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Jogi nyelvészeti csaláson alapuló „humusztermeltetést” hitelező bűnszervezet elleni feljelentés

A következő módon csaltak: Egy agráregyetemi professzor, Dr. Hargitai László feltalált egy humusz-% 
mérő  olyan  műszert,  amelyik  az  Eisenia  Foetida  trágyagiliszták  humuszmentes,  szervesanyag 
gilisztaürülékét  is  humusznak  mutatta,  majd  ennek  alapján  azt  hazudták  a  humuszmentes 
gilisztaürülékéről, hogy  humusz („gilisztahumusz”), s ennek a jogi-nyelvészeti + mérési csalásnak a 
felhasználásával  több  tízezer  magyar  embert  felbiztattak, hogy  bankhitelből  vásároljanak és 
szaporítsanak „humusztermelő  gilisztákat”,  s  hogy  majd  ezek  szaporulata  és a  „gilisztahumusz” 
ürülékük eladásából törlesszék a felvett bankhitelt. Gilisztatenyésztő vállalkozások jöttek létre, s ezek 
tömegével adták el a gilisztákat az OTP-től és más bankoktól hitelt felvett becsapott embereknek. 

A humusztermeltetést szervező és  hitelező bűnszervezet bűncselekménye elévülhetetlen, miután húsz 
ember halálát okozta. Olyan tömeggyilkosság, mint a holokauszt. Elsőként én lepleztem, én jelentettem 
fel a nemzetközi szabadalmaim szerinti hatás-kalibráló mérésünk eredményei  alapján (Tölg-Molnár 
László  bírónál,  a  Pest  Megyei  Bíróságnál). További  sok  száz  ezer embert  adósítottak  volna  el, 
hajszoltak volna a halálba. Az OTP-nél és a Mezőbanknál is személyesen állítottam le a hitel felvevőket 
csődbe juttató és ezáltal halálba hajszoló csalárd hitelezést. Az OTP akkori vezérigazgatója (dr. Tisza 
László), amikor megmutattam neki a hatás-mérési eredményeket, azonnal leállította a hitelezést. Ezt a  
tényt Tisza László mellett Bonyhádi Elek okl. mérnök is tanúsíthatja, aki megszervezte, hogy Tiszta 
László megtekintse a hatás-mérési  eredményeinket.  A Mezőbanknál  is  azonnal  leállították a csalás 
hitelezését, amikor  ott is bemutattam a hatás méréseket. Később egy talajtani tankönyv is előkerül, 
amelyben a  csalás  szervezése idején leírták,  hogy  valamennyi  állat,  tehát  a  giliszták is  képtelenek 
humusszá átalakítani az általuk megevett szerves anyagokat.

Feljelentem azokat is, akik ezután 100.000.000-Ft-tal kárpótolták a  csalárd  hitelezéshez  a  gilisztákat 
tenyésztőket, s azokat, akik közben lelopták az OTP számlánkról a társaságom pénzét, lásd melléklet-
1., s azokat, akiknek az utasítására a kárelhárítási díjunk perlése közben, 1997. szept.10-én a rendőrök 
összevertek, s  azokat, akik a gilisztatenyésztők vezetőiként nyilvánosan  megrágalmaztak  azzal, hogy 
ideggyógyintézetben kezelnek, lásd melléklet-2, és a köztársasági elnököt, aki hasonló rágalmat tett 
közzé felőlem az X-398/1998. iktatási számú közérdekű bejelentés elutasító hamis levelében, s azokat, 
akik a hamis köztársasági elnöki iratot érvényben hagyták, mint pl. dr. Pataki Árpád fővárosi bíró. 

Ez  a  feljelentés  egyszerre  „Jogos  védelem”  (BTK)  és  „Megbízás  nélküli  kárelhárítás”  (PTK)  is, 
közérdekű bejelentésként Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter kezéhez is megküldve!

Kérem ezen feljelentőirat már iktatott másolatának a  tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com e-mail 
címemre megküldését és a közérdekű bejelentésekre vonatkozó 30 napos ügyintézési határidő szíves 
betartását! A pénz büntetőeljáráson belüli kártérítésként kifizettetéséhez egy ingyenes ügyvédet kérek.

Mellékletek: 1. Ügykód: bankoscsalofedezougyeszekesbirak150829
         2.  Ügykód: gonczarpad-termeczky-bereczky-ragalmai-98

Részletes bűnügyi dokumentáció:
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/gilcsalobirak.htm

Verőce, 2018. 08. 29.                  Tejfalussy András okl. vill. mérnök, feltaláló, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
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Melléklet-1
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Melléklet-2.                                                             Ügykód: gonczarpad-termeczky-bereczky-ragalmai-98

TEJFALUSSY ANDRÁS ÁLLÁSFOGLALÁSA

Sosem voltam idegosztályi kezelt. Tudtommal Bereczky Vilmos belügyi besúgó volt. A Fővárosi Bírósági,  
általam indított  per  2.P.20.129/1993.  Az  engem rágalmazó  levéllel  egyazon napon (!)  dr.  Göncz  Árpád 
köztársasági  elnök is  íratott  egy levelet,  s  abban is  „gondnokság alá  helyezettnek” hazudnak.  Utódai  is 
érvényben tartják. Ezt a csalásukat a választói névjegyzékben folyamatos szereplésem 100%-osan bizonyítja.

Verőce, 2015. 08. 29. Tejfalussy András (1-420415-0215, an. Bartha Edit)  
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