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FELJELENTÉS A BALATONFŰZFŐI JEGYZŐ ÉS A DRV. ZRT VEZETŐJE ÉS AZ ILLETÉKES MINISZTER 

ÉS A BŰNTÁRSAIK ELLEN, AKIK AZOKNÁL A TELKEKNÉL IS TALAJTERHELÉSI DÍJJAL BÜNTETIK A 

SAJÁT HÁZTARTÁSI SZENNYVIZET A SAJÁT KERTJÜK TALAJÁNAK TÁPANYAGVISSZAPÓTLÁSÁRA ÉS 

ALTALAJÖNTÖZÉSRE HASZNOSÍTÓKAT, AHOL MEGENGEDETT MÉRGEZŐ KÁLISÓVAL MŰTRÁGYÁZNI.  

TOVÁBBÁ A FENTI SZENNYVÍZKORRUPCIÓRA „TÖRVÉNYES LEHETŐSÉGET” BIZTOSÍTÓ RENDELETEK 

BETILTÁSÁT KÖVETELŐ KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ÉS KÁRELHÁRÍTÓ JAVASLAT AZ OMBUDSMANHOZ,  

 

  1./Feljelentem a szennycsatornára rákötés elmulasztásáért talajterhelési büntetést fizettető fűzfői jegyzőt, 

DRV Zrt. vezetőt és ezek bűntársait, akik műtrágya vásárlásra és kálisóval önmérgezésre is akarnak kényszeríteni. 

  Nevezettek „egészségvédelem, talajvédelem és felszín alatti ivóvízbázis védelem” hamis ürügyén országosan 

folytatott egészségrontó és rezsinövelő műtrágyázási csalásban közreműködésre akarnak rákényszeríteni. 

  Fentről szervezett és fenntartott országos csalásról van szó. Nem csak Takács László balatonfűzfői jegyző 

csalásáról, az ügyben illetékes miniszterek és államtitkárok is bűnösök a csalásban. A hamis rendelet engedélyezői 

és fenntartó és a szakértőik is. Országgyűlési képviselők, és ombudsman is. 

  Csalás, hogy a műtrágyázni engedett kertes ingatlannál is talajterhelési büntetést akarnak fizettetni. Nem 

vagyok hajlandó büntetést fizetni azért, mert a Balatonfűzfő Dobó u. 9. alatti kertünkben saját ürülékkel 

hagyományos módon talajtrágyázást és altalajöntözést, hulladék újrahasznosítást folytatok, műtrágyázás helyett.  

  BŰNÜGYI BIZONYÍTÉKKÉNT csatolom a Takács László jegyző és Székelyné Tóth Barbara aljegyző által a 

budapesti címemre küldött önkormányzati leveleket, amelyekkel mérgező műtrágyák megvásárlására, használatára 

és a DRV Zrt-t gazdagítására próbálnak kényszeríteni, lásd melléklet-1 és melléklet-2.  

   2./Közérdekű bejelentésként felszólítom az illetékes ombudsmant, hogy szüntettesse meg azokat a törvényi 

rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik a mérgező izraeli kálium-nitrát stb. műtrágyákkal műtrágyázni engedett 

kertekben emberi ürülékkel altalajtrágyázók és -növényöntözők környezetterhelési díjjal büntetését, és ezáltal a 

mérgező izraeli kálium-nitrát stb. műtrágyák vásárlására, vagyis önmérgezésére és rezsinövelésre kényszerítését. 

A nemzetközi szabadalmakat elnyert ANTIRANDOM mérési módszerem szerinti aszályhatás ellenőrző 

mérőterekben a mesterséges aszálytól sokkal hamarabb kipusztultak azok a növények, amelyek az izraeli kálium-

nitráttal vagy kálium-kloriddal (szokásos dózissal) műtrágyázott talajban voltak, lásd melléklet-3 és melléklet-4. 

  3./A ”Talajterhelési díjnak” nevezett büntetés fizetését megtagadás: Ezúton közlöm a fentiekben 

feljelentett Balatonfűzfői jegyzővel is, hogy én, aki mint környezetvédelmi minisztériumi szakértő évekkel 

ezelőtt kiderítettem, hogy csalás talajterhelési díjat fizettetni az olyan kertes ingatlan tulajdonosokkal, 

akiknek törvényesen meg van engedve a talaj mérgező kálisóval műtrágyázása, nem vagyok hajlandó 

büntetést fizetni azért, mert a műtrágyázás helyett saját szennyvizet használok talajtápanyag- 

visszapótlásra és altalajöntözésre, azért is, hogy ne mérgezzem az izraeli kálium-nitrát stb. műtrágyákkal  

a kertünk talaját, talajvizét, növényeit, és az ezek gyümölcseit fogyasztó családomat. A talajterhelési díjjal 

büntetők azért növelik a rezsimet, azért mérgeznek ivóvízbázisba vezetett szennyvízzel és műtrágyákhoz és 

étkezési sókhoz kevert káliummal, hogy „helyet csinálhassanak” a helyünkre pályázóknak? Lásd melléklet-5?  

 

A FENTI FELJELENTÉS ÉS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS LÉTREHOZÁSI DÁTUMA: Magyarország, 2014. 

szeptember 16., FELELŐS BENYÚJTÓJA: nemes Sydo 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.  

 

 

www.tejfalussy.com

http://www.tejfalusdsy.com/
mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
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Mellékelt bizonyítékok és a fenti feljelentés kiterjesztésére. 

 

 

Melléklet-1. 
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Melléklet-2. 
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Melléklet-3. 
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Melléklet-4. 

 

Fotó a káli-műtrágya-aszálykár növelő mérgező hatását látványosan leleplező korábbi 

Antirandom mérésemről. Egyértelműen bizonyítja a káli-műtrágyák mérgező hatásait* 
 

*A 

mér

és 

által

am 

fotó

zásr

ól 

nem 

tudó 

egy

ete

mi 

tans

zéki 

alka

lma

zott

ak a 

Mag

yar 

Tudományos Akadémiának leadott hamis jelentésükben, engem megkerülve, azt állították, hogy a kálisó 

csökkentette az aszálykárt. A ténylegesnek az ellenkezőre hamisították a mérési eredményt. Holott a fenti 

mérés tervezésére és kiértékelésére méréstudományi szakértőként kizárólagos én voltam jogosult, a 

Budapesti Kertészeti Egyetem Zöldségtermesztési Tanszékét vezető professzorral aláírt együttműködési 

szerződésünk alapján, A szabadalmaiban is dokumentált Antirandom hatás-ellenőrző mérési software-imre, 

és az azokat hasznosító mérő létesítmény terveimre vonatkozó szerzői jogoknak akkor, s ma is én vagyok a 

kizárólagos tulajdonosa. Budapest, 2015. 03. 17. Tejfalussy András feltaláló (Agroanalízis Tudományos 

Társaság gmk végelszámoló). 

 

  Kiegészítő feljelentés: Ezt a feljelentő iratot nem csak a Legfőbb Ügyészségnek és az 

Ombudsmannak, de valamennyi országgyűlési képviselőnek (az email címeiken) és a balatonfűzfői 

önkormányzati képviselőknek is (az önkormányzati jegyző email címén) megküldöm, és felkérem őket 

arra, hogy csatlakozzanak a szennyvízkorrupciósokat feljelentéshez. Amelyikük elmulasztja, azt itt és 

most feljelentem azzal a váddal, hogy tudatosan bűnsegédkezik a rezsinövelő szennyvízkorrupcióban, 

öntözővíz- és talajtápanyag pazarlásban, mérgező műtrágyák vásárlására kényszerítésben és a 

káliummal mérgezéssel egészségrontásban. Itt és most feljelentem a Legfőbb Ügyészt és az 

Ombudsmant is, amennyiben (ismét) nem vizsgáltatják ki az ügyet és nem állít(tat)ják le a több millió 

magyar kerttulajdonost károsító szennyvízkorrupciót! 

 

 Utóirat: A hamis rendeletek alapján egyébként is megrabolják és gyilkoltatják a magyarokat. Pl. 

szennycsatornákkal bejuttatják a folyókba a hiányosan tiszítított, vírusos, vegyszeres háztartási 

szennyvizeket, s hiányos szűrés után a vízvezetékekbe is. De a „Stop só”, „Nemzeti Sócsökkentési 

programmal” is gyilkolják a magyarokat. Lásd http://www.tejfalussy.com/wp-

content/uploads/2015/03/allampolgarijogsertoketfeljelentes150315a-email2.pdf. 
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http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2015/03/allampolgarijogsertoketfeljelentes150315a-email2.pdf
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Melléklet-5. 
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com> 

címzett:

lu <lu@mku.hu>; 
1818@1818.hu; 
peter.agh@parlament.hu; 
ander.balazs@parlament.hu; 
apati.istvan@parlament.hu; 
andras.aradszki@parlament.hu; 
laszlo.b.nagy@parlament.hu; 
gyorgy.balla@parlament.hu; 
mihaly.balla@parlament.hu; 
zoltan.balog@parlament.hu; 
bana.tibor@parlament.hu; 
borbely.ildiko@parlament.hu; 
erik.banki@parlament.hu; 
banyai@parlament.hu; 
gergely.barandy@parlament.hu; 
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monika.bartos@parlament.hu; 
bodo.sandor@parlament.hu; 
ildiko.bene@parlament.hu; 
janos.bencsik@parlament.hu; 
zsolt.becso@parlament.hu; 
peter.csizi@parlament.hu; 
peter.cseresnyes@parlament.hu; 
zsolt.csenger-zalan@parlament.hu; 
sandor.burany@parlament.hu; 
gyula.budai@parlament.hu; 
bona.zoltan@parlament.hu; 
istvan.boldog@parlament.hu; 
duro.dora@parlament.hu; 
dunai.monika@parlament.hu; 
zoltan.demeter@parlament.hu; 
demeter.marta@parlament.hu; 
bela.danko@parlament.hu; 
judit.bertalan@parlament.hu; 
sandor.czomba@parlament.hu; 
gyorgy.czervan@parlament.hu; 
csobor.katalin@parlament.hu; 
laszlo.foldi@parlament.hu; 
sandor.font@parlament.hu; 
janos.fonagy@parlament.hu; 
matyas.firtl@parlament.hu; 
fodor.gabor@parlament.hu; 
sandor.fazekas@parlament.hu; 
sandor.farkas@parlament.hu; 
farkas.gergely@parlament.hu; 
florian.farkas@parlament.hu; 
egyed.zsolt@parlament.hu; 
balazs.gyorffy@parlament.hu; 
gyongyosi.marton@parlament.hu; 
alpar.gyoparos@parlament.hu; 
nandor.gur@parlament.hu; 
gergely.gulyas@parlament.hu; 
attila.gelencser@parlament.hu; 
drgalambos.denes@parlament.hu; 
istvan.hiller@parlament.hu; 
heringes.anita@parlament.hu; 
Hende Csaba <csaba.hende@parlament.hu>; 
hegedus.lorantne@parlament.hu; 
peter.harrach@parlament.hu; 
janos.hargitai@parlament.hu; 
tamas.harangozo@parlament.hu; 
gabor.harangozo@parlament.hu; 
janos.halasz@parlament.hu; 
sandor.hadhazy@parlament.hu; 

gyure.csaba@parlament.hu; 
 
 
ferenc.gyurcsany@parlament.hu; 
istvan.jakab@parlament.hu; 
ikotity.istvan@parlament.hu; 
richard.horcsik@parlament.hu; 
laszlo.horvath@parlament.hu; 
istvan.horvath@parlament.hu; 
horvath.imre@parlament.hu; 
peter.hoppal@parlament.hu; 
rozsa.hoffmann@parlament.hu; 
hiszekeny.dezso@parlament.hu; 
ferenc.hirt@parlament.hu; 
kover.laszlo@parlament.hu; 
zoltan.kovacs@parlament.hu; 
kovacs.sandor@parlament.hu; 
jozsef.kovacs@parlament.hu; 
lajos.kosa@parlament.hu; 
korozs.lajos@parlament.hu; 
konya.peter@parlament.hu; 

www.tejfalussy.com
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karoly.kontrat@parlament.hu; 
kiss.laszlo@parlament.hu; 
janos.kerenyi@parlament.hu; 
kepli.lajos@parlament.hu; 
akos.kara@parlament.hu; 
istvan.jozsa@parlament.hu; 
magyar.zoltan@parlament.hu; 
zoltan.lukacs@parlament.hu; 
zoltan.lukacs@mszp.hu; 
drlukacs@parlament.hu; 
drlukacs@jobbik.hu; 
Lezsak Sandor <sandor.lezsak@parlament.hu>; 
legeny.zsolt@parlament.hu; 
janos.lazar@parlament.hu; 
janos.latorcai@parlament.hu; 
tamas.laszlo@parlament.hu; 
laszlo.simon@parlament.hu; 
kunhalmi.agnes@parlament.hu; 
kulcsar.gergely@parlament.hu; 
laszlo.kucsak@parlament.hu; 
gabor.kubatov@parlament.hu; 
lajos.olah@parlament.hu; 
zsolt.nyitrai@parlament.hu; 
novak.elod@parlament.hu; 
zsolt.nemeth@parlament.hu; 
szilard.nemeth@parlament.hu; 
istvan.nagydr@parlament.hu; 
jozsef.moring@parlament.hu; 
zsolt.molnar@parlament.hu; 
agnes.molnar@parlament.hu; 
mirkoczki.adam@parlament.hu; 
attila.mesterhazy@parlament.hu; 
roland.mengyi@parlament.hu; 
Dr Mátrai Márta <marta.matrai@parlament.hu>; 
Jeno.Manninger@parlament.hu; 
arpad.potapi@parlament.hu; 
laszlo.posan@parlament.hu; 
tibor.pogacsas@parlament.hu; 
janos.pocs@parlament.hu; 
petnehazy.attila@parlament.hu; 
imre.pesti@parlament.hu; 
ferenc.papcsak@parlament.hu; 
karoly.panczel@parlament.hu; 
viktor.orban@parlament.hu; 
andras.schiffer@parlament.hu; 
sallai.r.benedek@parlament.hu; 

salacz.laszlo@parlament.hu; 
 
 
gyorgy.rubovszky@parlament.hu; 
antal.rogan@parlament.hu; 
riz.gabor@parlament.hu; 
mariusz.revesz@parlament.hu; 
Rétvári Bence <bence.retvari@parlament.hu>; 
robert.repassy@parlament.hu; 
simon.robert@parlament.hu; 
miklos.simon@parlament.hu; 
istvan.simicsko@parlament.hu; 
miklos.sesztak@parlament.hu; 
zsolt.semjen@parlament.hu; 
gabriella.selmeczi@parlament.hu; 
schmuck.erzsebet@parlament.hu; 
szel.bernadett@parlament.hu; 
szavay.istvan@parlament.hu; 
kristof.szatmary@parlament.hu; 
laszlo.szaszfalvi@parlament.hu; 
szakacs.laszlo@parlament.hu; 
szabolcs.attila@parlament.hu; 
zsolt.szabo@parlament.hu; 

www.tejfalussy.com
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timea.szabo@parlament.hu; 
szabo.szabolcs@parlament.hu; 
szabo.sandor@parlament.hu; 
staudt.gabor@parlament.hu; 
miklos.soltesz@parlament.hu; 
sneider.tamas@parlament.hu; 
simonka.gyorgy@parlament.hu; 
zsolt.tiffan@parlament.hu; 
istvan.tiba@parlament.hu; 
zoltan.tessely@parlament.hu; 
teleki.laszlo@parlament.hu; 
laszlo.taso@parlament.hu; 
gergely.tapolczai@parlament.hu; 
andras.tallai@parlament.hu; 
lajos.szucs@parlament.hu; 
szilagyi.gyorgy@parlament.hu; 
peter.szijjarto@parlament.hu; 
laszlo.varga@parlament.hu; 
Jozsef.Varga@parlament.hu; 
gabor.varga@parlament.hu; 
gyula.vantara@parlament.hu; 
vago.sebestyen@parlament.hu; 
agnes.vadai@parlament.hu; 
zsolt.vnemeth@parlament.hu; 
tuzson.bence@parlament.hu; 
bela.turi.kovacs@parlament.hu; 
gabor.toro@parlament.hu; 
csaba.toth@parlament.hu; 
toth.bertalan@parlament.hu; 
jozsef.tobias@parlament.hu; 
attila.tilki@parlament.hu; 
robert.zsigo@parlament.hu; 
gabor.zombor@parlament.hu; 
zkarpat.daniel@parlament.hu; 
witzmann.mihaly@parlament.hu; 
pal.volner@parlament.hu; 
"vona.gabor" <vona.gabor@parlament.hu>; 
volner.janos@parlament.hu; 
istvan.vitanyi@parlament.hu; 
gyozo.vinnai@parlament.hu; 
laszlo.vigh@parlament.hu; 
velez.arpad@parlament.hu; 
imre.vejkey@parlament.hu; 
laszlo.vecsey@parlament.hu; 

imre.vas@parlament.hu; 
 
 
laszlo.varju@parlament.hu; 
tamas.vargha@parlament.hu; 
mihaly.varga@parlament.hu 

másolatot kap:
jegyzo@balatonfuzfo.hu; 
Elnok@kuria.birosag.hu 

titkos másolat:
András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>; 
. . . . .  

dátum:2015. március 17. 19:22 

tárgy:

FELJELENTÉS A BALATONFŰZFŐI JEGYZŐ ÉS A DRV. ZRT VEZETŐJE ÉS AZ ILLETÉKES MINISZTER ÉS 
A BŰNTÁRSAIK ELLEN, AKIK AZOKNÁL A TELKEKNÉL IS TALAJTERHELÉSI DÍJJAL BÜNTETIK A 
SAJÁT HÁZTARTÁSI SZENNYVIZET A SAJÁT KERTJÜK TALAJÁNAK TÁPANYAGVISSZAPÓTLÁSÁRA 
ÉS ALTALAJÖNTÖZÉSRE HASZNOSÍTÓKAT, AHOL MEGENGEDETT MÉRGEZŐ KÁLISÓVAL 
MŰTRÁGYÁZNI. TOVÁBBÁ A FENTI SZENNYVÍZKORRUPCIÓRA „TÖRVÉNYES LEHETŐSÉGET” 
BIZTOSÍTÓ RENDELETEK BETILTÁSÁT KÖVETELŐ KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ÉS KÁRELHÁRÍTÓ 
JAVASLAT AZ OMBUDSMANHOZ, 

küldő:gmail.com 
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