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NYILVÁNOS VÁDIRAT A MAGYAR ÉS IZRAEL ÁLLAM (VEZETŐI) ELLEN, KÖZÉRDEKŰ PER. 

 
Le kell állíttatniuk az itt bizonyított biológiai háborút. Úgy, hogy minden ENSZ- és Európai Uniós 
tagállam hivatalaiból, hivatalos intézményéből kizárják a Tóra és a Talmud emberi jog sértő 
törvényeit érvényben tartani akarókat, akkor is, ha valamilyen vallásúak és akkor is, ha materialisták. 
 
A magyar értelmiséget is terrorizáló idegen hatalmak kiszolgálóitól elszenvedett máig is fennálló sérelmeink:  
 
1. Dr. Tejfalusy Béla nagyapám a Nyitrai Bíróság vezetőhelyettese volt. Amikor az I. Világháború 
következményeként a csehek megszállták Nyitrát, megkísérelték meggyilkolni. Aznap, amikor   
kinyilvánította, hogy nem hajlandó cseh nyelven bíráskodni, mivel „nem akar hazaáruló huncut gazember 
lenni”. Még aznap el kellett menekülnie. Mindent hátrahagyva menekült át Abonyba. 
 
2./Bartha Béla nagyapám a II. Világháború idején Rendőrfőkapitány helyettes volt Budapesten. Nem    
engedett letartóztatni olyan baloldali érzelmű, ill. zsidó származású személyeket, akiket nem ítélt el a bíróság 
bűncselekmény miatt. Szálasiék eltávolították és megkísérelték meggyilkolni. Rákosiék meg végleg 
megvonták a nyugdíját, elvették a lakását. Őt és a Nagyanyámat is évekre kitelepítették. Télen is egy fűtetlen 
fáskamrában kellett lakniuk Dévaványán. Ezért a Kádár rendszerben és később sem részesítették őket 
és/vagy a leszármazottaikat, minket kártalanításban.  
 
3./Édesapámat, Tejfalusy Ferencet, aki a Horthy rendszer idején főellenőr volt a Magyar Nemzeti Bankban, a 
háborút követően, Rákosiék, a nekik nem megfelelő származása miatt eltávolították.  
 
4./Annak ellenére, hogy megfeleltem a felvételi vizsgán, nem akartak felvenni a Budapesti Műszaki 
Egyetemre. Csak azért vettek fel, mert egy ELTE-s professzor, Dr. Nagy Elemér, akinek korábban a 
televízióját javítottam, s meggyőződött a logikus gondolkodásomról, fellépett a jogsértés ellen. Az egyetem 
elvégzése után ő ajánlott be a Csepeli Fémmű Kutatóintézetébe is. Ennek is köszönhető, hogy egy sor 
tudományos kutatás gyorsító találmányt, nemzetközi szabadalmat hozhattam létre.  
 
5./Csepeli kutatóintézeti munkatársam, Matolcsy Erzsébet fizikus többünknek elmondta: észrevette, hogy az 
osztályvezető-helyettes Bross Sándorné (született Bojtár Judit) tisztességtelen tevékenységeket folytat, és 
hogy megkérte Brossné öccsét, Bojtár Elemért, hogy „állítsa le” Juditot. Nem sokkal ezután Matolcsy 
Erzsébet „véletlen motorbaleset” áldozata lett. Később, 1975-ben, Brossné kezén eltűnt egy tőlem általa 
elkért teljes találmányi dokumentációm. Csak rendőrségi kerestetéssel tudtam visszaszerezni. Ezután 
különféle vádakat koholtak ellenem és ezek alapján megvonták a műszerfejlesztő részleg vezetői 
megbízatásomat. A Munkaügyi Bíróság visszahelyezett. Ekkor elvették a gyári belépőmet. Kizártak a 
gyárból. Feljelentettek rágalmazás hamis vádjával. Megkísérelték, hogy bíróságon, hamis tanúvallomások 
segítségével elmebeteggé nyilváníttassanak. Eközben én a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 
Növényvédelmi és Agrokémiai Központ új munkahelyemen tudományos akadémiai pályázatot nyújtottam 
be. Arra vonatkozólag, hogy lehetséges a mezőgazdasági kutatások és ellenőrzések hatékonyságát, 
pontosságát, megbízhatóságát az általam feltalált GTS-Antirandom hatás-vizsgálati és -optimalizáló software 
alkalmazásával megsokszorozni. A csepeliek bolonddá nyilváníttatási kísérlete közben ez a pályázatom 
„eltűnt” a Magyar Tudományos Akadémián. Miközben az ügyészek, 1980. január 2-án  rendőrökkel 
elhurcoltattak a Semmelweis Orvostudományi Egyetemi elmeorv(os)okhoz. Itt egy csaló elmeorvos, dr. 
Irányi Jenőné (és társa) hamis szakvéleményt készített. Úgy tüntette fel, hogy azért kerestettem meg a 
rendőrökkel a találmányom eltűnt dokumentációit, mert „üldözési mániás vagyok”. A hamis elmeorvosi 
szakvéleményében azt is lehazudta, hogy a vizsgálat idején influenza miatt magas lázam volt. Miután a 
körzeti rendelőintézet tisztességes orvosai igazolták, hogy a vizsgálatra elhurcolás előtt, alatt és után is, mint 
fekvőbeteget magas lázzal kezeltek, nem sikerült a hamis szakvéleményt ítélettel megerősíttetniük, vagyis 
nem lett érvényes. Ennek ellenére a találmányaim tolvajai, és a találmányaim szerinti eljárások 
alkalmazásával, a korábbiaknál sokkal hatékonyabb hatás-ellenőrző méréseink eredményei alapján általam 
leleplezett gyári, kutatóintézeti és kormányzati csalók elterjesztették, azt terjesztik felőlem, hogy már sikerült 
elmebeteggé nyilváníttatniuk.  
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A mai napig is ezzel akadályozzák a méréseinkkel leleplezett csalások leállítását, a csalók, gyilkosok 
elítéltetését.  
 
6./1992-ben, miközben az új elmeorvosi vizsgálatot szervezték ellenem, egy általam foglalkoztatott 
programozó, Horváth Péter, akit megbíztam  a szakértői döntéseket zavarszűrő és optimalizáló Automatizált 
Pszicho-Logikai-Analízis (APLA) software-találmányom egyik részprogramja számítógépre vitelével, 
eltüntette az programozáshoz rendelkezésére bocsátott dokumentációmat (1992-93.). Horváth Péter eközben 
elcsalta a barátaihoz fröccsöntő gépen játékokat gyártásban segíteni a közgazdász feleségemet, Balogh 
Zsófiát és ott a fröccsöntőgép baleset ellen védő rendszerét tudatosan elrontással súlyos balesetet okoztak 
neki, 1992. november 19-én. Az általam azonnal riasztott rendőrök megállapították, hogy a gép baleset 
elhárító rendszere el volt rontva, s hogy a feleségem nem volt hibás a rendelkezésére bocsátott elrontott gép 
okozta balesetben. A Horváth Péter és társai vétkességét igazoló jegyzőkönyvek eltűntek a rendőrségről. 
Horváth Péter és társai hamis baleseti jegyzőkönyveket készítettek. Ezek lehazudták, hogy Horváth Péter 
volt jelen a balesetnél. Horváth Péter később azt hazudta a bíróság felé, hogy ő átadta a Feleségemnek (a 
feleségemék gmk-jának) az APLA program dokumentációt és a program működőképes software-ét, de a 
Feleségem nem fizette ki neki. Valójában sosem adta át. A bíróságok csak Horváth Péter hamis tanúkkal 
igazolni próbált alaptalan munkadíj követeléseivel voltak hajlandók foglalkozni. A baleset előidéző Horváth 
Péter és barátai megbüntetésével és kártérítésre való kötelezésével nem. Egy ideje az interneten is látható, 
hogy a Horváth Péter által tőlem eltulajdonított APLA software lebutított változatait 57 országban árusítják 
szakértői döntési (expert choise) program elnevezéssel.  
 
7./A hazai tudományos akadémiai kutatóintézetek kutatói az általam feltalált GTS-Antirandom tudományos 
kutatásgyorsítási eljárásokat mások kutatási eredményeként publikálják. Pl. dr. Furka Árpád és dr. Roska 
Tamás találmányaként. Büntetlenül mások találmányainak hazudhatják a nyilvánosság előtt a tőlem 
származó kutatásgyorsító hardware, software és mérőlétesítmény terv megoldásokat. 1978 és 2002 között 
folyamatosan próbálkoztak vele, hogy elmeorvosi csalásokat szervezzenek ellenem. Például 1997-ben 
szeptember 10-én hajnalban betörtek hozzám a terrorista rendőrök. Előbb a saját irodámban, majd a Bp. III. 
ker. Rendőrkapitányságon agyrázkódásosra rugdostak, vertek. Amikor a családom ott is keresett, előbb 
eltitkolták, hogy ott tartanak bezárva. Vagyis meg akartak gyilkolni. Mivel nem sikerült eltitkolniuk, mert 
ököllel vertem a cellaajtót a feleségem hangját hallva, bilincsbe verve, agyrázkódásosan elhurcoltak a váci 
bíróságra. Azért, hogy onnan egy csaló bíró, dr. Kautzné dr. Schneider Margit Erika elmeorvosi vizsgálatra 
tudjon tovább hurcoltatni. Csakis azért nem sikerült neki, mert a tárgyalás alatt rábizonyítottam, hogy ott is 
közokiratot hamisít.  
 
8./Miközben Horváth Péter és barátai a feleségem balesetét „összehozták”, három miniszter (Surján László, 
Gergátz Elemér, és Keresztes K. Sándor) megakadályozott egy interpellációt. Azt, amelyet dr. Kovács Pál 
(MSZP) és dr. Pap János (Fidesz) országgyűlési képviselők terjesztettek be, a kálisó hatás-mérésekkel 
bizonyított talaj, növény, állat és ember mérgező használatai ellen. A miniszterek hamisított mérési adatokra 
alapozó érveléssel szembehazudták az általam méréstani szakértőként, az általam vezetett Agroanalízis 
Tudományos Társaság gmk munkatársaival előkészített, de utána dr. Pap János tudományos akadémiai 
szakértője által „legyengített'” interpellációt. Ily módon akadályozták meg, hogy az Országgyűlés 
szakbizottságai foglalkozhassanak a kálisóval mérgezéssel (8253. sz. válasz, 1992. december 8.). Emiatt a  
közérdekű kárelhárítási kísérletben közreműködésünkért járó munkadíjunkat a mai napig sem fizették ki. 
 
9./Az is bebizonyosodott, hogy a kálisóval mérgezés ellen fellépéseim megtorlásaként is szervezték 1997. 
szeptember 10-ét, amikor a rámuszított terrorista rendőrök agyrázkódásosra rugdostak, vertek, hogy utána 
meggyilkoljanak, vagy ha ez nem sikerül, akkor a bűnöző dr. Kautzné dr. Schneider Margit Erika bíró 
beutalhasson egy elmegyógyintézetbe, ahol elektrosokkoltathatnak és egy újabb hamis elmeorvosi véleményt  
készíttethetnek. Mivel ez sem sikerült nekik, Göncz Árpád levele (X-398/98. Ikt. sz.) azt hazudta, hogy már 
a rendszerváltás előtt jogerős ítélettel gondnokság alá helyeztek, mint gyógyíthatatlan elmebeteget. Ha 
valóban gondnokság alá helyeztek volna, akkor  nem szerepelhetnék a hivatalos választói névjegyzékben. 
Ezt az „ellentmondást” azzal próbálták   kiküszöbölni, hogy meghamisították a személyi számomat a belügyi 
adatnyilvántartóban. Amikor autóvezetői jogosítvány hosszabbításom alkalmával ez is kiderült, módosították 
a nevem a jogosítványban. (Tejfalussy Andrásról, Tejfalussy András Bélára.)  
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10./Az ellenem, a Feleségem és a többi tudományos munkatársam, valamint a mérgezett magyar lakosság 
elleni akadémikusi, miniszteri, államtitkári, stb. hivatali bűncselekményeket Göncz Árpád köztársasági elnök 
által készíttetett és közzétett hamis irattal fedezik. Az utódai, a jelenlegi köztársasági elnök is (X-398/1998. 
Ikt.sz.). A hamis iratot egy, a Magyar Gárdát megszüntető elfogult fővárosi bírósági bíró is érvényben 
tartotta. Bebizonyosodott, az általam időközben megszerzett titkosított miniszteri levelek alapján, hogy a 
kálisóval mérgezés elleni fellépésem elleni elmeorvosi csalásokat személyesen dr. Gergátz Elemér 
mezőgazdasági miniszter, dr. Kamara János belügyminiszter és dr. Bócz Endre fővárosi főügyész szervezték, 
a lakóhelyeim szerinti polgármesterek segítségével, valamint az okirat-hamisító csaló Klein Katalin verőcei 
jegyző és dr. Kautzné dr. Schneider Margit Erika váci bíró közreműködésével. Az is kiderült, hogy a mérnöki 
diplomám, a találmányaim, a miniszteri kitüntetéseim, a tudományos társaság vezetői jogosítványaim 
nyomai eltüntetése érdekében a nevemet is meghamisították. Tejfalussyról, Tejfalusira. A lakcímemet is 
meghamisították. Verőce, Lugosi u 71-ről Lugosi u. 7-re. Az ingatlan tulajdonomat is lehazudták. Mint  
említettem, a belügyesek a személyi számomat is meghamisították, hogy végleg eltüntethessék a nyomaimat.   
 
11./Újabban kezdik nem találni a hazai szabadalmi hivatal iratárában azokat a találmányi bejelentéseimet és 
nemzetközi szabadalmaimat (TE-775, CE-1110, CE-1112), amelyeket, ill. a bennük megtestesült kutatás 
automatizáló software-imet és létesítmény terveimet elkezdték dr. Furka Árpád, dr. Roska Tamás és mások 
találmányainak hazudni.  Akadémiai státusz szerzéshez, Príma Primissima díjhoz, vatikáni stb. kitüntetéshez, 
Nobel-díj szerzéshez. És az MTA Martonvásári Mezőgazdasági Kutató Intézete, meg az MTA Kémai Kutató 
Központ és egyéb kutatóhelyek kutatói ellenem folytatott szerzőséglopási, szerzői jog sértései fedezéséhez. 
 
12./Ezekkel akadályozzák, hogy a több tízezer embert megkárosító hitelezési csalók ellen indított pereimet 
letárgyaltassam. 1993-ben indítottam a Fővárosi Bíróságnál a 2.P.20.129/1993. Ikt. sz. pert a szabadalmaim 
szerinti hatás-méréseinkkel leleplezett akadémiai és agráregyetemi csalások, a kálisóval talajmérgeztetéssel 
(talajelsózatással) aszálykár fokozás, s egy akadémikusi, agráregyetemi oktatói és bankári csalás, a valójában 
nem létező „humusztermelő gilisztákat” tenyésztés és „giliszta humuszt termeltetés” hitelezés részünkről 
végzett kárelhárításának általunk jogosan kért díjai kifizettetésére. Máig sem fizették ki. Pedig Dr. Czugler 
Péter, egy korábban bíráskodó egyetemi tanár ügyvéd pontosította a keresetünket. A „gilisztázás hitelezési” 
csalás elkövetői akkoriban legalább 50.000 magyar embert adósítottak el, sokukat öngyilkosságba hajszolva.  
 
13./Az ellenem szervezett lejáratási akciókkal az ivóvíz készítéséhez használt folyók szennyvízmentesítését  
is akadályozzák. A háziszennyvíz trágyaként és öntözővízként hasznosítását, ahol nem tilos az állati trágya és 
műtrágya használat. Persze az ezért a kárelhárítási szakértői munkánkért járó kárelhárítási díj kifizettetését is 
akadályozzák az ellenem folytatott hitelrontással. 
 
14./A 2.P.20.129/1993. Ikt. sz. indult – és később a csaló bíróságok ellen is kiterjesztett - keresetünk 
szerinti per tárgyalását nemrég azzal állította le egy nógrád megyei ügyész, hogy a jelenlegi törvények 
szerint nem bűncselekmények a fenti akadémiai, agráregyetemi és banki csalásokkal elkövetett emberi 
jog sértések. A Legfelsőbb Bíróság elnöke és az igazságügyi miniszter semmibe veszi a tiltakozásaimat. 
 
15./A hatalmat birtoklók a legegyszerűbb módszerekkel csalnak, hogy fedezzék a bűnelkövetőket. A 
találmányaim átnevezésével. Mérési stb. bizonyítékok ellenkezőre hamisításával. A tényeket szembehazudó 
és/vagy semmibevevő hamis szakértői véleményekkel és egyéb hamis tanúzásokkal. A bizonyítékokat 
szembehazudó ügyészségi határozatokkal. A mérésekkel bizonyított bűnelkövetéseket is nem 
bűncselekménynek hazudják az ügyészek. Rendszeresített rendőrségi, bírósági és egyéb hivatali okirat 
hamisításokkal. Bizonyíték eltüntetésekkel. Irat titkosításokkal. Személyi adat meghamisításokkal. 
Rendszeresített postázási csalással. A bírósági irat azonosítókat nem írják rá a bírósági borítékra, miközben 
más irato(ka)t tesznek bele, mint ami(k)nek az átadását a tértivevényeken a postás igazoltatja. A bírák nem 
írják alá a kiküldött hamis végzéseiket. Az irat hitelesítő bírósági alkalmazott olvasható neve is hiányzik 
róluk. Ilyen egyszerű trükkökkel fedezik a magyar lakosság emberi jogait sértőket. A kálisóval műtrágyáztató 
és ezzel a termőtalajt, növényeket, állatokat és embereket mérgeztetőket. A „Stop Só programmal” népirtó 
terroristákat, akik a növelt káliumdózisról és a csökkentett konyhasó dózisról azt hazudják, hogy 
vérnyomáscsökkentőek és javítják az egészséget. Nobel díjas kutatók mérései is bizonyítják az ellenkező 
hatást. Azt, hogy ezekkel életveszélyesen rontják a keringést, s életveszélyesre fokozzák a vérnyomást stb. 
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Így fedezik azokat is, akik a vegyszerekkel és vírusokkal szennyeztetett ivóvizeket ártalmatlannak hazudják. 
A szennycsatornákkal szennyeztetett ivóvíz egészségesnek hazudásával népirtókat. A tiszta desztillált 
ivóvizet mérgezőnek hazudókat. Azokat, akik a becsapott áldozatok hibájának tüntethetik fel a mérgezett 
élelmiszer és ivóvíz fogyasztás miatti betegségeket, életrövidülést, néppusztulást. Azokat, akik meggátolják a 
„véletlen baleseteknek” feltüntethető, de nyilvánvalóan tervszerű (például lásd Talmud, Baba kamma 93 b. 
lap és, Taanith 10 a. lap, Mózes II.23/20-33., és Mózes V.7/2. és 22.) egészség károsítások kitervelői, 
elkövetői, közvetlen és közvetett haszonélvezői, az emberi jogokat sértő bűnözők elleni bűnvádi eljárásokat. 
 
16./ Zsidó származású ismerősök is segítettek a fenti problémák okai feltárásában és a megoldás 
keresésben: 
 
Annak idején, egy Majakovszkij utcai – vélhetően zsidó származású - szomszédom, akinek már nem 
emlékszem a nevére, adott nekem egy másolatot Luzsénszky Alfonz: „A Talmud magyarul” c. könyvéből, 
amit Luzsénszky először 1910-ben jelentetett meg. Ebben vannak kigyűjtve a Talmudból azok a főbb zsidó 
törvények, amelyek a zsidó közösségek szervezeti működési szabályzataként szolgálnak. Azok, amiket 
minden zsidó mindenhol köteles érvényesíteni a nemzsidókkal szemben. Például ilyeneket: Mindegyik nem 
zsidó barom. Ha zsidó bárhol, bármikor, bármiért megcsal, kirabol, meggyilkol nemzsidót, ezért nem 
büntetendő. Minden nemzsidó nő kurva. A zsidók kötelesek a nemzsidókkal szemben hamisan tanúskodni a 
többi zsidók javára. Egy tanú hamis vallomása alapján is elítélhetik a bírók a nemzsidókat. Ha a bírák 
másként nem tudják elítélni a nemzsidót, akkor kötelesek csalni velük szemben, hogy mindenképpen a 
zsidóknak adhassanak igazat stb. Egy másik könyv másolatát is nekem adta. Blümchen Izsáknak „A 
FELSŐBRENDŰ FAJ JOGA” c. könyvét. (Franciából fordította: Dr. Iványi Béláné, Kiadta: Fehér Újság, 
Debrecen, 1922., Magyar Nemzeti Könyv- és Lapkiadóvállalat R.T. Piac u. 2.). Idemásoltam néhány 
„zsidólelkesítő” mondatot e könyv 37-39. oldaláról:  
 
...” Midőn Antoin úr az Odeonól héber színházat csinált, éppúgy mint Claretie úr a Comédie-Francaiseből 
héber színházat csinált, előadatta Esztert, Izrael hercegnőjét (1912.február), ez hatalmunk és gyűlöletünk 
fényes manifesztációja volt.  ….. 
….. 
„Eszter: vért akarok! Még többet akarok/ és hogy Izrael fiai hajnal hasadtáig Gyilkolhassák, lelkifurdalás, 
könyörületesség és kegyelem nélkül. Az Isten ellenségeit, akik egyúttal a mi ellenségeink is.  
Gyilkoltak; egyre gyilkoltak. A teremben tartózkodó véreinket szent mámor szállta meg …. 
Három teljes napon által, szünet nélkül, pihenés nélkül, 
Csak öljétek, öljétek mindig, egyenkint, csoportonkint, Házankint, törzsenkint ! 
 
ESZTER : 
 
Öljétek, mindnyáját, És dobjátok ki, ha kell, a magányos szeleknek A jövő nemzedék magját ! Mily enyhe 
ma az éj ! Milyen jó most élni ! 
- - - - - - - - -  
Itt van, eljött tehát végre a bosszúállás napja, az oly régen várt, szép nap, mely megszenteli, az én 
örökkévaló népem megígért győzelmét. 
 
Húsz előadáson, ötvenezer türelmetlen zsidó ordította egyszerre a szép zsidó színésznővel: 
 
Ébredjetek Izrael ünnepének énekesei ! Harsogjatok, zengjetek királyi hárfák és léviták trombitái ! És 
pallosaitok legyenek készen, a nyilak legyenek gyorsak, Hogy a bosszúállás tűznek gyorsaságával 
szaladjon ! 
 
 Ezen rivalgások megreszkették a színház falát. Kijövetelkor testvéreink lelkesedésétől visszhangzott 
minden városnegyed.  
 A sápadt franciák takaróik alá rejtőztek, megborzadva lelkesedésünk viharának elvonulásakor. 
 Szép esték! A köztársaság állampénztárából fizették ki, a köztársaság egyik hivatalos színházában 
játszották el, hogy ezzel is jól kiemeltessék a köztársaságnak szándékainkban való közreműködése és 
akaratunkkal szemben való engedelmessége. 
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 Meg fogjuk kapni az Eszter három napját. Nem valósíthatjuk meg Oroszországban*) (Ez a jóslat 
nem vált be, mert éppen Oroszországban kapták meg a zsidók több százszorosan „Eszter három napját”. A 
fordító.) Nem valósíthatjuk meg Németországban vagy Angliában, ahol a nép elkorcsosult; ahol a mi 
segítségünkkel degenerálódott, gyáva, hiú, miként Ahasvér, ki hátát ostorainknak, torkát pedig késeinknek 
önként nyújtja oda.  
 
Izraelben van egy erő, mely összetör. Minden ellenünk irányított emberi mozgalmat, És ki jogainkat és 
előnyeinket sérti, annak sorsa meg van pecsételve. …...” 
 
Ezek is megfelelnek annak a Mózesi és Talmudi előírásnak, hogy a zsidók mindenhol kíméletlenül irtsák ki a 
bálványimádókat (a Talmudban annak minősített keresztényeket is). Olyan ütemben, ahogy az adott területen 
növekszik azon zsidók száma, akik betelepednek a kipusztított nemzsidók helyére. Lásd: Mózes V.7./2, 22..  
 
Egy zsidó származású, de kommunista identitású munkatársam szerezte be és adta nekem azt a tudományos 
könyvet (lásd mellékletek), amiben pontosan le vannak írva azok a Nobel-díjas kutatók által végzett 
kísérletek, amelyek szerint az étkezési konyhasó pótlás csökkentés és/vagy kálium túladagolás betegítő, 
életrövidítő és nemzőképtelenség okozó, vagyis fajirtó hatású vegyi fegyver használat. Tehát egy 
kikísérletezett módszerrel valósítják meg a Mózes II.23/20-33-ban leírt étkezési diszkriminációval történő 
fajirtást. Azt, hogy a zsidók által elfoglalni akart területen a zsidók tervszerűen szabályozzák a nemzsidók 
kipusztulását. Ehhez manapság csak annyi kell, hogy az élelmiszerláncok programozottan osszák szét a 
boltokban árusított élelmiszereket. Úgy, hogy olyan arányban legyen bennük a konyhasó és kálium, amilyen 
arányban a környéken betegíteni, pusztítani akarják a vásárlókat. És/vagy az, hogy a vízmű a környék 
vezetékes vízébe bejut(tat)ott szennyező vírusokat, mezőgazdasági, ipari, háztartási mérgező vegyületeket 
tervszerű ütemben, a vízszennyezettség ellenőrző méréseket kikerülve, hiányosan hatástalanítsa. És az, hogy 
az illetékes hatóságok tervszerűen akadályozzák a háztartásokat az ivóvíz otthoni átpárlással (desztillálással) 
tisztításában. Hazánkban pl. úgy, hogy az ÁNTSZ elhíresztelte, hogy a tiszta desztillált víz - amiből az 
összes infúziós oldatokat is készítik - ivóvízként életveszélyes méreg. Miközben eltitkolják, hogy a Talmud 
szerint a tiszta desztillált víz a lehető legjobb, legegészségesebb ivóvíz, ami tiszta konyhasóval megfelelően 
sózott kenyérrel a tiszta NaCl konyhasót is pótolva, szinte valamennyi betegséggel szemben gyógyhatású ….  
 
Jelen beadvány útján, mint közérdekű bejelentő és feljelentő, s mint felperes is, a következőket kérem:  
 
1./A Legfelsőbb Bíróság (Kúria) elnöke és vagy az igazságügyi miniszter jelöltessen ki olyan elfogulatlan 
hazai és külföldi bíróságokat, ha vannak ilyenek, ahol elítélhetik azokat a fent nevezett emberi jog sértőket, 
akik a Talmud és a Tóra törvénykönyvekben a nemzsidók kárára előírt emberi jog sértő diszkriminációkat 
alkalmazták velem, a családommal, a munkatársaimmal, s az általunk védett nem zsidó és zsidó magyarokkal 
szemben. Állapítsák meg, hogy az ellenünk elkövetett fenti emberi jog sértésekért a Magyar Állam és Izrael 
milyen arányban tartozik kártérítést fizetni az ún. „holokauszt kártérítéshez” képest. 
 
2./Le kell állíttatniuk az itt bizonyított biológiai háborút. Úgy, hogy minden ENSZ- és Európai Uniós 
tagállam hivatalaiból, hivatalos intézményéből kizárják a Tóra és a Talmud emberi jog sértő törvényeit 
érvényben tartani akarókat, akkor is, ha valamilyen vallásúak és akkor is, ha materialisták. 
 
3./Tiltsák be azokat a jogszabályokat, joghézagokat, amelyek alapján az emberi jog sértő bizonyított fenti 
bűncselekményeket is nem bűncselekménynek nyilvánító hazai ügyészek és bírák büntetlenséget élvezhettek. 
 
4./Állapítsák meg, hogy a fentieket bizonyító közérdekű bejelentésekre nem válaszoló vagy azokat 
szembehazudó köztársasági elnökök, miniszterelnökök, miniszterek, államtitkárok, ügyészségi vezetők, 
rendőrségi vezetők, bírósági vezetők, jegyzők a fentiekkel elkövettek-e emberi jog sértést és/vagy 
alkotmánysértést, csalást,  rablást, népirtást, hazaárulást stb. és/vagy ezek bűnpártolását és/vagy bármiféle 
egyéb bűncselekményt, s ha ezek valamelyikeit elkövették, melyikük, melyikért milyen büntetést érdemel. 
 
5./ Állapítsák meg, hogy a károkozó bűnelkövetők elleni vádemelést a fenti ügyekben azért akadályozzák, 
hogy ne lehessen megtéríttetni polgári bírósági peres eljárás útján a bűncselekményekkel okozott károkat, s  
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hogy a több millió magyart az ún. devizahitellel megcsaló bankárok ellen is ezért nem indítottak 
büntetőpereket. Ezért nem folytatják le a csaló bankosok és őket foglalkoztató bankok ellen azt a pert, 
aminek az eredményeként ezeknek meg kellene téríteniük a több millió károsult részére az őket a „hosszabb 
távon is legolcsóbb devizahitel” felvételére rábeszéléses „hitegetési és felbíztatási csalással” okozott károkat. 
 
6./Állapítsák meg, hogy a „cionszelektív” bíráskodás eredménye, hogy az 508.000 még nem ismert nevű 
magyar holokauszt áldozat hozzátartozói részére is kártérítéseket kapott a Magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetsége, miközben a fenti csalások vétlen áldozatainak nem fizetnek, nem hajlandók megítélni kártérítést, 
s az emberi jog- és alkotmánysértő diszkriminációk elleni feljelentéseket is semmibe veszik a jogalkalmazók. 
 
A fentieket dokumentáló konkrét mérési stb. bizonyítékok közzé vannak téve a www.tejfalussy.com 
honlapomon és az azon belül működő korábbi tudományos honlapjainkon (lásd: Google, internet).  

 
7./ Tekintettel arra, hogy óriási pénztartozása van velem, velünk szemben a Magyar Állam alperesnek a 
2.P 20.129/1993. alapszámon indult per folytán is, teljes költségmentességet kérek. Kérem valamennyi 
ügyirat tisztességes hitelesítéssel és a tértivevényen lévővel azonos ügyszámmal ellátott borítékban való  
kiküldését és a tárgyalások távollétem esetén is megtartását. A fentiek bűnügyi bizonyítékait a nógrádi 
ügyész bűncselekményeket nem bűncselekménynek nyilvánítása miatt félbeszakadt Nógrád Megyei 
Bírósági per aktája is tartalmazza. Teljes egészében kérem a jelen ügy aktájához csatolni. Ügyszám: 
2.P.21.041/2010. Pótmagánvád, ill. fellebbezés szükségessége esetén tisztességes, elfogulatlan segítő 
ügyvéd kirendelését kérem. Ha hajlandó felvállalni, Dr. Gaudi Nagy Tamás ügyvéd úr segítségét kérem. A 
munkadíját hasonló nagyságrendben kérem megállapítani, ahogy az ellenem hazudozó bérügyvédeket 
díjaztatták (volna) a köztársasági elnök X-398/1998. Ikt.sz. hamis irata elleni 19.P.27.069/2003. peremben.  
 
Melléklet-1: Vérbesűrűsödés- és magas vérnyomás kialakulás gátló is a víz, a konyhasó és a kálium 
élettanilag optimális (fiziológiás) dózissal pótlása (MEHNAM-info / Orvos továbbképzés. 
(Iratjel:  verhigitoesvernyomascsokkentoakonyhaso141029). 
 
Melléklet-2: Csak a víz, konyhasó, csak a káliumpótlás elrontott dózis arányaival is kiirthatók a magyarok 
(KAPU XXIV.ÉVFOLYAM 2014.11-12., 145. oldal. Ügykód: KAPUcsakavizcsakakonyhasocsakakalium1412) 
 
Melléklet-3: Az egyenként is Nobel-díjra érdemesíthető közérdekű tudományos kutatási eredményeim 
(1970-2014), felsorolás. (Kód: TAnobeldijraerdemestalalmanyai141214j) 
 
A FENTI KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ÉS FELJELENTÉS LÉTREHOZÁSI DÁTUMA: Magyarország, 2014. 
szeptember 16., FELELŐS BENYÚJTÓJA, mint az ügyben személyesen sértett is: 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. 
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