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Ismételt feljelentés Dr. Pintér Sándor belügyminiszter kezéhez! 

Tárgy: NOBEL DÍJRA ÉRDEMES MAGYAR FELTALÁLÓ LÉTEZÉSI NYOMAIT ELTÜNTETŐ
NÉV-, SZEMÉLYI SZÁM- ÉS  LAKCÍM  HAMISÍTÁST FOLYTAT A BELÜGYMINISZTÉRIUM
( BMSZTO/46-5/2019 ) 

A  mellékelt  érvényes  lakcímkártyámon,  a  mérnöki  dipomámban,  a  nemzetközi  szabadalmaimban,  a
cégbíróságnál is jegyzett nevem, érvényes állandó lakcímem, és a születési anyakönyv alapján is, kérem az
eredeti „Tejfalussy András” nevem mindenhol azonnal helyreállítását, a Belügyminisztérium költségére.

Belügyminisztériumi csalás, hogy az érvényes lakcímkártyámon lejártnak tüntetik fel az ingatlanomban, az
eredeti nevemen bejegyzett állandó lakcímemet is, ezáltal „választjog nélküli hajléktalannak” tüntetve fel.

A bíróságon és kormányhivataloknál „bolonddá nyilváníttatási” kísérleteket szerveztek ellenem, a személyi
adataim, nevem, ingatlatulajdonom, lakcímem, személyi számom, mérési eredményeink és a szerzői jogaim
meghamisításával,  Kamara  János  belügyminiszter  és  utódai  titkos  iratával  (00://518).  Ezt  az  ügyészségi
vezetők ma is Göncz Árpád köztársasági elnök X-398/98. ikt. sz., engem rágalmazó, hamis iratával fedezik!  

Személyi azonosítóim meghamisítása azokra a minisztériumi és egyetemi, akadémiai, ügyészségi és bírósági
csalókra is visszavezethető, akiket a méréseink alapján lelepeztem, hogy 50.000 magyar családot végzetesen
eladósítottak, 20 embert öngyilkosságba is hajszolva, a talajhumuszt a nem humusszal összetévesztő mérést
szabványban előírással.  Hitelből felvásároltatták a „humusztermelőnek” hazudott gilisztákat, amelyek nem
képesek humuszt termelni. A miniszterek azért is gyűlölködnek ellenem, mert a szabadalmaim szerinti hatás
mérési eredményeink bemutatásával az OTP-nél és máshol is leállítottam ezt a népirtó, hitelezési csalást.

A személyi  adataim meghamisítása azokra a más miniszterekre is visszavezehető, akikkel szemben, mint
megbízott országgyűlési szakértő, kinyomoztam, hogy a magyarok élelmiszerei nátrium- és kálium tartalmai
nagyságrendi torzításával életrövidítik és ivartalanítják a magyarokat. (Az Országgyűlésben 1992. december
8-án szembehazudták a kálisóval mérgezés mérési bizonyítékait a 8253. miniszteri válasszal, miután súlyos
balesetet okoztak a feleségemnek és a rendőrök eltüntették a baleset okozók elleni bizonyítékokat!) 1950-ben
Nobel díjat kaptak kutatók, akik patkányoknál és embereknél mérésekkel bebizonyították az élelmiszerek
nátrium- és nátrium tartalmai ennyire nagymértékű torzítása életrövidítő és nemzőképesség rontó hatásait! A
miniszterek  szembehazudták  a  kálisóval  műtrágyázás  aszálykár  fokozó hatását  is,  amit  a  szabadalmaim
szerinti mérések közvetlenül is láthatóvá tettek, lásd www.tejfalussy.com, GTS-Antirandom rovat. 

E célból a belügyminiszterek gondnokság alá helyezési eljárásokat szervezett ellenem, amikbe belebuktak.
Közben a  Belügymisztérium meghamisíttatta  a  gyermekkorom óta  használt  „Tejfalussy András”  nevem.
Előbb  „Tejfalusi  Andrásra”,  majd  „Tejfalussy  András  Bélára”  írták  át.  Közben  a  személyi  számom  is
meghamisították. Az autóvezetői jogosítványomat hosszabbító Óbudai Okmányiroda fedezte fel. Közben a
születési anyakönyvi kivonatom és házassági anyakönyvi kivonatom is eltűnt a polgármesteri hivataloknál.
(Már csak a születési anyakönyvi kivonatomat találták meg, egy budapesti kórházban, ahol születtem. )

1976-ban lopni kezdték a kutatás gyorsító méréstudományi nemzetközi szabadalmaim dokumentumait, akik
a  munkahelyemen  és  más  kutatóintézetekben  hozzájuthattak.  Később  kiderült,  hogy azokkal,  nélkülem,
Nobel díjra is pályáznak. Ettől kezdve mindenféle próbálkozást folytatnak, hogy bolondnak tüntethessenek
fel, letagadják a szerzői jogaimat, a sok nemzetközi tudományos szabadalmamat, lásd: www.tejfalussy.com,
GTS-Antirandom rovat,.   

Budapest, 2019. február 26.

Tejfalussy András

Tárgyi bizonyítékként mellékelt belügyminisztériumi okirati kódja: „BMSZTO-46-5-2019”.       Cc: ORFK

http://www.tejfalussy.com/
http://www.tejgfalussy.com/


2./2   Kód: BM-okirathamisitasai-190225

Érvényes lakcímkártyámon az általam használt személynevem szerelepel, az érvényes állandó lakcímemmel:



feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>

címzett:Pintér Sándor <ugyfelszolgalat@bm.gov.hu>

másolatot

kap:

Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;

Kuria@kuria.birosag.hu

titkos

másolat:
. . .

dátum:2019. febr. 26. 19:09

tárgy:
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