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SZEMÉLYNÉV HELYREIGAZÍTÁST KÉRÉSE A VÁLASZTÁSI ÉRTESÍTŐ ALAPJÁN (IS)

Kérem az érvényes lakcímkártyám szerinti Tejfalussy András nevem helyreállításával a mellékelt 
(melléklet-3) választási értesítő kijavítva megküldését.

Egy idő óta előbb Tejfalussy András Béla névvel illettek (pl. személyi igazolvány), újabban viszont 
a Tejfalussy András Béla névvel. Az érvényes lakcím kártyámon jelenleg is a Tejfalussy András név 
van. Érdeklődésemre a belügyesek azt mondták, hogy a hivatalos okmányokban újabban a születési 
anyakönyvi kivonatban több keresztnévvel szereplő személyeknél legalább még egy keresztnevet 
kell használni. 

A belügyesek indokolását cáfolja, hogy egy kollegám a születése óta eleve két keresztnéven (Zoltán
József) szerepelt az okmányokban, és a mostani újabb okmányokból eltüntették a második nevét.

Engem az anyakönyvi kivonat „Tejfalussy András Béla Ferenc néven azonosított” (melléklet-1). 
Ennek alapján Tejfalussy András néven voltam nyilvántartva a hivatalos iratokban (pl. diplomák, 
szabadalmak, cégbejegyzések, tudományos publikácók, miniszteri kitüntetések, ingatlan tulajdoni 
lapok stb.) Kiderült, hogy a névváltoztatással pl. azt is fedezik, hogy a tudományos találmányaimat 
ellopták (melléklet-2.)

A belügyminisztérium szervezésében egy korábbi verőcei jegyző (Klein Katalin) Tejfalusi Andrásra 
módosította a nevem, és ennek kapcsán azt nyilatkozta, hogy „nincs ingatlan tulajdonom”. Miután  
előtte ő írta át a nevemre a 2621 Verőce, Lugosi u. 71. alatti, általam megvásárolt, házat, ingatlant.

Mindezek alapján valószínűsítem, hogy a belügyesek azért módosították a nevem, hogy lehetővé 
tegyék a magyarok szellemi termékei eltulajdonítását. És azért is, hogygazdátlanítsák, elárvultassák 
a magyarok ingatlantulajdonait. Ezen is alapulhat, hogy állítólag ma már „800.000 elárvult magyar 
ingatlannak keresik a gazdáját”.  Előadták a hírekben, hogy amely ingatlanok eredeti tulajdonosait 
„majd hagyatéki eljárással” sem tudják  azonosítani, azokkal a kormány fog rendelkezni. Vagyis 
eladhatja az Izraelből, Ukrajnából stb. ide áttelepülni tervező, országfelvásárló izraeliták részére. 

Tejfalussy  András  méréstudományi  szakértő,  AGROANALÍZIS  TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG
Környezetvédelmi-  és  Gazdaságosság  Ellenőrző  Központja  pjt  elnök  (a  tolvaj  akadémikusok
találmányaként Nobel díjra ajánlott „kombinatorikus” hatás kalibráló mérés tényleges feltalálója),
volt országgyűlési megbízott,  jelenleg „megbízás nélküli kárelhárító ügyvivő”. Személyi szám: 1-
420415-0215, an. Bartha Edit, néhai Dr. Tejfalussy Béla táblabíró és Bartha Béla rendőrfőkapitány
unokája. +36 20 2181408 , 2621 Verőce, Lugosi u. 71, Levelezési címek: 1036 Bp. Lajos u. 115. III.
18., tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T.: +36 20 218 1408,  honlap(ok): www.tejfalussy.com.

Magyarország, 2019. augusztus 23.

(Cégbíróságon korábban hitelesített aláírás)
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Melléklet-1
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Melléklet-2.
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Melléklet-3 

Iratjel: Roskat-kituntetes-190821

Innovációs csalókat nyilvánosan feljelentés Lovász Lászlóhoz, Palkovics Lászlóhoz, Orbán Viktorhoz:
KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK IS KITÜNTETTE A TALÁLMÁNYAIM ELTUL AJDONÍTÓJÁT

Külön mellékletként csatolva! 
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