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Orbán Viktor miniszterelnök részére, a Ptk. 484-487. §. szerinti nyilvános kárelhárítási közérdekű 

bejelentés, mint feljelentés is. (A kárelhárítási díj az AGROANALÍZIS GMK-v.a.-nak fizetendő!) 

 

FAJIRTÓ KORMÁNYTISZTVISELŐKET FELJELENTÉS AZ ÜGYÉSZSÉGNÉL: 

 

Miért nem ítélik el Surján László minisztert és bűntársait, akik miután bemérték, hogy 4 grammnál 

több kálisó is már vese- és vérmérgező, a kálisóevést 133 grammig veszélytelennek nyilvánították?!  

 

BŰNÜGYI BIZONYÍTÉKOK, BIZONYÍTÁS: 

 

Csatolom dr. Surján László hozzám intézett válaszát (melléklet-1.), amelyben a fenti indokolással 

utasította el a klinikáik kalibráló mérései alapján hozzá benyújtott közérdekű bejelentésemet, 

valamint a hazai gyógyszertárak által gyógytápszerként, konyhasót helyettesítőként árusított kálisó 

2-4 grammos dózisai élettani hatásait kalibráló klinikai kísérletek mérési eredményei méréstani 

ellenőrzéséről az MTA Elnöki Titkárságon felvett emlékeztetőnket (melléklet-2.), s egy további 

emlékeztetőt, amelyben az Országos Igazságügyi Orvosszakértői Intézet vezetője is megerősíti az 

MTA-n felvett emlékeztetőben leírtak helyénvalóságát (melléklet-3),  valamint egy katonai 

szempontból fontos minisztériumi jelentést, amelyben Dr. Biczók Gyula KTM főosztályvezető arra 

hívja fel a felettesei figyelmét, hogy a magyar katonákra mennyire veszélyes, ha az kormány 

túladagoltatja az ételeikben, italaikban a káliumot (melléklet-4.), és a kalibrálási ügyben a 

Budapesti Műszaki Egyetem méréstani tanszékvezetőjével felvett emlékeztetőnket (melléklet-5). A 

feljelentéshez néhai Dr. Kovács Pál megbízott országgyűlési szakértőjeként (melléklet 6.) szereztem 

be a klinikai hatáskalibrálási és egyéb méréstani, bűnügyi bizonyítékokat. 

 

A módszer a zsidó törvények (lásd: Mózes V. 7/2, 22, és Mózes II. 23/20-33 és Talmud, Taanith 10a. 

lap és Baba kamma 93b. lap szerinti) kenyér -és ivóvíz diszkriminációs, zsidók adott helyen 

elszaporodásával arányos, vegyi-biológiai fegyveres fajirtási móddal azonosítható. A Mózes V.7./2-t 

– a Talmud szerint –  keresztényekre is alkalmazzák). Függelékként csatolom az ivóvíz 

diszkriminálási bizonyítékokat is (melléklet-8.). 

 

Jelen dokumentumot, miután a KDNP vezetői azzal, hogy ma is alapul veszik a Surján László által 

leírt hamis (RDA) határértéket, mind bűnrészesek a kálisó határérték kalibrálási klinikai mérések 

eredményeit az egész magyar lakosság kárára meghamisításában, az általam egyébként nem ismert 

Soós József nekem is megküldött leleplező leveleinél talált teljes email-címlistára (melléklet-7) is 

szétküldöm azzal, hogy „akinek nem inge, ne vegye magára”.  

 

Mellékletek iratjelei: Surján930219a-d (melléklet-1.), EmlMta + ATT-22041992 (melléklet-2.), 

EmlIOI (melléklet-3), BiczokPhd1a-b (melléklet-4.), Eml-BME-kalium-941121a-b (melléklet-5.), 

ATT-22041992 (melléklet-6.), sosjozsef-cimlista-120331 (melléklet-6.) - Függelék: 

arzenhatarertekkalibralasicsalas121121m1-4 (melléklet-8). 

 
Tisztelettel: 

 

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc 

(sz.szám: 1-420415-0215, an.ne.: Bartha Edit) 

okl. vill. mérnök, méréstani szakértő. AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG 

Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk v.a., Fővárosi Törvényszék által 

kijelölt végelszámoló. 1036 Budapest, Lajos u. 115. (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com) 

www.aquanet.fw.hu, www.aquanet-apla.atw.hu, www.aquanet1.net76.net 

 

mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
http://www.aquanet.fw.hu/
http://www.aquanet-apla.atw.hu/
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Melléklet-1. 
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Melléklet-2. 
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Melléklet-3. 
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Melléklet 4. 
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Melléklet-5. 
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Melléklet-6. 

 

 



15/25. oldal   Kód: keresztenyeksokkosgyilkosaitfeljelentes121122 

Melléklet-7. 

 

sosjzsef09@gmail.com; 

 01rk@budapest.police.hu; 

 02rk@budapest.police.hu; 

 03rk@budapest.police.hu; 

 04rk@budapest.police.hu; 

 05rk@budapest.police.hu; 

 06rk@budapest.police.hu; 

 07rk@budapest.police.hu; 

 08rfk@budapest.police.hu; 

 09rk@budapest.police.hu; 

 10rk@budapest.police.hu; 

 11rk@budapest.police.hu; 

 12rk@budapest.police.hu; 

 13rk@budapest.police.hu; 

 14rk@budapest.police.hu; 

 15rk@budapest.police.hu; 

 16rk@budapest.police.hu; 

 17rk@budapest.police.hu; 

 18rk@budapest.police.hu; 

 19rk@budapest.police.hu; 

 20rk@budapest.police.hu; 

 21rk@budapest.police.hu; 

 actagg@ggki.hu; 

 adam.kosa@europarl.europa.eu; 

 AEKI@aeki.kfki.hu; 

 agnes.hankiss@europarl.europa.eu; 

 Amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal <nsapao@nsa.gov>; 

 anchoragefbi@ak.net; 

 andras.gyurk@europarl.europa.eu; 

 anett.eles@bankcenter.hu; 

 Angol Nagykövetség <info@britemb.hu>; 

 apuszta.uk@bv.gov.hu; 

 aranka.kisfaludi@parlament.hu; 

 archives@imf.org; 

 atlanta@ic.fbi.gov; 

 atomforum@atomforum.hu; 

 Ausztria Nagykövetsége <vie.missions@kum.hu>; 

 aviainfo@kbsz.hu; 

 babics.norbert@kisalfold.hu; 

 bako.kata@lapcom.hu; 

 baracska.uk@bv.gov.hu; 

 bejelentes@kbsz.hu; 

 bela.glattfelder@europarl.europa.eu; 

 bence.balazs@gll-partners.com; 

 bencsikgyula@szerkesztoseg.stop.hu; 
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 bfb.uk@bv.gov.hu; 

 bfb.uk@oktatasi.gov.hu; 

 bfcoffice@worldbank.org; 

 bgyarmat.uk@bv.gov.hu; 

 biocid.helpdesk@oth.antsz.hu; 

 bip.wniosek@wp.mil.pl; 

 biro.gyula@geodezia.hu; 

 birosag@bacs.birosag.hu; 

 birosag@baranya.birosag.hu; 

 birosag@bekes.birosag.hu; 

 birosag@bkkb.birosag.hu; 

 birosag@borsod.birosag.hu; 

 birosag@csepel.birosag.hu; 

 birosag@csongrad.birosag.hu; 

 birosag@dit.birosag.hu; 

 birosag@fejer.birosag.hu; 

 birosag@fovaros.birosag.hu; 

 birosag@gyor.birosag.hu; 

 birosag@gyoritb.birosag.hu; 

 birosag@hajdu.birosag.hu; 

 birosagitortenetek@echotv.hu; 

 bodolay.zsofia@echotv.hu; 

 bogadzoltan@szerkesztoseg.pecsistop.hu; 

 bohuspeter@szerkesztoseg.stop.hu; 

 bozsik.erzsebet@ogyi.hu; 

 campfema@williamlewisfilms.com; 

 chevra@bzsh.axelero.net; 

 chicago <Chicago@ic.fbi.gov>; 

 cleveland.cv@ic.fbi.gov; 

 cologne@migrationbureau.com; 

 com@bea-fr.org; 

 communityrelations@imf.org; 

 contact@infolive.tv; 

 copyright@imf.org; 

 cziraki.viktoria@kisalfold.hu; 

 csaba.ory@europarl.europa.eu; 

 csabanyi.lajos@geodezia.hu; 

 cseh.robert@kisalfold.hu; 

 csepreghy.anna@gmail.com; 

 csontos.lajos@geodezia.hu; 

 dabasit@airplanet.hu; 

 debrecen.uk@bv.gov.hu; 

 demokraciakozpont@fidesz.hu; 

 dialoque@ec.ncsc.mil; 

 "Dr. Gaudi-Nagy Tamás" <drgaudi@drgaudi.hu>; 

 ede@inforadio.hu; 
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 bertha.szilvia@jobbik.hu; 

  eger.uk@bv.gov.hu; 

 ellenorzes@oth.antsz.hu; 

 elnok@hvim.hu; 

 enagy@lapcom.hu; 

 EP delegáció <epp-hundeleg@europarl.europa.eu>; 

 Eszter Fórizs <eforizs111@gmail.com>; 

 ethics@imf.org; 

 europe@migrationbureau.com; 

 exsa-wm@gmx.net; 

 exsa@aeki.kfki.hu; 

 falusi.tagozat@fidesz.hu; 

 fbi.dallas@ic.fbi.gov; 

 Fehér Kéményseprők <info@feherkemeny.com>; 

 fidelitas@fidelitas.hu; 

 fidesz@fidesz.hu; 

 film@kordastudio.hu; 

 filmcredo@t-online.hu; 

 filmszallitm@mokep.hu; 

 fine@reak.bme.hu; 

 fondoedificiculto@interno.it; 

 fovaros.uk@bv.gov.hu; 

 gazda.tagozat@fidesz.hu; 

 gazdig@oth.antsz.hu; 

 gms.fou@mku.hu; 

 gonda2006@gmail.com; 

 "gordon.bajnai" <Gordon.Bajnai@meh.gov.hu>; 

 graczer@seismology.hu; 

 gricz.istvan@origo.hu; 

 gricz.monika@origo.hu; 

 gross.miklos@geodezia.hu; 

 gs-investor-relations@gs.com; 

 gsatori@ggki.hu; 

 gyepes.agnes@ogyi.hu; 

 gyogyszerkonyv@ogyi.hu; 

 gyor.uk@bv.gov.hu; 

 gyorgy.schopflin@europarl.europa.eu; 

 gyori@seismology.hu; 

 gyorsreagalas@oth.antsz.hu; 

 gyula.uk@bv.gov.hu; 

 H Zoli <alterockz@hotmail.com>; 

 haraszti.barbara@origo.hu; 

 haszonics.janos@molnarkft.hu; 

 hetimerleg@echotv.hu; 

 hirado@echotv.hu; 

 hirdetes@molnarkft.hu; 

 "hirhatter.multimedia" <hirhatter.multimedia@gmail.com>; 
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 hmugyfelszolgalat@hm.gov.hu; 

 hotel.corvinus@kempinski.com; 

 Houston.Texas@ic.fbi.gov; 

 humanpolitika@oth.antsz.hu; 

 hungarianechelon@gmail.com; 

 husegkartya@plt.hu; 

 "id. Demeter Zoltán" <demeterzoltan@invitel.hu>; 

 ieo@imf.org; 

 Ik@mnb.hu; 

 ildiko.gall-pelcz@europarl.europa.eu; 

 imrel@kr.police.hu; 

 info <info@munkaspart.hu>; 

 info-hu@twoo.com; 

 info@atv.hu; 

 info@bankcenter.hu; 

 info@bennfentes.info; 

 info@chartcenter.hu; 

 info@dmhungary.hu; 

 info@euronuclear.org; 

 "info@gazdasagiradio.hu" <info@gazdasagiradio.hu>; 

 info@georisk.hu; 

 info@hirtv.net; 

 info@karpathaza.hu; 

 info@klubradio.hu; 

 info@liveinfo.hu; 

 info@mail.giro.hu; 

 info@mkih.hu; 

 info@mnb.hu; 

 info@mszp.hu; 

 info@office.mta.hu; 

 info@vinczelilla.hu; 

 infohaarp@haarp.alaska.edu; 

 information@aipac.org; 

 inkal@t-online.hu; 

 insinfo@imf.org; 

 inspekt@ogyi.hu; 

 intercom@intercom.hu; 

 investor.relations@richter.hu; 

 Irán Nagykövetsége <embiran@nextra.hu>; 

 Irán Nagykövetsége <embiran@iranembassy.hu>; 

 ist@nsa.gov; 

 istvan.rezso@bankcenter.hu; 

 it@fidesz.hu; 

 itaro@unhcr.org; 

 itarodon@unhcr.org; 

 itaropi@unhcr.org; 

 itthon@hetivalasz.hu; 
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 ivankovics.jozsef@kisalfold.hu; 

 jacek.sonta@mon.gov.pl; 

 janos.ader@europarl.europa.eu; 

 janos.papp@mtv.hu; 

 Jobbik <jobbik@jobbik.hu>; 

 jobbiknemesvamos@freemail.hu; 

 jobbiktapolca@freemail.hu; 

 jobs@imf.org; 

 jozsef.szajer@europarl.europa.eu; 

 "Jövőnk.info szerkesztőség" <szerk@jovonk.info>; 

 jszukosdi@kisalfold.hu; 

 k.ordog@richter.hu; 

 kalocsa.uk@bv.gov.hu; 

 kansas.city@ic.fbi.gov; 

 kaposvar.uk@bv.gov.hu; 

 karika.szimonetta@kisalfold.hu; 

 Katonai Biztonsági Hivatal <kozerdeku@kbh.gov.hu>; 

 Katonai Felderítő Hivatal <postamester@kfh.hu>; 

 kecskemet.uk@bv.gov.hu; 

 Kecskeméti tv főszerkesztő Eckhardt Balázs <ktv@kecskemetitv.hu>; 

 Kecskeméti Városi Bíróság <birosag@kmet.birosag.hu>; 

 kelemen.attila@vasnepe.hu; 

 kepujsag@molnarkft.hu; 

 zsolt.semjen@parlament.hu; 

 kernerzsolt@szerkesztoseg.stop.hu; 

 kertics.dia@kisalfold.hu; 

 kinga.gal@europarl.europa.eu; 

 kiss.erika@echotv.hu; 

 kissjozsef@szerkesztoseg.stop.hu; 

 klinikh@oth.antsz.hu; 

 klinvizsg@ogyi.hu; 

 kommunikacio@mnb.hu; 

 kommunikacio@oth.antsz.hu; 

 kontrollin@oth.antsz.hu; 

 korhaz.uk@bv.gov.hu; 

 korrektura@echotv.hu; 

 "Kovács Árpád altábornagy, katonai főügyész" <kluh@mku.hu>; 

 "Kovács Árpád altábornagy, katonai főügyész" <klu@mku.hu>; 

lu@mku.hu; 

 kovacs.edina@lapcom.hu; 

 kovacs.m.veronika@klubradio.hu; 

 kovacs@ggki.hu; 

 kovats.adam@origo.hu; 

 kozbeszerzes@mnb.hu; 

 kozonsegszolgalat@tv2.hu; 

 kozp.szerk@plt.hu; 

 kpe@fidesz.hu; 
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 kpltitkarsag@mnb.hu; 

 kr@kr.police.hu; 

 kubinyi@echotv.hu; 

 "kuruc.info" <info@kuruc.info>; 

 "Kuruc.info hírportál" <szerk@kuruc.info>; 

 lakossag@meh.gov.hu; 

 landi02@freemail.hu; 

 laszlo.surjan@europarl.europa.eu; 

 leebadam@szerkesztoseg.stop.hu; 

 legkor@echotv.hu; 

 Lengyelország Nagykövetsége <ambpl-weh@axelero.hu>; 

 lepuschane@mnb.hu; 

 LHC@interactions.org; 

 Libanon <amblib@axelero.hu>; 

 libertaciviliimmigrazione@interno.it; 

 livia.jaroka@europarl.europa.eu; 

 Louisville.LS@ic.fbi.gob; 

 Louisville.LS@ic.fbi.gov; 

 lungodro@t-online.hu; 

 MAD-Amt@t-online.de; 

 mafilm@mafilm.hu; 

 mafilmrent@mafilmrent.hu; 

 Magyar Hírlap gazdaság <eco@magyarhirlap.hu>; 

 "Magyar Hírlap külp." <kul@magyarhirlap.hu>; 

 "Magyar Nemzet főszerk." <nezo.laszlo@mno.hu>; 

 "Magyar Nemzet főszerk.hely.1." <dhg@mno.hu>; 

 "Magyar Nemzet főszerk.hely.2." <csermely.peter@mno.hu>; 

 managing-editor@nytimes.com; 

 mandiner@mandiner.hu; 

 mandziegler@cemp.hu; 

 maraton.fehervar@maraton.plt.hu; 

 maraton.szombathely@maraton.plt.hu; 

 maraton@maraton.plt.hu; 

 maratonkanizsa@maraton.plt.hu; 

 marineinfo@kbsz.hu; 

 marjay.gyula@geodezia.hu; 

 mark@sunserv.kfki.hu; 

 marta@seismology.hu; 

 mcse@mcse.hu; 

 media@imf.org; 

 mehlhoffer.tamas@gazdasag.hu; 

 melymagyar@echotv.hu; 

 membership@aipac.org; 

 mentes@ggki.hu; 

 miami <Miami@ic.fbi.gov>; 

 miko.peter@origo.hu; 

 minneapolis@ic.fbi.gov; 

 miskolc.uk@bv.gov.hu; 
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 MKLU WebSite info <info@mku.hu>; 

 mlinkovics.ildiko@gazdasag.hu; 

 mokep@mokep.hu; 

 molnar.klaudia@echotv.hu; 

 Mónus Áron <monusaron@monusaron.com>; 

 Morvai Krisztina <morvaikr@t-online.hu>; 

 morvai.krisztina@jobbik.hu; 

 mosonmagyarovar@kisalfold.hu; 

 mschrader@imf.org; 

 MTE - Monitoring Bizottság <contact@mte.hu>; 

 MTE - Ravasz Pálma <ravaszp@mte.hu>; 

 mti@mti.hu; 

 munkas.tagozat@fidesz.hu; 

 Musica Viva <luce.musica999@gmail.com>; 

 mviguini@oi.com.br; 

 mvm@mvm.hu; 

 nagy.anita@ogyi.hu; 

 nagy.roland@kisalfold.hu; 

 nagyfa.uk@bv.gov.hu; 

 nagygabor@szerkesztoseg.stop.hu; 

 nagylaszlo@szerkesztoseg.stop.hu; 

 nattomi@ggki.hu; 

 Nemzetbiztonsági Hivatal <nbh@mail.nbh.gov.hu>; 

 netsup@mail.kfki.hu; 

 New Main President In Hungary <orbanviktor@orbanviktor.hu>; 

 newhaven@ic.fbi.gov; 

 neworleans <Neworleans@ic.fbi.gov>; 

 newsroom.dpimon@mon.gov.pl; 

 nfd@lapcom.hu; 

 ngoliaison@imf.org; 

 niasc <NIASC@nsa.gov>; 

 nido.scuola@commune.orbassano.to.it; 

 nosztra.uk@bv.gov.hu; 

 notification@kbsz.hu; 

 novak.elod@jobbik.hu; 

 novak@ggki.hu; 

 nsaarc@nsaarc.net; 

 nsets@nsa.gov; 

 ny1@ic.fbi.gov; 

 nyugdijas.tagozat@fidesz.hu; 

 obf@ogyi.hu; 

 obs@gothard.hu; 

titkarsag@oronk.hu  

 ogyi@ogyi.hu; 

 Omaha@ic.fbi.gov; 

 onlina@dh-online.hu; 

 online-hirdetes@plt.hu; 

mailto:titkarsag@oronk.hu
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 online@atv.hu; 

 online@fmh.hu; 

 online@kisalfold.hu; 

 online@naplo-online.hu; 

 online@nepszabadsag.hu; 

 online@vasnepe.hu; 

 online@zalaihirlap.hu; 

 Orbán Viktor <orbanviktor@fidesz.hu>; 

 orezred@kor.gov.hu; 

 otfhelyettes@oth.antsz.hu; 

 Pakisztán Nagykövetsége <parepbudapest@yahoo.com>; 

 palagyipp@penzvero.hu; 

 palhalma.uk@bv.gov.hu; 

 Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>; 

 panasziroda@mav.hu; 

 pap.monika@origo.hu; 

 papai@ggki.hu; 

 papp@ggki.hu; 

 pasztory.adam@origo.hu; 

 petra.eke@parlament.hu; 

 phoenix@ic.fbi.gov; 

 pilis.uk@bv.gov.hu; 

 PKSZ lista <pksz@hirhalo.net>; 

 plhorvath@kisalfold.hu; 

 phorvathlaszlo@gmail.com; 

 polgarihirszemle@yahoo.co.uk; 

 polgarmester@e-tatabanya.hu; 

 polgarmester@pesterzsebet.hu; 

 Police in Hungary <orfkvezeto@orfk.police.hu>; 

 porkolab.judit@lapcom.hu; 

 portland@ic.fbi.gov; 

 Posta Imre <posta.imre@invitel.hu>; 

 pozsgay.csilla@gyemszi.hu; 

 pracser@ggki.hu; 

 presa@sri.ro; 

 Press in Hungarian Justice Ministry <sajto@irm.gov.hu>; 

 Press in USA Embassy <PA@usembassy.hu>; 

 press@aipac.org; 

 procurement@imf.org; 

 prodantimea@ggki.hu; 

 Prosecutors Office in HUNGARY <mkluh@mku.hu>; 

 public-inquiries@hq.nasa.gov; 

 publicaffairs@imf.org; 

 publications@imf.org; 

 rabakoz@kisalfold.hu; 

 rec@bea-fr.org; 

 rendezveny@office.mta.hu; 
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 rimi@rimi.hu; 

 rszvsz@orfk.police.hu; 

 rszvsz@rszvsz.hu; 

 rtlklub.hu@rtlklub.hu; 

 saftergood@fas.org; 

 sajto@hajdu.birosag.hu; 

 sajto@komarom.birosag.hu; 

 sajto@nmhh.hu; 

 sajto@office.mta.hu; 

 salom@interware.hu; 

 SaltLakeCity@ic.fbi.gov; 

 san.francisco@ic.fbi.gov; 

 Sándor Nagy <naleksz@gmail.com>; 

 saujhely.uk@bv.gov.hu; 

 simonnee@mnb.hu; 

 sito.dlci@interno.it; 

 smallbusiness@nsa.gov; 

 somorjaine.krisztina@origo.hu; 

 sopron.uk@bv.gov.hu; 

 sopron@kisalfold.hu; 

 stftit@mnb.hu; 

 stlouis@ic.fbi.gov; 

 stop@szerkesztoseg.stop.hu; 
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