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Dr. Varga Judit miniszter kezéhez!

Tárgy: Nyilvános feljelentés a bíróságok és ügyészségek felsorolt csalásaiért felelős vezető hivatalnokok ellen 

Az AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi és Gazdaságosság Ellenőrző Központja
gmk képviselőjeként 2.P.20.129/1993. FB szám alatt keresetet nyújtottam be, hogy megállapíttassam a nemzetközi
szabadalmaim  szerinti  méréseink  eredményei  alapján  általam  elhárított  károk  alapján  járó  megbízás  nélküli
ügyviteli díjat. A kereset tárgyalását meggátolták, de a nyugdíjamból nemrég levontak, mintha letárgyalták volna.

Kétféle károkozást lepleztem le. Az egyik leleplezett károkozás: a műtrágyázással és konyhasó helyett étkezési
sóként  alkalmazással  mérgezően  túladagolt  kálium  gazdasági,  környezetvédelmi  és  egészségügyi  kárai.  A
leleplezésben Dr. Kovács Pál volt egészségügyi miniszter,  Dr. Szabó Árpád és utóda, Dr. Baraczka Balázs az
Országos  Igazságügyi  és  Orvosszakértői  Intézet  volt  vezetői,  Dr.  Nagy  Gábor  ENSZ  szakértő  állatorvos,  a
Phylaxia Oltóanyag Ipari vállalat volt igazgatója, Dr. Pannonhalmi Kálmán élettantanár MTA Elnöki titkárság
vezető,  Dr.  Biczók  Gyula  biokémikus  Környezetvédelmi  és  Területfejlesztési  Minisztérium főosztály  vezető,
Veress Tibor agrármérnök újságíró és egyes bírák is segítettek. Többjüket „véletlen baleset” érte, s már meghaltak.
Amikor a kálium ügyben interpelláció volt súlyos balesetet okoztak a Feleségemnek. Okozóit nem büntették meg.
A másik leleplezett károkozás: a humusz termelésre (talajtani tankönyv szerint is) alkalmatlan, de „humusztermelő
gilisztának” hazudott (Eisenia Foetida), trágyagiliszták hitelből felvásároltatására szervezett csalás, amit hamis
szabványra alapoztak. (A hamis szabvány olyan műszert ír elő humusztartalom mérésre, ami humusznak mutatja a
nem humusz gilisztaürüléket.) Miután a méréseink bizonyították, hogy a gilisztaürülék annyit sem ér trágyaként,
mint a gilisztákkal etetett szervestrágya, bementem az OTP és a Mezőbank akkori vezetőihez és leállítattam velük
a hitelezést. Ezzel több százezer embert menthettem meg az eladósodástól. Előtte 50 ezer családot végzetesen
eladósítottak, s ezeknél húsz ember öngyilkos lett. Ezért is személyesen felelősök az aljas miniszterek, akik engem
sikertelenül próbáltak (jutalomként?), hamis elmeorvosi szakvéleménnyel, amit 1980. január 2-án hamisítottak,
amikor a rendőrök egy magánszemély aljasul hamis vádjai alapján a 40 C fokos influenzám közben elhurcoltak a
Semmelweiss Orvostudományi Egyetemre elmeorvosi vizsgálatra, gondnokság alá helyezni. A 2.P.20.129/93. pert
felfüggesztették, amíg az általam leleplezett csaló miniszterek a gondnokság alá helyeztetésemmel kísérleteztek,  s
eközben a találmányaim szerzőinek tüntetve fel magukat, többen is Nobel-díjra pályáznak. 1997. szeptember 10-
én hajnalban rendőrök betörték a lakásirodám ajtaját, ott, majd a III. ker. Rendőrségen agyrázkódásosra vertek,
rugdostak, s utána véresre bilincselve elhurcoltak a Váci Városi Bíróságra, ahol viszont belebuktattam a bírót az
okirat hamisításaikba. A verő rendőröket a katonai ügyész nem voltak hajlandó vád alá helyezni, rólam viszont
közzétette Göncz Árpád köztársasági elnök, azzal  utasította  el  a veretők elleni  közérdekű bejelentést,  hogy a
rendszerváltás előtt  óta  gondnokság alá  helyezett  elmebeteg vagyok. Ezt az  X-398/1998. ikt.  sz.  köztársasági
elnöki aljas  rágalmat az utódai,  Áder János is,  ma is  érvényben tartják.  A Tejfalussy  András nevemet előbb
Tejfalusi-ra,  később  pedig  Tejfalussy  András  Bélára  hamisították,  hogy  mérnöki  diplomám,  nemzetközi
szabadalmaim,  cégbejegyzéseim,  ingatlantulajdonaim,  miniszteri  kitüntetéseim,  országgyűlési,  önkormányzati
szakértői hivatalos megbízásaim ne azonosítsanak. Amikor kiküldtem egy amerikai lapnak a verettetés leírását,
800.000,-Ft-os faxköltséget próbáltak végrehajtani a verőcei ingatlanomon, miután kilopták a nem tartozásomat
igazoló MATÁV iratot a III. ker. Bíróság végrehajtó irodájából, eltüntették a bírósági elnöki irattárból és az én
irodámból is. Közben a III. ker. OTP fiók lelopott ügyészi közreműködéssel félmillió forintot a számlánkról. A
bíróságok a mai napig sem voltak hajlandók érdemben tárgyalni a 2.P.20.129/193. keresetünket, bár a gilisztázási
csalási ügyre vonatkozó kereset-részt Dr. Czugler Péter egyetemi professzor, volt bíró, kiváló ügyvéd pontosította.
Azért kérem Önt, hogy mint igazságügyi miniszter személyesen vizsgálja ki az egész ügyet, mert a jogállamiság
lett kérdéses! A károkozók védelmére elképesztő csalásokat folytatnak egyes bírák és ügyészek! Például amikor
feljelentettem, hogy az EU-ban megtűrt maximumnál a Váci Vízmű nyersvíz-kútjában 8000%-kal több volt a
mérgező növényvédőszer, a Pest Megyei Ügyészség osztályvezetője az 1980. január 2-án ellenem készített hamis
elmeorvosi szakvéleményre hivatkozással állította le a nyomozást (lásd Nyom: 1/7. 15346/1993. határozat). A
bizonyítékok közzé vannak téve a www.tejfalussy.com honlapomon és azon belül működő korábbi honlapjaimon!
A nyugdíjamból levont pénz és az OTP-nél ellopott pénz visszafizettetését és teljes perköltség-mentességet kérek,
és ingyenes ügyvéd(ek) kirendelését is a magánvád emeléshez és perújításhoz, neki(k) 10% sikerdíjat ajánlva fel!

Budapest, 2020. január 20. Tejfalussy András okl. vill. mérnök, feljelentő és felperes, volt gmk végelszámoló (1-
420415-0215, An.: Bartha Edit), 2621 Verőce, Lugosi u. 71., postacímek: 1036 Bp. Lajos u. 115.III. 18., E-mail:
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, telefon: +36 (1) 250 6064, +36 20 218 1408. 

Copy: Tájékoztatásul a „jogállami normák” betartását ellenőrző Európa Tanács
illetékes fóruma, és hazai és nemzetközi sajtóorgánumok részére is megküldve!
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