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Kükedi Zsolt (MSZ) vízszennyezettséggel kapcsolatos hamis vádjai közveszélyes megalapozatlanságát bizonyítás

Úgy látszik az általa tanúként megjelölt személyek valamiért mélységes alázattal tűrik Kükedi ellenem felhozott hamis 
vádjait. Az általa mellékelt alábbi rendőrségi irat alapján egyetértenek az én „aljasságom bizonyítékát” emlegetésével, 
annak alapján, hogy Kükedi Zsolt ellenem uszító hamis vádaskodásai a rendőrség szerint a büntető bíróságra tartoznak?

Részemről, szakértőként azért nyújtottam be a rendőrséghez feljelentő iratot, amiben Kükedi csak mint példa 
szerepelt a megtévesztett emberre, mert az ő érdekében is, ki akarom nyomoztatni, miért nem vizsgálta ki az 
ügyészség máig sem, hogyan került be a váci vízmű ivóvíz kútjába a Növényvédelmi Kutatóintézet szakértői  
akkreditál laboratóriumában bemért, az Európai Unió által eltűrtnél kb. 8.000%-kal(!) több növényvédő 
méreg. Azért kell kideríteni, mivel máskor is megtörténhet. Kükedi szerint viszont teljesen veszélytelen a 
hiányosan ellenőrzött csapvíz. Az ellenkezőjét bebizonyításra mutattam be a rendőrségnél, hogy Kükedi a  
csapvíz ivását nem helyeslésem óta milyen rágalmakat terjeszt a szakértői,  feltalálói eredményeimről,  az  
általa feltételezett  „aljas üzleti  érdekeltségeim” hivatkozva.  Pedig én jogos védelemként figyelmeztettem 
mindenkit, őt is arra, a feljelentő irat, a mérési stb. bizonyítékok közzétételével, hogy milyen megbízhatatlan 
a hazai vízminőség ellenőrzés. A félreértések elkerülésére másoltam ki és tettem közzé Kükedi HELYI HŐS 
honlapjáról a csapvíz ivásával kapcsolatban általa készített reklámoldalt. Eredetileg arra kértem a rendőröket,  
nyomozzák ki a víztisztaság ellenőrzési hiányosságok Kükedi elől is titkolása okait.  ehhez hivatkoztam a 
Pet palack használatot szerintem is jogosan bíráló Kükedi érthetetlen, ellenséges viselkedésére. A rendőrség 
viszont  ahelyett,  hogy kivizsgálta  volna a  megtörtént  közveszélyes  ivóvíz  szennyezettség  okát,  áttette  a 
Kükedi által ellenem terjesztett hazugságokat a bíróságra. Nem lehet, hogy Kükedi azért sérteget engem és 
az engem védőket, hogy provokált büntetőperrel összeveszítse a Magyarok Szövetségét fenntartani akarókat?

Kükedi Zsolt legutóbbi,  engem aljaskodással stb. rágalmazó nyílt levele az általa maga mellé tanúként 
idézett alábbi címzettekhez:

feladó:Kükedi Zsolt <zsolt.kukedi@gmail.com>

címzett:

Sára András <saraandras45@gmail.com>;
Németh Zoltán <a.nemethzoltan@gmail.com>;
Bene Gábor <drbenegabor@gmail.com>;
Molnár Ervin <b.molnarervin@gmail.com>;
Tejfalussy András <tejfalussy.andras42@gmail.com>

másolatot kap:Tóth Árpád <arpadtothmg@gmail.com>
dátum:2017. február 27. 23:39
tárgy:BRFK tájékoztatás személyes adatok kezeléséről és az érintettségemmel folyó eljárásokról
küldő:gmail.com

hitelesítő:gmail.com

„ Sziasztok!
 
Megérkezett Tejfalussy aljasságáról a bizonyíték: feljelentése alapján immár a Pesti Központi Kerületi Bíróságon 
folytatjuk. Innentől nincs megállás, mert ami lavinát elindított, hogy engem alaptalanul soha el nem követett 
bűncselekménnyel megvádolt, nagy nyilvánosság előtt rágalmazott, adatokkal élt vissza, azokat kérésre sem tette 
elérhetetlenné oldalán és mindezzel anyagi haszonra tett szert, abban minden cselekedetéért felelnie kell.
 
András, ezúton üzenem, hogy ha te nem vinnéd végig ezen eljárást, akkor egy másikban találkozunk, amit én 
indítok ellened. Ebben hamis vád (Btk. 268. § (1) bek. a) és b), (három évig terjedő szabadságvesztés), (2) bek. (egy 
évtől öt évig terjedő szabadságvesztés), rágalom (226. § (1) bek. (egy évig terjedő szabadságvesztés), (2) bek. b) (két 
évig terjedő szabadságvesztés)), sőt csalás (373. § (1) bek. és (2) bek. ba) és bc) (két évig terjedő szabadságvesztés) 
és (3) bek. b) (három évig terjedő szabadságvesztés)) lesz a vád. De elővesszük a 219. § (1) bekezdés a) pontjába 
ütköző haszonszerzési célból és jelentős érdeksérelem okozásával elkövetett személyes adattal való visszaélés 
tényállását is és az Infotv. 12. § (2) bek. elmulasztását, a (3) bek. a) pontja szerinti, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) 
pontja szerint hozzájárulásom hiányát is, valamint a 7. § (1) bek. szerint én, mint érintett magánszférájának 
védelmének elmulasztását.
Addig is tanulmányozd őket: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=152383.323277, http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?
docid=139257.322945.
Az eljárás(ok)ban a címzetteket tanúnak kérem fel.
Minden erőmmel, jogi ismeretemmel védeni fogom a jó hírnevemet, a családom jó hírnevét, de itt már nem állunk 
meg. Sok időt adtam és legalább nyolcszor kértem, hogy visszakozz abból a támadássorozatból, amit ellenem 
minden alap nélkül indítottál. Te ezzel nem éltél. Sőt még több rágalmat összehordtál rólam. Oldalad immár 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=152383.323277
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.322945
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.322945
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hemzseg a rólam állított alaptalan vádaktól. Innentől veled példát fogok statuálni, hogy mivel jár az, ha valaki 
sorozatosan ennyi törvénnyel visszaél. Számíthatsz tőlem azon alaposságra, amivel feltártam az eddigi tévedéseidet 
és be fogom bizonyítani, hogy azok a részigazságok, amelyeket oldaladon felhasználsz összességében egy önérdekű 
csalás részei, amiből te egy hamis vádsorozatot állítasz össze és amivel velem együtt embertömegeket – közöttük 
prominens magyarországi állami vezetőket és köztiszteletben álló embereket – hozol ok nélkül vád alá és 
mocskolod be minden ok nélkül nevünket. Ezen kívül személyes adatainkkal visszaélsz, azokat engedély nélkül 
felhasználod a saját kereskedelmi céljaid érdekében, amely cselekedetet kérésére sem vagy hajlandó abbahagyni.
 
A helyzetet súlyosbítja, hogy a Google a nevemre keresve immár az ötödik helyen hozza azt „csapvizes fajírtás” 
címszó alatt: https://goo.gl/l1ACSM. Ez innen már hosszú ideig kitörölhetetlen lesz.
 
Ha egész életem innentől ezzel telik is, akkor is bebizonyítom a fentieket.
 
Semmi okod nem volt, de leginkább alapod nem volt e hadjárat elindításához, most meglátjuk milyen jó vagy a jogi 
„kardforgatásban”.
 
Találkozunk a Bíróságon.
 
Üdvözlettel, Kükedi Zsolt ” 

Bizonyítékok a ”csapvíz kifogástalanságról” Kükedi(ék) által híresztelt vélemény közveszélyességére:

https://goo.gl/l1ACSM
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Hazánkban, településenként csak néhány db. vízmintából, néhány szennyezőféleséget ellenőriznek méréssel:
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1998-ban  a  KÖJÁL  laboratóriumok  országos  átlagban  településenként  csak  kb.  8  
naponként vettek 1 db. vízmintát az ellenőrző méréshez, ma sem jobb a helyzet. Az ilyen  
minták  minőség  országos  átlagban  kb.  50%-os  arányban  sértette,  sérti  a  magyar  
szabványt viszonylag laza követelményeit is:
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Képzeljük el, milyen lehet e több!!!!
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Az általam a tanúkhoz is elküldött tájékoztatás Kükedi korábbi és legújabb hamis állításaira és fenyegetőzéseire: 

Iratjel: kukedisper170303.

Tájékoztatás a Magyarok Szövetsége tagjai részére

A "Helyi hős" honlapon szereplő Kükedi Zsolt által ellenem az "MSZ stratégák" felé terjesztett hamis vádak, a 
fenyegetései megalapozatlanságát a www.tejfalussy.com honlap dokumentum gyűjtemény kellően bizonyítja, javaslom 
az elolvasásukat.

Kükedi megnyilatkozásai vonatkozásában engem mindig csak az érdekelt, hogy az emberek nem igyák az 
ellenőrizhetetlen tisztaságú csapvizet, a desztillálással tisztított vizet ne hiányos konyhasópótlás mellett igyák, és ne 
egyenek, ne igyanak mérgezően sok káliumot. Másokkal szemben is fellépek, akik a csapvíz tisztítás nélkül ivását, a 
konyhasó hiányos és vagy kálium túladagoló étkezést egészségesnek tartják, az ezekre felbiztatást nem tartják 
bűncselekmények, lásd melléklet.

Kükedi Zsolt viselkedése példa arra, mennyire elhitették diplomásokkal is a csapvíz szennyeződés mentességét. Példa 
arra, hogy semmibe veszik a már kiderült túlszennyezettségeket.

Ha perelni akar, a vele kapcsolatban közzétett adatokat jogos védelemnek tekintem és az általa velem szemben előadott 
vádakat pedig hamis vádaskodásnak, rágalmazásnak. Ha perelne, majd a viszontvádamban benyújtom a 
bizonyítékokat arról, hogy a stratégák email címeire milyen hamis vádakat, rágalmakat küldözgetett a szakmai 
eredményeim lejáratására.

Budapest, 2017. 03. 03. 

Tejfalussy András
www.tejfalussy.com

Melléklet:KÖZZÉTETT NYILVÁNOS VÁLASZOM AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK BIZTOSA NÉPIRTÁS ÜGYI 
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ELHÁRÍTÓ „HATÁROZATÁRA” (Iratjel: ajb-valasz-170303)

feladó:András Tejfalussy<tejfalussy.andras42@gmail.com>
címzett:Ferenc Vukics <vukics.ferenc@gmail.com>

másolatot kap:

Sára András <saraandras45@gmail.com>;
Németh Zoltán <a.nemethzoltan@gmail.com>;
Bene Gábor <drbenegabor@gmail.com>;
Molnár Ervin <b.molnarervin@gmail.com>;
Tóth Árpád <arpadtothmg@gmail.com>

titkos másolat:. . .
dátum:2017. március 3. 19:55

tárgy:Re: BRFK tájékoztatás személyes adatok kezeléséről és az érintettségemmel folyó 
eljárásokról

küldő:gmail.com

http://www.tejfalussy.com/
http://www.tejfalussy.co/
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Terrorizmus elhárítási közérdekű bejelentés jogos védelemként Orbán Viktor miniszterelnök címére: 

Haladéktalanul helyezzétek hatályon kívül az izraelitákat fajirtásra felbíztató talmudi és tórai törvényeket!

TERRORISTA TALMUDISTA SZEMITÁK által, szennyezett ivóvízzel (és konyhasópótlás akadályozással)  
ellenünk folytatott tudatos fajirtás egyértelmű bizonyítéka a Talmud és a Tóra. Ezek a ma is érvényben  
tartott vallási törvények népirtást írnak elő. Azt, hogy csak izraelita ihat tiszta desztillált vizet, csak ő kaphat  
konyhasóval erősen sózott kenyeret. Azért csak ő, hogy csak ő éljen ezek hatására sokáig, csak ő maradjon  
szaporodóképes,  csak  ő  gyógyulhasson  ki  a  betegségekből.  Ezek  a  törvények  azt  is  előírják,  hogy  az  
izraeliták kíméletlenül űzzék, pusztítsák ki a bálványimádókat (pl. keresztényeket!), azokat akiknek el akarják  
rabolni a földjeit: 2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/1-26, Talmud Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap! 

Verőce, 2017. 03. 05.

Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltaláló
www.tejfalussy.com

cc.: ORFK vezető, Kúria elnök

http://www.tejfalussy.com/
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Iratjel: terrorizmuselharitas-OrbanViktornal-170303

Terrorizmus  elhárító  közérdekű  bejelentés  Orbán  Viktor  miniszterelnök  kezéhez:  Bizonyítottan 
életrövidítő és ivartalanító a „Nemzeti Stop Só Program” keretében ránk kényszerített ”Menzareform”

Tudnotok kell, hogy a vérelektrolitbeli víz-, nátrium, kálium-, klorid arányokat „reform étkezési szabályokkal” 
rontó Nemzeti Stop Só Program, Menzareform, Star kosher tanúsítványos Bonsalt kálisót étkezési sóként 
árusítás, a méregmentes tiszta desztillált ivóvizet mérgezőnek feltüntetés is terrorista talmudista szemita 
fajirtó módszerekkel fajirtás. A Mózesi és Talmudi 2 Mózes 23., 20-33, 5 Mózes 7, 1-26, Talmud Taanith 10 
a. lap és Baba kamma 93 b. lap törvények szerinti életrövidítő, ivartalanító módszerek ellenünk alkalmazása.

1950-ben  Nobel-díjat(!)  kapott  kutatók  hatásmérései  is  bebizonyították,  embereken  és  állatokon 
elvégzett konyhasó és kálium dózis variációs hatás kísérletekkel, hogy a hiányos konyhasó-pótlás és 
káliumtúladagolás  életrövidítő,  ivartalanító,  fajirtó  hatású.  Méréseiket  lásd  a  www.tejfalussy.com 
honlapon. 

Bizonyítottan életrövidítő és ivartalanító hatású, népirtó bűnözés a hazai „Nemzeti Stop Só Program” 
és „Menzareform”. Az, hogy egy napon belül akármilyen ütemben 5 grammnál kevesebb konyhasó és 
4,7  grammnál  több  kálium  fogyasztását  írják  elő.  A  tényleges  szükséglet  ötödénél  kevesebb 
nátriumpótlást és a ténylegesen szükségesnél nagyságrendileg több káliumot evést, ivást! Miközben 
1 vagy 2 gramm kálium 1 óra alatt vérbe jutása is (tankönyvi adat) mindenkinél vese- és szívmérgező!

A terrorizmust tiltó nemzetközi jogszabályok szerint nincs joga a legfőbb ügyésznek nem bűncselekményként 
kezel(tet)ni a fentiekkel bizonyított „sózásrontással” (és ivóvíz szennyeztetéssel) népirtást, amivel mostanra  
kb. 1 millió magyar ingatlant „üríthettek ki”. (Az országunk felvásárlásra felbiztatott izraelitáknak eladáshoz?) 

Közérdekű javaslat a népirtás elleni személyes védekezéshez:   étkezéssel olyan dózis arányban kell 
pótolni a vizet, konyhasót, káliumot, ahogy azok az élő ember testnedveiben vannak. A gyógyinfúzióként  
több száz év óta használt Ringer oldat is ilyen arányban pótolja, például a napi  3 liter desztillált vízzel  27 
gramm konyhasót és 0,36 gramm káliumot juttat be a vérbe.

Követeljük a patkányméreg kálisóval konyhasó helyett „sózást” megengedő hazai élelmiszer törvény 
és étkezési só szabvány azonnali betiltását, létrehozóik, fenntartóik népirtásért felelősségre vonását.

A személyes védekezés feltétlen szükségességének minden egyes magyarral haladéktalanul megértetése, 
konkrét  védekezésük lehetővé tétele (ivóvíz desztillálás, kálisótól megtisztított NaCl konyhasó, káliummal 
műtrágyázott, mérgezően sok káliumot tartalmazó növényekből készült élelmiszerektől óvakodás) nélkül 
minden magyar mentési terv, jóslat és kísérlet a terroristákat szolgáló időrabló f.szverés, amin Köves Slomó 
rabbi és barátai „jókat röhögcsélhetnek, mint a magyarok hülyeségén", lásd nevezett rabbi internetes blogját!

Kormányotoknak javasolt irányelvek az ügyben: A „terrorista talmudista szemiták” népirtási bűneiért 
őket és bűnsegédeiket kell elítélni, nem pedig az ügyben teljesen vétlen zsidókat és vagy nem zsidókat!

A HATÁSOKAT ÉS KÖVETKEZMÉNYEIKET NEM ELHINNI KELL, HANEM PONTOSAN MEGMÉRNI!

Verőce, 2017. 03. 03. 

Jogos védelemként (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel keretében (Ptk.) országos terjesztésre is 
ajánlja: Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló, korábban országgyűlési és önkormányzati szakértő

Kiegészítő feljelentésként kapják: Terror Elhárítási Központ, Állampolgári Jogok Biztosa, Kúria Elnök, ORFK

http://www.tejfalussy.com/
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feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;

Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>;
"viktor.orban" <viktor.orban@parlament.hu>

másolatot 
kap:

tek@tek.gov.hu;
panasz <panasz@ajbh.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu;
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>

titkos 
másolat:. . .

dátum:2017. március 4. 11:57
tárgy:Terrorizmus elhárító közérdekű bejelentés Orbán Viktor miniszterelnök kezéhez: Bizonyítottan 

életrövidítő és ivartalanító a „Nemzeti Stop Só Program” keretében ránk kényszerített 
”Menzareform”

küldő:gmail.com

Továbbküldés-1:

Tisztelt Címzettek!

Valamennyi magyar részéről, pl. a Magyarok Szövetsége, de a többi magyar szervezet 
tagjai és szimpatizánsai részéről is terjesztésre ajánlva, küldöm a mellékelt közérdekű 
bejelentésemet. Véleményetek szerint az adott ügyben is népszavazás szükséges? 
Magyar üdvözlettel: Tejfalussy András 

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:

titkos másolat:. . . . . . . 
dátum:2017. március 4. 12:27
tárgy:Fwd: Terrorizmus elhárító közérdekű bejelentés Orbán Viktor miniszterelnök kezéhez: Bizonyítottan 

életrövidítő és ivartalanító a „Nemzeti Stop Só Program” keretében ránk kényszerített 
”Menzareform”

küldő:gmail.com

- - - - 

KIEGÉSZÍTVE a  „Kükedi Zsolt (MSZ) vízszennyezettséggel kapcsolatos hamis vádjai közveszélyes 
megalapozatlanságát bizonyítás”-sal (Iratjele: kukedizsolt-viztisztasagugyifeljelentese-170305) 

 TOVÁBBKÜLDÉS-1:

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>

másolatot kap:
Elnok@kuria.birosag.hu;
orfktitkarsag@orfk.police.hu;
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>

titkos másolat: . . . . . . . .
dátum:2017. március 5. 15:58

tárgy:
Fwd: Terrorizmus elhárító közérdekű bejelentés Orbán Viktor miniszterelnök kezéhez: Bizonyítottan 
életrövidítő és ivartalanító a „Nemzeti Stop Só Program” keretében ránk kényszerített 
”Menzareform”

küldő:gmail.com
:Ez az üzenet főként a beszélgetésben lévő üzeneteken végrehajtott műveletek miatt fontos.


