36 1 250 6064, +36 20 2181408 

Cc: Verőcei Önkormányzat előző polgármestere, Bethlen Farkas úr 

mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
http://www.tejfalussy.com/
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