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Tisztelt Pesti Központi Kerületi Bíróság!
1054 Budapest, Markó u. 25.

Tárgy: a 13.B.211.24/1993/2. sz. végzés szerinti előző bűnügyben, a Pest Megyei Kormányhivatal 
vezetője ellen 2017. 05. 18-án benyújtott rágalmazási büntetőperi feljelentés ügyészre kiterjesztése.

Alulírt Tejfalussy András okl. vill. mérnök, számos nemzetközi méréstudományi szabadalom  
szerzője, volt országgyűlési és önkormányzati szakértő, a Tudományos Rendőrség Polgári Jogi 
Társaság alapít tagja személyi sz.: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit)

r á g a l m a z á s s a l  v á d o l v a 

ezúton feljelentem dr. Csekő Tamást, a Központi Nyomozó Főügyészség (1087 Budapest, Könyves 
Kálmán krt. 38.) csoportvezető ügyészét.

a Pest Megyei Kormányhivatal Szobi Járási Hivatala Gyámügyi Osztályához intézett levele alapján,
Hiv.sz.:_PE-16/GYAM/289-1/2017.) amit egy gyámügyi előadó, Rudnyányszkiné Barta Ildikó volt 
szíves másolatban átadni tegnap, amikor irat betekintési jogom érvényesítésével, és a „gondnokság 
alá helyezési eljárás” indításukban hivatkozott ügyészségi iratokról tájékozódási célból felkerestem 
a feleségem kíséretében.

Csekő Tamás csoportvezető ügyészként ellenem írt levelében ezekkel rágalmaz: 

1./Általános zsidóellenesség

2./Összeesküvési elmélet gyártás

3./Alaptalanul hangoztatom a kálium műtrágyázás aszálykár fokozó és egészségkárosító hatásait

4./Alaptalanul azzal vádolom az országgyűlési képviselőket, hogy tudatosan katasztrófát akarnak 
okozni a Paksi Atomerőmű jelenlegi 4 reaktora reaktor fűtőelemei cseréjének az elhalasztásával.

5./Fentiekkel kapcsolatban azzal is vádol, rágalmaz, hogy alaptalan zaklatást folytatok azzal, hogy 
„közérdekű bejelentéseket és feljelentéseket küldtem több ügyészség, bíróság, illetve országgyűlési 
képviselők, valamint a Köztársasági Elnöki Hivatal és a rendőrség részére, majd amikor azok nem 
teszik meg az általam szükségesnek tartott intézkedéseket, feljelentést teszek, illetve pert indítok 
ellenük.”
 
6./Csekő Tamás a rágalmai alátámasztására csatolta Dr. Oletics Zsolt r. alezredes irodavezető hamis 
feljelentő levelét. (Országos Rendőr-főkapitányság, Központi Panasziroda, 1078 Budapest, István u.
23-25., 2017. január 2., Ügyintéző: dr. Somlyai Arthur.  Nincs rajta rendőrségi iktatószám. Címzett: 
Dr. Keresztes Imre főügyész, címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Központi Nyomozó 
Főügyészség vezető. Tárgy: „Tejfalussy András feljelentése”. Csekő Tamás hamisan bizonyítja vele,
hogy alaptalanul tettem „csalás és okirat hamisítás” gyanúsítással büntetőfeljelentéseket az ORFK 
Központi Panaszirodájánál dr. Áder János köztársasági elnök és a „bírósági, ügyészségi, rendőrségi 
bűnsegédei” ellen. 
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A következőkkel részletesen bizonyítom, miért rágalmak a Csekő Tamás levelében ellenem írtak: 

ad.1. Sem én, sem a családom nem „zsidóellenes”. Apai ágon őseim a Sydo nemesi nevet 
használták. A magyarul „zsidónak” hangzó nemesi előnevet időnként én is használom.  (Szláv 
nyelveken a Sydo--t  szüdó-nak mondják, jelentése: „bíró”. Orosz nyelven a „szudjá”: bíróság.) 
Mind a két nagyapám fellépett a hazánkat elfoglaló idegenek ellen. A táblabíró dr. Tejfalussy Béla 
nagyapám a felvidéket elfoglaló csehek ellen. Aznap át kellett menekülnie Kismagyarországra, mert
meg akarták ölni. A rendőrfőkapitány Bartha Béla nagyapám szembeszállt a büntetőbíróságon nem 
elítélt zsidók és „balodaliak” deportáláshoz a rendőrséget felhasználni akaró német megszállók által
terrorizált hazai kormánnyal. Ezért vesztette el az állását, és őt is próbálták meggyilkolni. (Rákosi 
Mátyás uralkodása idején a zsidó mentéséért hálából az „ávósista bűnöző zsidóelit” elvette a lakását
és nyugdíját és évekig tartó kitelepítéssel is büntette. Másokkal is ezt tették, aki „túl sokat tudott”).
Bizonyítékok: http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/aquanet-apla/aquanet-2-apla/aquanet-
2/szoveg1/tejfalussy-andras-csaladi-elozmenyei.htm

Nyilvánvalóan nem az egész zsidóság bűne, hogy az izraelita bűnöző elit (Alliance Israelitée) 1910-
ben beindította, közzétette a zsidókat Magyarország és Galícia teljes és végleges birtokbavételére 
felbiztató 100 éves tervét, ami most valósul meg, miután a népszavazást mellőzve az országgyűlés 
„liberalizálta” az izraeli cégek és ezzel akármennyi izraeli idemigrálását és újabban az ukrán-orosz 
zsidók itt tartózkodását is. Ettől kezdve az itt született magyar állampolgár gyerekeik nevére akár
az egész országot is felvásárolhatják. (Lásd melléklet-1)

Nem „zsidóellenesség”, hanem kötelező honvédelem, hogy fellépek a saját nemzetközi tudományos
szabadalmaim szerinti hatásmérések eredményei alapján az aszálykár fokozó izraeli káliumnitráttal 
műtrágyázással a magyar gazdákat eladósítás ellen, és az sem „zsidóellenesség”, hanem kötelező 
honvédelem, hogy volt országgyűlési és önkormányzati szakértőként továbbra is fellépek a 99%-
ban patkányméreg kálisót tartalmazó „Star kosher tanúsítványos Bonsalt” egészségvédő étkezési 
sóként árusítását engedélyező bűnöző zsidók ellen, akik annak ismeretében árusíttatják, hogy az 
életrövidítő és nemzőképtelenség okozó fajirtó hatásait az ezért is 1950-ben Nobel díja kapott (!) 
kutatók hatásmérései patkányokon és embereken is hitelt érdemlően bebizonyították. 

ad.2. Valóban van egy összeesküvési elmélet is a kálisó használat vonatkozásában. Csakhogy azt 
nem én írtam, hanem Arhur Koestler, aki a „Sötétség délben” című könyve tényként közli, hogy a 
Szovjetunióban a „Nagy Egyes” parancsára - kivégeztek 31 tudóst, akik a kálisóval műtrágyázás 
betiltását szorgalmazták. Koestler azt valószínűsíti, ha igaza volt a kivégzett tudósoknak akkor új 
világháború kitörése várható. Vagyis a kálisó háború okozó. A könyv először 1940-ben jelent meg. 
Nekem nincs saját összeesküvési elméletem a kálisó hatásairól. Én csak a pontos hatásméréseknek 

hiszek, csak azok eredményeire alapozok: „HATÁSOKAT ÉS KÖVETKEZMÉNYEIKET 
NEM ELHINNI KELL, HANEM MEGMÉRNI!” http://www.tejfalussy.com/
A korábbi www.aquanet.fw.hu honlapomon (amit a gyűlölködő bűnöző zsidó elit eltüntetett a hazai 
szerverről, de újra működik a külföldi szerveres www.tejfalussy.com új honlapomon) ez szerepel:
MÉRJÜK     JÓL     AHELYETT,     HOGY     VAKON     ELHISSZÜK  !  
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/index.html

ad.3. Csekő Tamás, a feljelentett ügyész szembehazudja az általa mellékelt beadványaimat. A 
feljelentéseimhez mellékelt hatásmérési bizonyítékokat és szakvéleményeket is. Pl. a Magyar 
Tudományos Akadémia Elnökségi Titkárságán az én kezdeményezésemre a kálisó (Redi Só és
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Kálium-Retard kálisó-tabletta) hazai klinikai kísérletekben bebizonyosodott életveszélyes mérgező 
hatásairól felvett emlékeztetőt. Mérgezőségét az Országos Igazságügyi Orvosszakértő Intézet 
igazgatója, dr. Baraczka Balázs (egyébként elmeorvos) is megerősítette. Lásd Prof. Dr. Papp Lajos 
akadémiai nagydoktor ny. egyetemi tanár szívsebész írásbeli és szóbeli szakvéleményét is: Papp   
Lajos     beszél     a     káliummal     mérgezett     sóról  https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0l4M.

ad.4. Csekő Tamás levele azzal is rágalmaz, hogy „vádoltam az országgyűlési képviselőket, hogy 
tudatosan katasztrófát akarnak okozni a Paksi Atomerőmű 4 reaktora fűtőelemei cseréjének az 
elhalasztásával”. Sosem vádoltam ezzel az országgyűlési képviselőket. Mellékelem azokat a 
szakértői állásfoglalásaimat, amelyeket a Paksi Atomerőmű biztonsági problémái elemzésére 
alapoztam. Arra amit láttam, amikor a korábbi igazgató Prof. Dr. Petz Ernő megmutatta az erőművet
azért, hogy javaslatot tehessek az optimalizáló találmányaim alapján az irányítási rendszer  
javítására. Másrészt arra a vizsgálatra, amit az erőműnek segítő Prof. Dr. Pátzay György úr az 
általam feltalált APLA (Automatizált Pszicho-Logikai Analízis) programmal elvégzett. Lásd 
Melléklet-2. Mellékelem az ügyben kifejtett egyéb kárelhárító szakértői tevékenységem főbb 
dokumentumait is (Melléklet-3.)

ad.5. Csekő Tamás levele azzal is rágalmaz, az Országos Rendőr-Főkapitányság ellenőrzési 
Szolgálat Központi Panasz Iroda 2017. január 2-re dátumozott (iktatószám nélküli) átiratával, 
amelyen a „Dr. Oletics Zsolt r. alezredes irodavezető” név látható, de nevezett aláírása nem, hogy 
én megalapozatlanul jelentettem fel Áder János köztársasági elnököt és a „bírósági, ügyészségi, 
rendőrségi bűnsegédeit csalás és okirat hamisítás bűncselekmények elkövetése miatt. Nem igaz, 
hogy megalapozatlanul jelentettem fel őket. Ugyanis nyilvánvaló csalás és okirat hamisítás, hogy 
Göncz Árpád íratott egy levelet, amit Áder János is érvényben tart, és ebben „a rendszerváltás előtt 
óta gondnokság alá helyezettnek hazudnak”, amivel a folyamatos választójogomat is 
szembehazudták a hátam mögött.

Ezek fedezik a feltalálói szerzői jogaim sértőit, az 1997. szeptember 10-én rendőrökkel veretést, és 
a közben a számlánkon tartott 514.000,- Ft-unk OTP által ellopását, s az OTP számlameglopását 
fedező hamis ügyészségi határozatot, amiben az I-XII. Ker. ügyészség vezetője azt hazudja, hogy 
nem tartozik felém az OTP az eltűnt összeggel, sőt ellenem folyik végrehajtás az 514.000,-Ft-ra. 
Ezzel a Göncz Árpád által adott hamis válasszal és annak Áder János által is érvényben tartásával  
fedezik a nemzetközi szabadalmaim szerinti hatás-mérésekre alapozott szakvéleményeimmel 
leleplezett tudományos csaló, engem úton-útfélen lehülyéző, rágalmazó titkos ügynököket is.  

Kérem, hogy ítéljék el dr. Csekő Tamást, tiltsák meg rágalmai terjesztését és felhasználását,  
mondják ki jogerős ítélettel, hogy az őt foglalkoztató intézmény teljes körű kártérítésre köteles.

Kérem, hogy a t. Bíróság hivatalos úton szíveskedjék beszerezni a dr. Csekő Tamásék által a Pest 
Megyei Kormányhivatal Szobi Járási Hivatala részére ellenem megküldött valamennyi iratot, és 
kötelezze őket, hogy küldjenek nekem hiteles másolatot valamennyi iratról. Ugyanis nincs
pénzem ezek oldalanként 100,-Ft-ért másoltatására.

Ismételten kijelentem, hogy jogos védelem és jogos önvédelem keretében, mint megbízás nélküli 
kárelhárító ügyvivő  - előzőleg Györgyi Kálmán legfőbb ügyésszel személyesen is egyeztetve a 
tudományos szakértői fellépéshez való jogomat a csaló akadémiai szakértőkkel szemben – a 
magyarok védelmében lépek fel a hazaáruló tömeggyilkosokat is fedező hivatalnokok ellen.

ALKOTMÁNYOS JOGÁLLAMOT AKAROK!
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Korábban az Alkotmány és annak bármely módosítása érvényességi feltétele volt, hogy népszavazás
erősítse meg. Időközben a népszavazást kötelezően előíró előíró törvényszöveget (a népszavazást itt
is mellőzve) „eltüntették”! Állítólag olyan, hogy „Magyarország Állam” nem is létezik, mivel a nép
nem erősítette meg népszavazással a jogfolytonosságot. Sem a Magyar Köztársaság megszüntetését,
sem a „Magyarország Állammá” átnevezést. Ehhez képest nem lehet csodálkozni azon sem, hogy a 
politikai ellenségei akárki ellen a bíróság által nem megerősített hamis vádakra alapozva, bármikor 
„gondnokság alá helyezési eljárást” indítanak, hogy a tudományos szakértői véleményét lenullázzák
a témához szakmailag nem hozzáértő pszichiáter szakvéleményével, hogy tönkretehessék az életét. 
Hazánkban láthatóan ma is virágzik a nemzetközileg betiltott „politikai pszichiátriai” gyakorlat!

Ügymenet: Becsalnak ügyfélként. Egy, az ellened felhozott vádakhoz nem értő ügyintéző felveszi a
jegyzőkönyvet, amivel az ellened felhozott vádak alapján elküld egy pszichiáterhez. Ha aláírod az 
ezt legalizáló jegyzőkönyvet beleegyeztél, hogy a vitás ügyeidben ezentúl nem egy bíróság, hanem 
egy pszichiáter dönthet, aki akármekkorát tévedhet, csalhat, nem bünteti meg érte a bíróság. Utána 
évekig fizethetsz az ügyvédeknek, hogy hatálytalanítsák a hamis pszichiátriai véleményt. Teljesen 
mindegy, hogy sikerül nekik vagy sem, elterjesztik, hogy gyógyíthatatlan elmebeteg vagy és többé 
nem hisz neked senki amikor szóváteszed, hogy lopják a szellemi termékeid, kiűznek a házadból, 
kifosztanak, megaláznak. Többé nem engedik, hogy  ellásd a jogi képviseletedet a saját ügyeidben.

Jelen ügy mintapéldája az aljas hazai politikai pszichiátriának. Remélhetőleg ebbe a 6. kísérletbe is 
belebuktatom őket. 

Verőce, 2017. 05. 20. 

Tejfalussy András feljelentő

Melléklet-1:

A HÍDFŐ Baráti  Köre (Fabó  László,  22  Hancock  Street,  San  Francisco,  CA 94114,  U.S.A.)
„Országhódítók” c. kiadványából kimásolt országrablási terv:

Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám). Ebben jelent meg az Alliance Israelitée
felhívása,  amelyet  a  magyar  lapok  is  közöltek.  A Weimaier  Hist.-Gen.  Taschenbuch,  S.  XII.
fordítása szerint a következőket tartalmazta:

„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet
könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a
miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek
fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek,
fáradozzatok, hogy minden keresztényt elűzzetek és teljesen úrrá legyetek. Törekedjetek, hogy
mindent, amit ott a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna
elegendő anyagi eszközötök, a párizsi  szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket.  Erre a
célra a szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel folynak be a
pénztárunkba  azzal  a  céllal,  hogy  a  galíciai  és  magyarországi  területeket  a  galíciaiak  és
magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ
tőkései erre a célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt
elérhessétek.”

8/4. oldal, 2017-05-20, Iratjel: CsekoTamasugyesztfeljelentes170519



Melléklet-2:
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1 Elemzés sorszám szerint
1.1 Veszélyelhárítási, veszélycsökkentési eloírások, lehetoségek,
módszerek, eszközök
1.1.1 Vektor
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1.2 Veszélyes hatások, veszélyes eszközök
1.2.1 Vektor

Csatolmányok:

Melléklet-3: Atomerőmű vitaügy (Iratjel: CsekoTamasugyesztfeljelentes170519-hez-melleklet-3)

2. Feljelentés a legfőbb ügyészhez Csekő Tamás csoportvezető ügyész és összeesküvő rendőr-, 
ügyész- és kormányhivatali bűntársai ellen. (Iratjel: Cseki-Tamas-ugyesz-ragalmairol-170521)
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3. HATÁSMÉRÉSI BIZONYÍTÉK A KÁLISÓVAL MÉRGEZÉSSEL INGATLANSZERZÉSRŐL

A nemzetközi szabadalmaim szerinti ANTIRANDOM-SRTESSZ MONITOR mérés egyértelműen
leleplezte, hogy a kálisóval műtrágyázás elrontja a növények alkalmazkodó képességét. Az alábbi
mérőtér fotón jól látható, hogy a fóliaházban előidézett aszály következtében a kálisóval nem kezelt
cserepekben az 5 nitrogén és a 3 foszfor dózis esetén is élve maradt a négy paprikafajta, miközben
a kálisóval kezelt cserepekben megritkult, ill. kipusztult. A talajhoz adagolt kálisó miatt tehát, ha
aszályos az időjárás, óriási károk keletkeznek. A gazdák eladósodnak és nem tudják visszafizetni a
hiteleiket. A hitelező bankok elárverezik a földjeiket és azok olcsó áron felvásárolhatók. Miután az
iszlám országok és Kína sem használnak -a nitrogén és foszfor műtrágyák mennyiségéhez képest-
számottevő mennyiségű káliműtrágyát, és a termőtalajok között káliumtartalma 1-5% (!), amiből a
növények számára szükséges (kb. 90 mg/kg) kálium folyamatosan pótlódik, nyilvánvaló csalás a
kálium kifogyásával riogatás és a „feltöltő káliumtrágyázásra” felbiztatás. Az ingatlanspekulánsok
gazdagodását szolgálja. Ráadásul a kálisóval kezelt élelmiszernövények többszörös káliumtartalma
az állatok és emberek stresszelviselő képességét is tönkreteszi. Nobel díjas kutatók (1950-ban) azt is
bebizonyították, hogy ez életrövidítő és ivartalanító, vagyis fajirtó hatású. A kihalt emberek lakásai
is dobra verhetők és olcsó árverési áron felvásárolhatók.
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