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Fellebbezés a 2015. 02. 03-én kézbesített Cgt.01-14-011887/2. végzéssel szemben, és ügyvivői bejelentések
Alulírt Tejfalussy András ügyvivő megküldöm a Nógrád Megyei Bíróságnak 2015. január 26-án benyújtott
2015. 01. 24-i keresetet és postai igazolásait, melléklet-1. (Ügykód: mtaelnoklovaszlaszlotbeperles150124).
Ezt az újabb keresetet mint az Agroanalízis Tudományos Társaság Környezetvédelmi- és Gazdaságosság
Ellenőrző Központja társaság gmk cég és jogelőde, az AGROANAL TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG PJT cég
alapító tagja magánszemélyként nyújtottam be, de szükségesnek tartottam a benyújtását, mint t. Cégbíróság
által kijelölt gmk végelszámoló is. Azért is be kellett nyújtanom ezen új keresetet (és a mellékletét), mert a
Nógrád Megyei Bírósághoz korábban átkerült keresetünk letárgyalását nem csak a korábbi alperesek, de az
akadémiai elnök(ök) és legfőbb ügyész(ek) és az általuk irányított intézmények ügyvivőnek, szakértőinek a
nyilvánvaló csalásai is évtizedek óta gátlástalanul, folyamatosan akadályozták. Az előzményi kereset(ek)
tárgyalását akadályozó állami csalásokban köztársasági elnökök is részt vettek. Tudatos állami csalásokkal
akadályozzák a végelszámolói munkámat. Azt is, hogy a találmányaim alkalmazásával leleplezett biztatási
károk leleplezéséért járó megbízás nélküli ügyviteli díjat és egy OTP-hez nekünk átutalt összeget felvegyem.
A találmányaim, szabadalmaim szerinti hatás vizsgáló mérések alkalmazásával országosan több ezer milliárd
Ft értékben lepleztünk le állami biztatási károkat, csökkentve azokat. Az ezért járó kárelhárítási ügyviteli
díjat 1993 óta perelem. A Fővárosi Bíróságon 1993-ban indított per alapszáma 2.P.20.129/1993. A felbiztató
csalókat tudatosan fedező csaló ügyészek és bírák ezt a pert mai napig sem engedték letárgyalni. Konkrétan a
következő országos biztatási károkozások leleplezéséért tartoznak nekünk az ügyviteli díjjal, évtizedek óta:
1./ Állami kutatók felbiztatják a magyar gazdákat, hogy káliummal műtrágyázzanak. Azt hazudják, hogy
egyébként hamarosan kifogyna a kálium a magyar talajokból. Eltitkolják azt, hogy a hazai talajok 1-től 6%
mennyiségű hatalmas káliumkészlettel rendelkeznek. Tudatosan titkolják, hogy a káliumos műtrágyázás
mérgezőre növeli a talajok vízben oldott káliumtartalmát. Titkolják, hogy megsokszorozza az aszálykárt.
Mivel a káliumos műtrágya aszályos időjárásnál eladósítja a magyar gazdákat, a hitelező bankok árverésen
olcsó áron a külföldi spekulánsok (ügynökei) részére is eladhatják a magyar termőföldeket, hazánk területeit.
2./ Állami kutatók a Nemzeti Stop Só Programnak elnevezett csalással felbiztatják a magyarokat, hogy
legalább napi 4,7 grammot egyenek, vagyis tízszer több káliumot, mint amennyi (max. napi 0,8 gramm)
egészséges lenne. És arra is felbiztatják, hogy legfeljebb ötödannyi konyhasót (napi max. 5 grammot)
egyenek, mint amennyi (napi 12 grammnál több) egészséges lenne. Étkezésnél is a Ringer infúziós oldat
dózisai egészségesek. A víz : NaCl = 110, Na : K = 30 dózisarány. 3 liter vízhez 18 gramm NaCl konyhasó,
de csupán 0,4 gramm kálium. A Stop Só program felbiztatói tudatosan lerövidítik a magyarok életét és
ivartalanítják is a magyarokat. Ezt is a mérések alapján derítettük ki, mint megbízott országgyűlési szakértők.
3./ Állami kutatók felbiztatták a magyarok tízezreit, hogy OTP stb. bankhitelt vegyenek fel és tenyésszenek
„humusztermelő gilisztát”. Az általam feltalált hatás ellenőrző mérés azt is leleplezte, hogy nem humusz a
gilisztaürülék, s emiatt a hitelek nem lesznek visszafizethetők. Én állítottam le a hitelezést. A kárelhárítási díj
nekünk kifizetése helyett az OTP 100.000000 Ft kárpótlást adott a hitelezési csaláshoz a gilisztákat szaporító
bűnszervezet érdekképviselőinek. Az őket bűnpártoló ügyészek azt is akadályozzák, hogy felvegyem az
OTP-nél saját nevemre is nyitott magánszámlára az Agroanal PJT cég részére átutalt pénzt. A jogorvoslatot
Áder János köztársasági elnök is akadályozza, lásd az ellene a legfőbb ügyész kezéhez benyújtott, 2014. 12.
11-én kelt nyilvános feljelentő iratomat. Melléklet-2. (Ügykód: aderjanoscionszelektivrohadeke141211).
Kérem az Agroanalízis gmk va. cégbejegyzés per közben törlését elrendelő végzés szíves visszavonását.
Kérem a fellebbezési illeték elengedését, mert a gmk va.-nak vannak jogos követelései, de nincs bevétele.
Bejelentem, hogy a gmk va. fenti jogos követeléseit a mellékelt-1 szerinti kereset írásának időpontjával
magamra engedményeztem. Vállalva, hogy a fenti kárelhárítási díj követelések behajtása esetén részesedést
fogok fizetni az eddig végelszámolóként (is) képviselt volt gmk tagoknak. Jelen beadványt a Nógrád Megyei
Bírósághoz is benyújtom, mivel ezúton a korábbi per(ek) vonatkozásában is magamra engedményeztem az
Agroanalízis PJT, ill. gmk kárelhárításban közreműködő tagjai díjigényei érvényesítésének a megvalósítását.
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Melléklet-1, a „cegbirosag-tajekoztatas-att150207” ügykódú cégbírósági fellebbezéshez
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Melléklet-2, a „cegbirosag-tajekoztatas-att150207” ügykódú cégbírósági fellebbezéshez:
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NYÍLT LEVÉL ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKHÖZ: CIONSZELEKTÍV ROTHADÉK,
HA FENNTARTJA ELLENEM AZ X-398/1998. Ikt.sz. HAMIS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI IRATOT
Az általam vezetett Agroanalízis Tudományos Társaság Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző
Központja gmk a nemzetközi szabadalmaim szerinti Antirandom méréssel 1983-ban kimutatta a Budapesti
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem fóliaházában és kísérleti telepén, hogy a talajműtrágyázásra használt
kálisó, mint ahogyan a konyhasó is, sokszorosára fokozza az aszálykárt. Több tízezer mérőparcellás
szántóföldi méréseink is kimutatták, hogy minden magyar talajban kártékony a kálisó. A mérési
eredményeink alapján ragaszkodtam hozzá, hogy a mezőgazdasági miniszterek minősítsék talajtermékenység
rontó méregnek a kálisót és tiltsák be a műtrágyaként és útsózáshoz használatát.
Retorzióként a mezőgazdasági és a belügyminiszterek előbb 1987-ben, majd később is, arra kérték a fővárosi
főügyészeket, hogy nyilváníttassanak elmebeteggé és erre alapozva helyeztessenek cselekvőképesség
korlátozó gondnokság alá. Ennek következményeként 1997. szeptember 10-én hajnalban rendőrök törtek
be hozzám. Rámvetették magukat. Megbilincseltek. A fejem egy asztallaphoz lökdösték. Utána félig
öltözötten behurcoltak a III. ker. Rendőrkapitányságra. Ott is rugdostak, vertek. Dél körül,
agyrázkódásos állapotban, bilincsbe verve elhurcoltak a váci városi bíróságra. Ott a veretést is szervező
bíró, mivel a tárgyaláskor tanúk előtt elkövetett közokirat hamisítási kísérlete miatt a tárgyalás során is
feljelentettem, dr. Kautzné dr. Schneider Margit Erika, látványosan belebukott a csalási kísérletükbe.
Azonnal visszamentem Budapestre. Elmentem a Katonai Ügyészségre és ott feljelentettem a verőrendőröket.
A katonai ügyész (Félix Roland) azonnal áttette a feljelentést a polgári ügyészségre. Oda, ahol a rendőrök
bűncselekményei ügyében nem illetékesek. A polgári ügyészek hamis határozattal mentesítették a
verőrendőröket a büntetéstől. Azt állapították meg, hogy „nem bizonyosodott be, hogy összevertem a három
rendőrt”. Meghamisították a feljelentőt. Úgy, mintha én vertem volna össze a rendőröket, s nem ők engem!
Ezután a Magyar Egység Párt vezetője, dr. Lenkei János Pál alkotmány jogász közérdekű bejelentésben
tájékoztatta Göncz Árpád köztársasági elnököt a rendőrök, ügyészek és Kautzné bíró aljas
bűncselekményeiről. A köztársasági elnök (X-398/1998.ikt.) erre küldött válasza szembehazudta a közérdekű
bejelentést. Azt hazudták, hogy a rendszerváltás előtti jogerős bírói ítélet gondnokság alá helyezett. Később
pedig a Fővárosi Bíróságon azt hazudta a később a Magyar Gárda működési engedélyét betiltó bíró, hogy a
legkisebb mértékben sem sérültek a jogaim. Hatályban hagyta a hamis köztársasági elnöki iratot és félmillió
Ft ügyvédi munkadíjat ítélt meg a köztársasági elnök és a magyar állam alpereseket védő csaló ügyvédek
részére. A hamis ítélet elleni fellebbezésemet a másodfokú bíróság megakadályozta az illetékmentességem
megvonásával. Utána az is kiderült, hogy az általam kezelt számláról az OTP-nél lelopták a társaságunknak
átutalt lévő közel félmillió Ft-ot. Ezt máig is fedezik egy, az I-XII. Ker. Ügyészség vezetője által aláírt hamis
irattal. A veretést és többi jogsértést is szervező Kautzné bírót a váci városi bírósági elnökévé léptették elő.
Kiderült, hogy a Budapesti Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen 1983-ban végzett aszályhatás okokat
tisztázó mérésünk eredményét a tényleges ellenkezőjére hamisították a Magyar Tudományos Akadémiához
benyújtott egyetemi tanszéki jelentésben. Kiderült, hogy ezzel akadémikussá lett csalók az én
méréstudományi találmányaim szerzőjeként szerepeltetik magukat. Ily módon mindenféle állami, vatikáni
stb. kitüntetéseket kaptak, Nobel-díjra is pályáztak. Őket is csalásokkal fedezik az ügyészek. Újabban a
Nemzeti Adó és Vámhivatal is. Azt hazudják, hogy megszűnt a találmány szerzőségem azzal, hogy lejárt a
nemzetközi szabadalmaim oltalmi ideje. Holott a szabadalmi oltalmaim lejárta nem szünteti meg a
szerzőségemet. A találmányaimban szereplő software-imre és mérőlétesítmény terveimre a szerzőségem joga
a halálom után is még 70 évig fennáll. Személytől elidegeníthetetlen a feltalálói szerzőség! Azért nem tudom
érvényesíteni, mert még a nemzetközi bíróságon is lejárathatnak a hamis bírói ítélettel is érvényben tartott
hamis köztársasági elnöki lejárató irattal.
Az elsózott talajok miatt a magyar gazdák eladósodnak, és a 10 éven belül Izraelből menekülni kényszerülő
zsidók felvásárolhatják hazánk termőterületeit. Az Izraelita Szövetség (Alliance Israelitee) melléklet szerinti
100 éves összeesküvési tervének a megvalósításához. Miután a hitelrontó hamis köztársasági elnöki iratot a
választási névjegyzék is cáfolta, ugyanis gondnokság alá helyezett személy nem szerepelhet a választók
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névjegyzékében, a belügyminisztériumi adatnyilvántartóban meghamisították a személyi számomat. Az
Óbudai Önkormányzati Okmányirodán derült ki, amikor az autóvezetői jogosítványomat hosszabbítottam.
Kénytelenek voltak helyreigazítani a személyi számomat. Később a belügyminisztériumi központi
adatnyilvántartóba átírták a keresztnevem. András helyett, „András Bélára”. A gondnokság alá helyeztetési
csaláshoz a bíróságok a vezetéknevemet és a lakcímemet is meghamisították. (Tejfalusira”, ill. 2621 Verőce,
Lugosi u. 7-re) és letagadták az ingatlantulajdonaimat is. Nyilvánvaló, hogy miért. Azért, hogy ne vegyék
figyelembe a mérnöki diplomámat, a cégbíróságon bejegyzett tudományos társaságokban lévő vezető
pozíciómat, a nagyszámú nemzetközi szabadalmamat, az azokat méltató és az eredményeimet dokumentáló
hazai és nemzetközi publikációkat, a miniszteri stb. kitüntetéseimet és a minisztériumi és országgyűlési
szakértői megbízásaimat. Azért, hogy egy „hajléktalan elmebeteg hülyeségének” tüntethessék fel a
közérdekű bejelentéseimet. Újabban pl. a Nógrád megyei ügyészek akadályozták meg a bűncselekmény
elkövetők, köztük akadémikusok, ügyészek, bírák ellen a Nógrád Megyei Bírósághoz került per tárgyalását.
Azzal, hogy azt hazudták, hogy a hivatalnokok által bizonyítottan elkövetett súlyos bűncselekmények „nem
bűncselekmények”. Ugyanakkor az általuk bevallottan még nem ismert nevű 508.000 magyar zsidó
holokauszt áldozat nevében is kártérítést ítéltek meg, fizettettek a Magyarországi Zsidó Hitközségek részére!
A csalások és csalók és segítőik, pártolóik, fedezőik ellen tett feljelentéseket és közérdekű bejelentéseket az
illetékes állami vezetők, hatóságok stb. az ország mérgeztető akadémiai és egyetemi, ill. kutatóintézeti stb.
bűnöző szakértők hamis szakvéleményei alapján semmibe veszik és vagy szembehazudják, majd eltüntetik.
Közzétettük a fentiek bizonyítékait a www.aquanet.fw.hu tudományos honlapunkon. A cionisták rágalmainak
teret engedő cionszelektív médiafelügyelő eltüntette a honlapot a hazai „freeweb” szerverről. Azóta csak a
külföldi szerveren lévő www.tejfalussy.com új honlapomom belül működik, annak nyitólapjáról kapcsolható.
Közérdekű bejelentésként is leleplezem Áder János erkölcstelenségét. Azt is, hogy az aszálykárok
fokozódásának okaival foglalkozó nemzetközi konferenciákon szakértőként képviseli hazánkat és ott
tudatosan eltitkolja a hatásméréseinket. Azokat, amelyek egyértelműen leleplezték a kálisó növényt,
állatot és embert mérgező hatását. Áder tudatosan titkolja, hogy a kálisóval és konyhasóval mérgezően
műtrágyázás mint (bibliai) vegyi fegyver fokozza az aszálykárt. Az Izrael által nem terrorizált Kína és
az Iszlám országok még nem használnak számottevő mennyiségben kálisót a nitrát műtrágyához
képest. Az izraeli Holt-tengerben mérgező hulladékként keletkező kálisót talajműtrágyaként bebeszélő
cionszelektív bűnözők már eddig is több milliárd ember nyomorát, megbetegedését, kihalását okozták.
Az előzőekben vázlatosan felsorolt valamennyi hivatali bűncselekmény elkövetőit Áder János személyesen
fedezi a parlamenti és akadémiai szakértői hitelemet rontó hamis köztársasági elnöki válasz érvényben
tartásával. Ez az oka, hogy ezen nyílt levél címében kérdésként megfogalmazott véleményem alakult ki róla.
Az ügyre vonatkozó konkrét méréstani és bűnügyi bizonyítékokat lásd a www.tejfalussy.com és az azon
belül működő előző honlapjainkon.
A FENTI KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ÉS FELJELENTÉS LÉTREHOZÁSI DÁTUMA:
Magyarország, 2014. december 11., 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 Környezetvédelmiés 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.
*
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Melléklet: az Alliance Israelitee 1910-ben közzétett felhívása Magyarország és Galícia elrablásához
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feladó:András Tejfalussy <tejfalussy.andras@gmail.com>
címzett:Áder János <ugyfelkapu@keh.hu>
nograd@birosag.nograd.hu;
Polt Péter <lu@mku.hu>;
másolatot kap:
miniszter@im.gov.hu;
miniszter <miniszter@vm.gov.hu>
dátum:2014. december 12. 1:26
NYÍLT LEVÉL ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKHÖZ: CIONSZELEKTÍV ROHADÉK, HA
tárgy:
FENNTARTJA ELLENEM AZ X-398/1998. Ikt.sz. HAMIS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI IRATOT
küldő:gmail.com
A fenti feljelentőirat legfőbb ügyészségi visszaigazolása és általuk átküldése a Központi Nyomozó Ügyészséghez.

Budapest, 2015. február 7. Tejfalussy András felperes (1-420415-0215, an. Bartha Edit), 1036 Bp. Lajos u. 115.
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