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MI AZ, HOGY „BŰNÜGYI PERTURBÁCIÓS ANALÍZIS”?

A hazai ”legalizált” politikusi és állami főhivatalnoki hazudozás és büntetés-elhárítási gyakorlat  
következtében, csak a részükre nyilvánosan megküldött hazaárulási és népirtási egyértelmű  
bizonyítékokra adott (küldetett) hamis válaszuk vagy nem válaszuk dokumentálásával lehet  
nyilvánosan leleplezni a hazaárulásban és népirtásban közreműködő politikusokat, állami  

főhivatalnokokat. Ezt a módszert neveztem el „Bűnügyi Perturbációs Analízisnek”. 

Verőce, 2013. november 23.

Tejfalussy András

*

ALKALMAZÁSI PÉLDÁK

Nagyszámú alkalmazási példa található a www.aquanet.fw.hu tudományos honlapon, amelyet, 
- miután a hazai Médiafelügyelő „közösség elleni uszításnak” hazudta a hazaárulókat 

leleplező bizonyítékokat - a „freeweb.hu csapat” eltüntettetett az internetről, de 
ma már az új www.tejfalussy.com új honlapomon belül újra működik 
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3.                                                   4/1. oldal, Kód: bunozesi-alkalmat-csokkentesi-javaslat-111224ov

Nyílt levél a miniszterelnökhöz és miniszterekhez, országgyűlési és önkormányzati képviselőkhöz, 
hivatkozással a Ptk. 484-487. §-aira, helyettük is folytatott közérdekű nyilvános kárelhárításként.

Tárgy: terrorelhárítás

Tisztelt Orbán Viktor Miniszterelnök Úr!

Mellékelem a „privatizálás” szó (tudományos akadémiai?) átértelmezését, átkalibrálását elkövetők 
elleni nyilvános büntető feljelentést, mint a www.aquanet-2.fw.hu internetes honlapunkon közzétett 
Önnek címzett nyilvános közérdekű bejelentést is. 

A magyarországi törvények miért teszik lehetővé, miért nem büntethetik az izraeli törvénykönyvek 
(Tóra, Talmud) által előírt ilyen és hasonló csalást? Miért nem, vagy miért minimálisan büntethetik 
ezek Magyarországon is folytatóit? Mi az oka? Az, hogy a magyarországi „illetékes” hivatalnokok a 
zsidó csalásokra, rablásokra, gyilkolásokra jogi lehetőséget biztosító és az elkövetők megbüntetését 
akadályozó fogalom-átkalibrálásokat, jogi hiányosságokat, hibákat, ellentmondásokat építettek be a 
törvényekbe, rendeletekbe és egyéb szabályokba? Például a hazai élelmiszer-rendeletekbe és egyes 
magyar szabványokba. Például lásd az Önök életrövidítő „Stop Só” programjához alapot szolgáltató 
élelmiszer rendeletet, amely az étkezési konyhasó mérgező kálisóval helyettesítését engedi meg, az 
Msz-01-10007-82 Magyar Szabvány sérelmére. Ön és kormánya, az Önök országgyűlési képviselői 
miért nem teszik büntethetővé, miért nem fékezik meg, miért nem csökkentik ezt a fajta bűnözést? 
Szerintem csak akarniuk kellene, miután a hibák és a jogállami kiküszöbölésük módszere is ismert!

Magyarországnak nincs szükség olyan kormányra, olyan országgyűlésre, olyan önkormányzatokra, 
amelyek a privatizációnak nevezett csalással előidézett ország eladósodás miatti kormányhiteleket a 
magyar nyugdíjasok életének a rövidítésével elért bevételből törlesztik, és az ivartalanított magyar 
lakosok kiürült ingatlanai liberalizálva idetelepített izraeli cégeknek bérbeadásából vagy eladásából!

Budapest, 2011. december 25.

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
(1-420415-0215)  okl. vill. mérnök, méréstani szakértő
 Agroanalízis Tudományos Társaság gmk v.a.
Cégbíróság által kijelölt végelszámoló
1036. Budapest, Lajos u. 115.

Függelék: Néhány Tórai-Talmudi „jogelv”, amelyeket alkalmazni engednek Magyarországon:

Tóra: Mózes V. könyve 7. rész. Cím: „A bálványimádókkal barátkozni s őket kímélni nem kell”. (A 
Talmud szerint valamennyi keresztény bálványimádó.): „2. És adja őket az Úr, a te Istened a te 
hatalmadba,  és  megvered  őket:  mindenestől  veszítsd  ki  őket;  ne  köss  velük  szövetséget,  és  ne 
könyörülj rajtok”.  Mózes II. könyve, 23. rész. Cím: „Igazságról, felebaráti szeretetről és innepek 
megtartásáról való törvények”. 20. Imé én Angyalt bocsátok el te előtted, hogy megőrizzen téged az 
útban, és bevigyen arra a helyre, a melyet elkészítettem.”  „23. Mert az én Angyalom te előtted 
megyen és beviszen téged az Emoreusok, Khitteusok, Perizeunosok, Lananeusok, Khivveusok és 
Jebuzeusok közé, és kiirtom azokat.” „25. És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a 
te kenyeredet és vizedet; és eltávolítom ti közületek a nyavaját”. 
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„26.  El sem vetél, meddő sem lesz a te földeden  semmi;  napjaid számát teljessé teszem.” „28. 
Darazsat is bocsátok el előtted, és kiűzi előled a Khivveust, Kananeust és Khitteust.” „29. De nem 
egy esztendőben űzöm ki őt előled, hogy a föld pusztává ne legyen, és megsokasodjék ellened a 
mezei vad”.  „30. Lassan-lassan űzöm ki őt előled, míg megszaporodol és bírhatod a földet.”  „31.  
És határodat a veres tengertől a Filiszteusok tengeréig vetem és a pusztától fogva a folyóvízig: mert 
kezeitekbe adom annak a földnek lakosait, és kiűzöd azokat előled.” „33. Ne lakjanak a te földeden, 
hogy bűnbe ne  ejtsenek téged ellenem:  mert  ha  az  ő  isteneiket  szolgálnád,  vesztedre  lenne  az 
néked”. 

A Talmudból kiderül, melyek a fő különbségek a zsidók életrövidülését, betegségét meddőségét 
gátló ivóvize és kenyere, és a  betegségekkel, meddőséggel terhelt, rövidéletű nemzsidóké között:

A BÖJTNAP, Taanith 10 a. lap: "Izrael országa esõvizet iszik, az egész világ pedig a maradékot.  
Izrael országa iszik elsõnek és azután a világ, hasonlóképpen az olyan emberhez, aki sajtot készít s 
az élvezhető részt kiválasztja, a hasznavehetetlent pedig otthagyja.”  BABA KAMMA. Első kapu. 
Polgári perek: „93 b. lap: Betegség alatt a epét kell érteni, még pedig azért, mert 83 betegségnek 
van kitéve; a „betegség” szó ugyanis ezt a számot adja. De mindezt előzi egy sóskenyér s rá egy 
korsó víz.”  

Néhány jellegzetes talmudi előírás, amelyek a zsidókat jelenleg is felbíztatják a nem zsidókat 
irtásra, megalázásra, kirablásra, a nem zsidó hatóságoknak hazudásra, a bíróságon hamisan 
tanúskodásra,  a  perekben  eljáró  hivatalos  személyeket  (bírókat,  ügyészeket,  rendőröket) 
pedig arra, hogy mindig a zsidók javára döntsenek, s ehhez cseleket, csalásokat kövessenek el.

„Ha egy izraelita  egy nemzsidóval  elődbe jön törvénykezni,  akkor  tartozol,  ha a  zsidó törvény 
szerint valahogyan igazat tudsz neki adni, neki igazat adni és amannak azt mondani: így van ez a mi 
törvényünk szerint; és ha a világ népeinek törvényei szerint (tudsz neki igazat adni, akkor tartozol) 
neki igazat adni és amannak azt mondani: így van ez a ti törvényetek szerint; ha pedig így sem, 
akkor amazt csellel kell rászedni. 113 a lap. (41. old.) Ha egy zsidónak ökre egy nemzsidónak ökrét  
ledöfi, akkor õ nem tartozik kártérítéssel, ha azonban egy nemzsidónak ökre a zsidónak ökrét ledöfi, 
akár készakarva, akár nem készakarva, akkor tartozik az egész kárt megtéríteni, mert isten az õ (a 
nemzsidók) vagyonát átadta az izraelitáknak. (Ugyanez áll a 13 a. lapon, továbbá 38 ac lapon és a 
hosen-hamispath 406,1 alatt.) 37 a lap. (40. old.)”. „Akit kényszerítenek az esküre, ha mindjárt az 
Isten nevére kell  is  esküdnie,  az eskü semmis.  Így pl.  ha egy király vagy fejedelem vagy más 
felsőbbség ráparancsolja az esküt a zsidóra, akkor az nem köteles az igazságra esküdni, ha ebbõl 
egy hitsorsosának kára lenne. Ha pl. arra kellene esküt tennie, hogy egy zsidó egy keresztény nõvel 
erőszakoskodott,  akkor  az  a  zsidó,  aki  mint  tanú,  eskütételre  szólíttatik  fel,  köteles  minden 
meggondolás nélkül annak az ellenkezőjére, amiről tudomással bír, az esküt letenni s gondolatban 
megsemmisíteni,  mint  hogy az kényszereskünek tekintendő.  Ugyanígy,  ha az történnék,  hogy a 
felsőbbség egy zsidónak pénzét vagy vagyonát el akarná kobozni s az a zsidó a pénzét biztonság 
okából  egy  másik  zsidónak  adná  át  megőrzésre:  az,  akinél  a  pénz  el  van  rejtve,  ha  esküre 
kényszerítik, nem tartozik az igazat bevallani. 232,12.14. (67.old.)”. „Ha egy zsidó meglopott egy 
nemzsidót .... és esküvésre kényszerítik... akkor az esküt az õ szívében érvénytelennek jelentse ki, 
minthogy kényszerítve volt az esküre. (Lásd a 396., 398., 399. sz. jegyzetet.) 239,1. (68. old.)”.  
„ Egy nemzsidó nem alkalmas tanúságot tenni. 34. (68. old.)”. Tosephoth. A nemzsidó megrablása 
meg van engedve. 13 b. lap. (65. old.)”. „114 a. lap. Ha egy izraelita egy olyan földet, amely egy 
másik izraelita  földjével  határos,  egy nemzsidónak adott  el,  akkor ki  kell  õt  közösíteni,  mert  a 
szomszédja azt mondhatja: Te egy oroszlánt telepítettél a határomba. (Ugyanez áll a Baba mezia 
108 b. lapján és a Jore de,ah 334, 43 alatt.)” .
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„Ha egy nemzsidó tartozik egy zsidónak s ott van egy zsidó, aki a nemzsidó javára a zsidó ellen 
tanúságot tudna tenni, s más tanú kívüle nincsen és a nemzsidó felszólítja őt a tanúságtételre: akkor 
az olyan helyeken, ahol a nemzsidók törvénye szerint egy tannak a vallomása is elegendő arra, hogy 
valakit  fizetésre  kötelezzenek:  tilos  a  zsidónak tanuságot  tennie:  ha pedig mégis  tanuságot  tett, 
akkor ki kell őt átkozni. 28,3 (68. old.)”

„Szabad a gyilkosoknak, rablóknak és vámosoknak esküdni, hogy az (amit szállít) királyi vagyon: 
Hillel iskolája azt mondja: még esküvéssel is megelőzheti õt, ha mindjárt nem is kényszerítik reá. 
28.a lap. Misna. (38.old.) ...Ez olyan vámosra áll, aki korlátozás (taksa) nélkül dolgozik). ... Semuél 
mondá:  A kormány  törvénye  törvény  (Ez  azonban  így  értelmezendő:  Az  Izráel  kormányának 
törvénye törvény.) (Tosephot) 38. old.)” „20 a. lap. Jehuda rabbi mondja: Tudjátok, hogy minket 
Jochannan rabbi mindig arra tanított, hogy szükség esetén befolyásolni kell a tanúkat, akik ha nem 
látták is az újholdat; mégis bizonyítsák annak megjelenését,(...) (19.old.)”

Rasi. Rabina rabbi tanítja, hogy a nemzsidóktól elveszett tárgyat szabad megtartani. 27 a. lap. (43. 
old.)

A munkabérnek tartása egy nemzsidónak a zsidóval szemben tilos, egy zsidónak a nemzsidóval 
szemben azonban meg van engedve. (52.old.) 

Ha egy üzlettárs lopott vagy rabolt, tartozik a hasznot társaival megosztani. Ha valaki azzal bízott 
meg mást, hogy a pénzével kereskedjék és mindaz, amit találni fog az övé lehet, és ez a segéd már 
kifizetett adósságokat is újból bekaszált a nemzsidónál, akkor ez "talált jószágnak" minõsítendõ, 
mivel minden kifizetett váltónak csupán annyi értéke van, mint egy darab papirosnak. Aki tehát 
ilyen pénzt a nemzsidónak visszaadna, nem lenne köteles a fõnökének azt megtéríteni és magától 
érthetően előre is joga van azt megtartani. 176,12. (68. old.)

Ha valaki üzletet kötött egy nemzsidóval s odajött egy másik zsidó és segített neki s megcsalták a 
nemzsidót  a  MÉRTÉKNÉL.  SÚLYNÁL  VAGY  A  SZÁMNÁL,  AKKOR  OSZTOZNAK  A 
NYERESÉGBEN,  TEKINTET  NÉLKÜL  ARRA,  HOGY  AZ  A  ZSIDÓ  A  FIZETSÉG 
ELLENÉBEN VAGY GRÁTISZ SEGÍTETT. 183,7. (68-69. old.)

Chama  bar  Gorja  rabbi  mondá  Rabh  nevében:  Honnan  (tudjuk  azt,  hogy)  egy  nemzsidónak 
elvesztett jószága meg van engedve? (Eduter,22,3): Ha atyádfia ökrét vagy juhát látod tévelyegni, 
ne menj el mellette, hanem vidd vissza atyádfiának... hasonlóképpen cselekedjél atyádfia minden 
holmijával.  "Tehát  atyádfiának  tartozol  visszavinni,  de  nem  egy  nemzsidónak.  Ha  pedig 
visszavinné, akkor nagy kihágást követ el. 113 b. lap. (42.old.)

„A nemzsidónak megtévesztése a visszaadásnál (ha a nemzsidó a saját kárára tévedett) meg van 
engedve.  (Ugyanez  áll  Chosen-ha  mispaht  348,2.  alatt.)  Semuél  egyszer  itt  vett  meg  egy 
nemzsidótól egy aranyserleget, amit az bronznak tartott, négy drachmáért és azonfelül rászedte õt a 
számlálásnál egy drachmával. Kananan rabbi egyszer 120 hordó bort vett meg 100 gyanánt egy 
nemzsidótól és rászedte õt 1 drachmával és azt mondta neki: Lásd, én megbízom benned. Rabina 
egyszer vett egy nemzsidótól pálmatörzseket s így szólt a szolgájához: Menj és hozzál nekem a 
gyökerekből, mert a goj csak a darabszámot tudja a vastagságot nem. Asi rabi egyszer úton volt és 
egy  gyümölcsöskertben  szõlõtõkéket  látott,  amelyeken  szőlőfürtök  függtek;  erre  így  szólt  a 
szolgájához: Menj és.nézd meg: ha azok egy nemzsidóéi akkor hozz belõlük, ha azonban zsidóéi, 
akkor ne hozz. 113 b. lap (42.old.)”.

„A nemzetek  (gojim)  mésszé  fognak égettetni.  És  Jehuda rabbi  mondá:  Éppúgy,  mint  a  mész; 
miként a mésznek nincs más rendeltetése, minthogy elégessék, épp úgy a világ népeinek sincs más 
sorsuk, mint az elégetés. 35 b. lap. „
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A Bibiában (Samuel II. Könyve 12.31., Rabba bevétele, van is hozzá egy „sikertörténet”: „26. Joáb 
pedig hadakozék az Ammon fiainak városa, Rabba ellen, és meg vevé a királyi várost. (…). 29. 
Egybegyűjté  azért  Dávid  mind az  egész  népet,  és  aláméne  Rabba ellen,  és  harczola  ellene,  és 
elfoglalá azt. 31. A népet pedig, mely benne vala, kihozatá; némelyét vasborona alá, némelyét fejsze 
alá vetteté, némelyeket  mészkemenczén vitt által,  és így cselekedék az Ammon fiainak minden 
városával. Haza méne azután Dávid és az egész nép Jeruzsálembe."  

"A talmudi előírások a „TALMUD MAGYARUL" címû hiteles Talmud fordításból lettek idézve.  A 
fordítás szerzõje és kiadója is: Luzsénszky Alfonz, Budapest, 1910. Ezt a fordítást, amiben zsidó 
maffia szervezeti-működési szabályai ismerhetők fel, 1910-ben tették közzé, vagyis abban az évben 
amikor a zsidókat Magyarország teljes elfoglalására uszító kiadványt jelentetett meg az ALLIANCE 
ISRAELITEE (Zsidó Szövetség, Russischen Invaliden 1910 dec. 30. 285. szám), amit magyarul is 
közzétettek. (Weimaier Hist.Gen.Taschenbuch, S. XII. szám). 

Mire számíthatunk, ha áttelepítik az izraeli cégek tagjaiként és alkalmazottaiként az izraeli zsidókat 
hazánkba? 2010. év december 8-án az Orbán Kormány elfogadtatta az Országgyűléssel az izraeli 
cégek liberalizált idetelepülését. Ezek tulajdonosaiként és alkalmazottaiként most már akár Izrael 
teljes  lakossága  is  áttelepülhet  Magyarországra.  A földtörvény már  régóta  lehetővé  teszi,  hogy 
szabadon  béreljék,  felvásárolják,  csereberéljék  hazánk  termőterületeit  és  más  ingatlanait,  lásd 
Sukoró! Ezzel itt is az „Ölni születtem” sisakos cionista katonák rémuralmát akarják megvalósítani? 
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IVÓVIZÜNKET SZENNYEZTETŐ FŐHIVATALNOKOKAT FELJELENTÉS

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE, az Agroanalízis Tudományos Társaság 
gmk  v.a.  által  elvégzett  „szennycsatornázási  programot  felülvizsgálat”  eredményei  nyilvános 
közlése, a Ptk. 484-487. § szerinti közérdekű kárelhárításként, mint a károkozók elleni feljelentés is.

Kormány- és önkormányzati szintű, mezőgazdasági-, egészségügyi, vízügyi, környezetvédelmi és  
politikai korrupció a titkos fő oka, hogy „a felszín alatti víz készletet védés” ürügyén azoknál az  
ingatlanoknál is tiltják, büntetik a saját háztartási szennyvíz olcsó, földes falú kétaknás szennyvíz  
elszivárogtató  emésztőgödrök  alkalmazásával,  hagyományos  módon,  altalajöntözésre,  vagyis  
növénytáplálásra felhasználását, ahol megengedik a műtrágya- és állati trágya használatot, pedig  
tudják, hogy a műtrágyák és állati trágyák beszivárgása is elszennyezi a talajvizes ivóvíz kutakat.

Óriási kárt okoznak a lakosságnak a szennycsatorna használati díjakkal, s a saját szennyvizet saját 
kertjük altalajöntözésére hasznosítókra kivetett  környezetterhelési  bírságokkal,  s  a  szennyvízben 
lévő növényi tápanyagokat és vizet a folyókba, s ezúton a tengerbe irányítással, s az elpazarolt víz  
helyett a kertek öntözéséhez vásárolt vezetékes vezetékes víz- s a szennycsatornákkal elvitt növény-
tápláló anyagok helyett vásároltatott műtrágyák költségeivel. Eladósítják az ingatlan tulajdonosokat, 
s a vezetékes ivóvíz ellenőrizhetetlen fertőzése és mérgezése rövidíti az életüket. Miért? Azért, hogy 
a cionistáké lehessen az ingatlanunk és a nyugdíjbefizetésünk? Ezért titkolta el előlünk az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ), hogy egészségvédő, általános gyógyhatású a 
tiszta esővíz vagy az otthon átpárolt (desztillált) tiszta víz? Az ÁNTSZ és az egészségügyi miniszter 
is azért tünteti fel „életveszélyes vízmérgezés okozónak” a méregmentes tiszta desztillált ivóvizet, 
mert a Tóra és a Talmud tiltja, hogy nem zsidó is egészségvédő, tiszta desztillált vizet ihasson és 
tiszta NaCl konyhasóval egészségvédő (fiziológiás) mértékben sózhasson, lásd: Mózes II.23/24-33, 
V/7./2,22., Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap? A szennyvíztisztításra és a folyóvíz 
ivóvízzé alakítására használatos vízműtechnológiák elvileg is alkalmatlanok a vírusmentesítésére, 
méregmentesítésére: a folyók vizéből egyszerű homok és kavics szűrőkkel és klórozással készítik a 
vezetékes ivóvizet. A lakosságra rákényszerített szennycsatorna használat miatt egyre több fertőző 
vírus, egészségkárosító anyag jut be a folyókba, s onnan a vezetékes ivóvízbe. Országos átlagban 
településenként csak kb. 8 naponként mérnek egy vízmintát, s akkor is mellőzik a fertőző vírusok és 
számos egyéb szennyező anyag mérését. Tehát a hazai kormányok és az Európai Unió hatóságai 
tudatosan szennyeztetik, tudatosan (ál)ellenőriztetik ennyire hiányos méréssel a magyarok ivóvizeit! 

Ezúton ismét  felkérem a  www.aquanet.fw.hu honlapon is  dokumentált  bűnözés leállítására a  
hazai  és  európai  uniós  illetékeseket!  Emeltessenek  vádat  a  szennycsatornázást  hamisan  
indokolók és a desztillált ivóvizet mérgezőnek feltüntető bűnszövetkezetek ellen. Hazánk jelenlegi  
helyzetében különösen fontos,  hogy az Európai  Unió a büntetőjog eszközeivel  is  fellépjen az  
ivóvíz tisztaság javítása címen ivóvíz álellenőrzést és áltisztítást, és országeladósító, életrövidítő  
csatornáztatást SOK EZER MILLIÁRD FORINTTAL PÉNZELŐ KORRUPT BANDA ELLEN!

Kárelhárítás díjigény: az Agroanalízis Tudományos Társaság Környezetvédelmi- és Gazdaságosság  
Ellenőrző Központja gmk elnökeként (s közben a Verőcei Önkormányzat által ez ügyben megbízott  
szakértőként  is)  foglalkoztam a háztartási  szennyvíz  és  újrahasznosítása kérdéskörével,  ezért  az  
ezúton elhárítható kár becsült értéke 1%-át a gmk v.a. alábbi címére kérem munkadíjként kifizetni!

Verőce, 2012. november 9.
Tejfalussy András okl. mérnök, méréstani szakértő (1-420415-0215)

Agroanalízis Tudományos Társaság gmk v.a., Cégbíróság által kijelölt végelszámoló
1036 Budapest, Lajos u. 115., Fax: 2506064, email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

Másolattal tájékoztatva: Fővárosi Törvényszék t. Cégbírósága! (Hivatkozás: Cg.10-04-231575).
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5.
Tejfalussy  András  okl.  mérnök  (személyi  szám:  1-420415-0215),  Ptk.  484-487.  §.  szerinti 
közérdekű  bejelentésekkel  és  -javaslatokkal  kárelhárító  méréstani  szakértő,  AGROANALÍZIS 
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk, Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos 
u. 115., www.tejfalussy.com, mob.: +36-202181408, e-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
MEHNAM-info / Jogjavítás                                                 Kód: antiterrorista-memorandum-131103

Izraeli bérenc államigazgatási terroristák szisztematikusan irtják a magyarokat  

Az Országgyűlés,  Kormány(ok),  Magyar Tudományos Akadémia, a Tudomány Egyetemek, 
minisztériumok, rendőrség, ügyészség, bíróság, állami és önkormányzati szervek vezetői bűne, 
is, hogy egyre betegebb, naponta száznál is többel fogyatkozik a (nem zsidó) magyar lakosság!

A hazai kormányokba, állami és önkormányzati stb. testületekbe izraeli bérenc bűnözők épültek be, 
akik aszályosító hatású kálisóval és konyhasóval „műtrágyáztatnak”; akik: vese- és szívmérgezőre, 
idegmérgezőre,  rákkeltőre,  ivartalanítóra  csökkentették  az  élelmiszereink  konyhasótartalmát,  és 
mérgezőre  fokozták  a  káliumtartalmát  az  élettanilag  optimálishoz  (=Ringer  fiziológiás  infúziós 
oldat  étkezésnél is  optimális  dózisarányaihoz,  lásd melléklet-1.)  képest;  akik:  mezőgazdasági  és 
ipari vegyszerekkel, és szennycsatornákban lévő fertőző vírusokkal szennyeztetett folyók vizéből 
készített vezetékes vízzel folyamatosan betegítik, ivartalanítják, gyógyulásban akadályozzák, irtják 
a magyarokat (lásd: „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só Program”, a „Országos Szennycsatornáztatási 
Program”; akik: a KGB-45 pontként közzétett módszerrel (lásd: melléklet-2); akik a nemzsidókat 
likvidáló izraeli ”König módszerrel” (melléklet-3.), s a Cionista Káté előírása (melléklet-4.) szerint 
lehetőleg  csak  zsidókat  foglalkoztató  izraeli  cégek  idetelepülésének  a  liberalizálásával  is, 
szisztematikusan  akadályozzák  a  magyarok  Magyarország  területén  megélhetését,  egészségesen 
maradását, szaporodását. Mindez a Zsidó Világszövetség, az Alliance Israelitée 1910-ben publikált 
„országhódítási utasítása” (melléklet-5.) szolgai végrehajtása, az Ószövetségben és Talmudban is 
leírt, „véletlenszerűsített” fokozatos népirtás, emberiség elleni zsidó bűntett, lásd: V. Mózes 29/23, 
V. Mózes 7/2,22, II. Mózes 23/20-33, és Talmud, Baba kamma 93b. lap, Talmud, Taanith 10 a. lap.

A megengedett természetes anyagokkal ellenünk folytatott fajirtás részletes tudományos méréstani 
és  bűnügyi  bizonyítását,  bizonyítékait  megtalálhatod  a www.tejfalussy.com tudományos 
honlapomon, s ott (újra) működő korábbi tudományos honlapjainkon. Célszerű ezeket lemásolnod, 
mert a cionisták és a hazai médiafelügyelő részéről több próbálkozás történt, hogy a fajirtó bűnöző 
zsidó bűnszervezet, mint „közösség ellen izgató” bűnügyi bizonyítékokat az internetről eltüntessék!
A nemzetközi  méréstani  szabadalmaim  alapját  is  képező,  általam  feltalált,  a  korábbinál  több 
változós, sokkal pontosabb hatás-kalibráló software szerinti méréseink alapján lepleződött le, hogy 
„természetes anyagok”, víz és tengeri sók (konyhasó és káliumsók) gyilkosra változtatott arányával 
gyilkolnak minket. Az Izraeli Holt tengerből is „arány változások” miatt pusztultak ki az élőlények:
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Melléklet-1.
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Melléklet-2.
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Melléklet-3.

KÖNIG-SOFTWARE:

(A KÖNIGNEK NEVEZETT IZRAELI PARLAMENTI KÉPVISELŐNEK TULAJDONÍTOTT, 
ELLENÜNK  IS  BEVETHETŐ  FAJIRTÁSI  PROGRAM,  Böcz  Sándor:  „Mit  kell  tudni  a 
palesztinokról?” c. könyvében. Kossuth Könyvkiadó / 1981. 71. oldal):
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Melléklet-4.
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Melléklet-5.

ZSIDÓ VEZETŐK ORSZÁGHÓDÍTÁSRA FELHÍVÁSA
AZ ALJAS TRIANONI DIKTÁTUM TITKOS FŐ OKA?

A Blümchen Izsáknak tulajdonított „A FELSŐBBRENDŰ FAJ JOGA” című könyv magyar 
nyelven kiadása is az itt élő magyarul értő zsidók ellenünk feluszítását felbátorítását szolgálta: 
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MEGKÜLDÖM EZT A MEMORANDUMOT ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖKNEK IS, AZT  
JAVASOLVA,  HOGY  VAGY  HELYEZZÉK  HATÁLYON  KÍVÜL  A  VALAMENNYI  ZSIDÓT  A  
NEMZSIDÓKAT  (KERESZTÉNYEKET  IS)  IRTÁSRA  KÖTELEZŐ  MÓZESI,  TALMUDI  
TÖRVÉNYEKET,S AZOKNAK MEGFELELŐ KÖNIG-PROGRAMOS, CIONISTA KÁTÉ-s, KGB-45  
PONTJA STB. FAJIRTÓ PROGRAMOKAT, VAGY TILTSÁK BE A ZSIDÓK ÁLLAMIGAZGATÁSI,  
ÉS VAGY ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEKEN VEZETŐKÉNT ALKALMAZÁSÁT. HA IGAZ (?),  
AMIT  ROGÁN  ANTAL  EGY  ALKOTMÁNYBÍRÓRA  HIVATKOZVA  NEMRÉG  NYILVÁNOSAN  
ELŐADOTT, VAGYIS AZ, HOGY „AZ ALKOTMÁNY HELYÉRE LÉPTETETT ÚJ ALAPTÖRVÉNY  
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZHETTE AZ ŐSI MAGYAR ALKOTMÁNY ARANYBULLÁT”, AKKOR 
A FAJIRTÓ ZSIDÓ BÜNÖZŐKET ELÍTÉLŐ ZSIDÓ SZÁRMAZÁSÚ MAGYAROKAT IS A 
KIIIRTÁSTÓL VÉDŐ JELEN KÖZÉRDEKŰ JAVASLATOMNAK MEG KELL VALÓSULNIA!

Verőce, 2013. 11. 03.                             Tejfalussy András (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com).
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6.
Tejfalussy András okl. mérnök, Ptk. 484-487. §. szerinti közérdekű bejelentésekkel és -javaslatokkal 
kárelhárító méréstani szakértő, AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk, cégbíróság 
által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115. www.tejfalussy.com, tel.: +36-202181408
MEHNAM-info  / Jogjavítás                                    Kód: alliance-israelitee-elleni-feljelentes-131026

To EUROPEAN COURT for HUMAN RIGHTS, Strasbourg:
FELJELENTÉS AZ „ALLIANCE ISRAELITEE” ELLEN

/1.
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/2.
ALLIANCE ISRAELITEE ÁLTAL IS HASZNÁLT BIBLIAI ÉS TALMUDI MÓDSZEREK 

Mózes II. könyve 23. Igazságról, felebaráti szeretetről és ünnepek megtartásáról szóló 
törvényekből:
24. Mert az én Angyalom te előtted megyen és beviszen téged az Emoreusok, Khivveusok, 
Perizeusok, Kananeusok és Jebuzeusok közé és kiirtom azokat.
25. És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet; és 
eltávolítom ti közületek a nyavaját.
26. El sem vetél, meddő sem lesz a te földeden semmi; napjaid számát teljessé teszem.
27. Az én rettenésemet bocsátom el előtted, és mindazon népet megrettentek, a mely közé mégy, és 
minden ellenségedet elfutamítom előled.
28. Darazsat is bocsátok el előtted, és kiűzi előled a  Khivveust, Kananeust és Khitteust.
29. De nem egy esztendőben űzöm őt ki előled, hogy a föld pusztává ne legyen, és meg ne 
sokasodjék ellened a mezei vad.
30. Lassan-lassan űzöm őt ki előled, míg megszaporodol és bírhatod a földet.
31. És határodat a veres tengertől a Filiszteusok tengeréig vetem, és a pusztától fogva a folyóvízig: 
mert kezeitekbe adom annak a földnek lakosait, és kiűzöd azokat előled.
32. Ne köss velük szövetséget se azokkal, se az ő isteneikkel.
33. Ne lakjanak a te földeden, hogy bűnbe ne ejtsenek téged ellenem: mert ha az ő isteneiket 
szolgálnád, vesztedre lenne az néked.

Mózes V. könyve 7. „A bálványimádókkal* barátkozni s őket kímélni nem kell” törvényekből:
1. Mikor bevisz téged az Úr, a te Istened a földre, a melyre te bemeendő vagy, hogy bírjad azt; és 
sok népet kiűz te előled: a Khitteust, a Girgazeust, az Emoreust, a Kananeust, a Perizeust, a 
Khivveust, a Jezubeust : hétféle népet, náladnál nagyobbakat és erősebbeket;
2. És adja őket az Úr, a te Istened a te hatalmadba, és megvered őket: mindenestől veszítsd ki őket; 
ne köss velük szövetséget, és ne könyörülj rajtok.
22. És lassan-lassan kiűzi az Úr, a te Istened e népeket előled. Nem lehet őket hirtelen 
kipusztítanod, hogy a mezei vadak meg ne sokasodjanak ellened!
23. De az Úr, a te Istened elődbe veti őket, és nagy romlással rontja meg őket, míglen elvesznek.

Mózes V. könyve 8. „Intés Isten iránt való hálára” törvényekből:
1.  Mindazt  a  parancsolatot,  a  melyet  én  a  mai  napon  parancsolok  nektek,  tartsátok  meg  és 
teljesítsétek, hogy élhessetek és megsokasodhassatok, bemehessetek és bírhassátok a földet, a mely 
felől megesküdött az Úr a ti atyáitoknak.

* A Talmud szerint úgy kell elbánni a „Jézus után tévelygőkkel”, ahogy a bálványimádókkal.

/3.
Sámuel II. könyve, Rabba bevétele.  A tiszta ivóvízhez jutás akadályozással és a gázkamraként 
használt mészkemence vegyi fegyverekkel rablógyilkosságot népszerűsítő zsidó sikertörténet:
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26. Joáb pedig hadakozék az Ammon fiainak városa, Rabba ellen, és megvevé a királyi várost. 
27. És követeket külde Dávidhoz Joáb ilyen követséggel : Hadakoztam Rabba ellen, és meg is 
vettem a városnak egyik részét, a hol a víz van.
29. Egybegyűjté azért Dávid mind az egész népet, és aláméne Rabba ellen, és harczola ellene, és 
elfoglalá azt.
30. És elvevé az ő királyuknak koronáját annak fejéről, melynek súlya egy tálentum arany volt, és 
drága kövekkel vala rakva, és lőn Dávid fején, és a városból felette sok zsákmányt hozott el.
31. A népet pedig, mely benne vala, kihozatá ; és némelyét fűrész, némelyét vasborona alá, 
némelyét fejsze alá vetteté ; némelyét mészkemenczén vitt által, és így cselelekedék az Ammon 
fiainak minden városával. Haza méne azután Dávid és az egész nép Jeruzsálembe.

/4.
Mózes II. 23. szerinti törvényben a zsidóknak hosszabb élet, szaporodó képesség, betegségből 
gyógyulás ígéretét megvalósító természetes módszer és eszköz Talmud törvényből azonosítása:

1./ Baba kamma. Első kapu. A polgári perek, 93 b. lap: „Betegség alatt az epét kell érteni, még 
pedig azért, mert az 83 betegségnek van kitéve. De mindezt elűzi egy sóskenyér és rá egy korsó víz. 
(Ugyanez áll a Baba m. 107. alatt is.)”
2./  Taanith.  A böjtnap.  10  a.  lap: „… Izrael  országa  esővizet  iszik,  az  egész  világ  pedig  a 
maradékot. Izrael országa iszik először és azután az egész világ, hasonlókép egy olyan emberhez, 
aki sajtot készít s az élvezhető részt kiválasztja, a hasznavehetetlent meg ott hagyja.”

Tehát a zsidók előlünk titkolt gyógyszere: A kellően sok tiszta NaCl só és a tiszta desztillált víz.
Zsidó fajirtási módszer a sómentes étkezésre „csipetnyi konyhasó”-san, és/vagy a mérgező kálisóval 
mérgezővé tett ételekre rábeszélés, s a desztillált ivóvíz mérgezőségét hangoztatás is, amit a hazai 
miniszterek hamis rendeleteire alapozó Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 
utasítására számos orvos, gyógyszerész, természetgyógyász, s az általuk uralt médiumok folytatnak. 

/5.
AZ ALLIANCE ISRAELITEE TITKOSZOLGÁLATI PROGRAM „KGB-S VÁLTOZATA” 

Az 1990.ben (Kapu, 1990. február) közzétett „A KGB titkos dokumentuma, a leigázás 45 alapelve, 
avagy hogyan bánjunk a bennszülöttekkel” c. titkosszolgálati utasítás is a mózesi-talmudi fajirtás 
eszköze. Előírja, hogy veszteségessé kell tenni a paraszti magángazdálkodást, s hogy vezessék be a 
szennyvizeket az ivóvíz gyártáshoz használt folyókba: 

„13.  A  paraszti  magángazdálkodással  szemben  olyan  politikát  kell  folytatni,  hogy  a 
magángazdálkodás ráfizetéses legyen, esetleg minimális haszonnal járhasson. Ezután pedig el kell 
kezdeni vidéken a kollektivizálást. Amennyiben nagyobb ellenállás keletkezik, csökkenteni kell a 
termelőeszközök kiosztását és növelni kell az állami beszolgáltatási kötelezettségek kvótáját. Ha
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mindez nem vezetne eredményre, meg kell szervezni, hogy a mezőgazdaság ne tudja fedezni az 
ország élelmiszer-ellátását és a hiányzó mennyiséget behozatallal kelljen pótolni.”
„29. Az ipari objektumok építése és rekonstrukciója során ügyelni kell arra, hogy az ipari hulladék 
azon folyókba legyen irányítva, amelyek ivóvíztartalékul szolgálhatnak.”

Ezeket a titkosszolgálati programokat valósítják meg a hazai kormányok. Akkor, amikor aszálykár 
megsokszorozó kálisóval és konyhasóval műtrágyáztatnak. Ugyanis aszályos időjáráskor – látszólag 
véletlenszerű  okból  -  eladósítja  a  termelési  hiteleiket  visszafizetni  képtelen  magyar  gazdákat. 
Ezután  a  bankok  olcsó  árverési  áron  eladhatják  az  eladósodott  gazdák  ingatlanait  az  izraeli 
cégeknek.  Az  Országgyűlés  és  Orbán  kormány  2010.  Karácsonya  előtt  megengedte,  hogy  az 
izraeliek  cégei  „liberalizáltan”  betelepülhessenek  Magyarországra.  Bérelhetik  a  mezőgazdasági 
ingatlanokat. A cégtulajdonosok felvásárolhatják itt született magyar és vagy izraeli-magyar kettős 
állampolgár gyerekeik számára Magyarország területeit, s a lakásokat. Ezért is lehetetlenítik, hogy a 
magyarok visszafizethessék a lakásépítési, lakásvásárlási hiteleiket. Pl. „devizahitelezési” csalással 
tették visszafizethetetlenné a forint hiteleket. Meg úgy, hogy a munkahelyeikről elbocsájtják a hitelt  
felvevőket. Emellett rákbetegség előidézéssel és gyógyulás akadályozással gyilkolják őket. Ezért 
változtatta meg a „Nemzeti Sócsökkentési Stop só program” 2/4,7=0,43-ra a szaporodóképesség 
fennmaradásához  szükséges  nátrium/kálium=30  dózisarányt.  Lásd  a  magzatvíz  és  a  vérszérum 
természetes  nátrium/kálium=30  arányát  és  az  annak  megfelelő  Ringer  infúziós  oldat  szerinti 
nátrium/kálium=30 optimális dózisarányt. A 0,43 dózisaránnyal az utód nemzést is akadályozzák, 
hogy az országhódítók olcsón vásárolhassák hagyatéki árveréseken az utód nélkül elhalt magyarok 
ingatlanait.  Ehhez  kell  a  nemzsidók élelmiszereit  mózesi-talmudi  törvény szerint  mérgezés,  s  a 
szennyezett vízzel itatás is. S persze a magyarok által nyugdíjra befizetett összegek elrablásához is. 

A zsidó(bérenc) miniszterek, ügyészek, bírák szerint „nem bűncselekmény”, hogy zsidó főrabbival 
az élen, a „Német Medicina” orvoscsapat azt nyilatkozta német közjegyző előtt, hogy zsidó orvosok 
a világfőrabbi parancsra titkolják a gyógymódot, ami a zsidó rákbetegek 98%-át meggyógyította,** 
miközben a kemoterápiás és egyéb csalások 2.000.000.000 (kétmilliárd) nem zsidót pusztítottak el.  

**Egyébként én derítettem ki, hogy a zsidó orvosok által titkolt gyógymód a talmudban is szereplő 
desztillált víz és sózás. Periódikusan megfelelő dózisú desztillált vizet juttatnak be infúzióval, s ez 
feloldja  a  ráksejteket.  Időnként  NaCl  konyhasót  is  pótolnak  a  fiziológiás  Víz/NaCl  egyensúly 
helyreállítására. Bizonyítékok: www.tejfalussy.com honlap (Email-könyvek és Videók rovatok).

/6.
A magyaroknak tulajdonított egyik legfőbb zsidóellenes uszítás zsidó elkövetőiről lásd Ember Judit: 
„Hagyd beszélni a Kutruczot” filmjét. A filmben Anyósom, a kommunista újságíró Kutrucz Gizella 
hiteles okmányok alapján bebizonyítja Bosnyák Zoltántól, aki Hitler és Szálasi idején a legvadabbul 
uszított  a  zsidók  ellen,  vagyis  a  „Harc”  című fasiszta  folyóirat  főszerkesztőjétől,  akit  háborús 
bűnösként  halálraítéltek  és  (állítólag)  ki  is  végeztek,  hogy egy Berend nevű rabbi  segítségével 
szerkesztette a lapot. Bosnyák Zoltán felesége azt mondta az Anyósomnak, hogy Bosnyák Zoltán 
édesanyja  is  zsidó  volt.  Bosnyák  Zoltán  fia,  Bosnyák  Csaba  a  film megjelenése  előtt  a  Paksi 
Atomerőmű főosztályvezetője lehetett, s a Kádár rendszeri hatóságok a Bosnyák Zoltántól elkobzott 
és államosított ingatlant is megkísérelték csalás útján visszajátszani a Bosnyák család tulajdonába. 

/7.
Sok „leleplező dokumentum” a zsidó bűnözők sikerei megörökítésére, s ezáltal a fiatal zsidók 
bűnözésre felbátorítására, betanítására (is) készül, de a jelen dokumentumnak nem ez a célja! 

Verőce, 2013. 10. 26.                               Tejfalussy András (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com)

22/33. oldal, Kód: emailkonyv92-perturbacios-analizis-bunpartolo-hivatalnokok-leleplezesere

mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
http://www.tejfalussy.com/


7.
Tejfalussy András okl. vill. mérnök, a Ptk. 484-487. § szerinti ügyvitellel közérdekből kárelhárító 
tudományos méréstani  szakértő (személyi  szám: 1-420415-0215, an.:  Bartha Edit),  Agroanalízis 
Tudományos Társaság gmk v.a. végelszámoló, 1036 Bp. Lajos u. 115., honlap: www.tejfalussy.com, 
e-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmal.com, T/F: +36/12506064, mobil: +36/202181408
MEHNAM-info / Jogjavítás                                                                 Kód: orvosi-kamara-131121flj

Kiegészítés a Fővárosi Ítélőszékhez,  a peres ügyet a Budai Központi Kerületi Bírósághoz áttevő 
Fővárosi Törvényszéki 35.P.24.097/2013/2. végzés ellen benyújtott feljelentéses/fellebbezésemhez: 

Jelentse fel a Fővárosi Ítélőszék az alábbi zsidó népirtási bűncselekmény elkövetőit és fedezőit és 
állítsa le, hogy a zsidó orvosok hazánkban is kemoterápia nélkül meggyógyítják a zsidó rákbetegek 
98%-át, miközben ezek az orvosok és az általuk meggyógyítottak eltitkolják a sikeres gyógymódot 
a nem zsidó orvosok és nem zsidó rákbetegek előtt. Ítéltessék el fajirtás miatt a zsidó rákbetegek 
98%-át meggyógyító, a nem zsidó rákbetegeket kemoterápiával pusztító orvosokat, s a kárelhárítási 
javaslatainkat elutasító, tehát a bűnöző orvosokkal cimboráló Magyar Orvosi Kamara vezető(ke)t!

Indokolás: 

Mi az a titkos zsidó gyógymód, amiről egy főrabbi és a „Német Medicina, Új Orvoslás”-t hirdető 
orvos csoport  német közjegyző előtt azt nyilatkozta,  -  miközben ők sem árulták el,  hogy mi a 
lényege  -,  hogy  a  zsidó  orvosok  sikeresen  meggyógyítják  vele  a  zsidó  rákbetegek  98%-át? 
Szakértőként  valószínűsítem,  hogy ez  a  titkos  zsidó  gyógymód  az  „olyan  ivóvízen”  és  „olyan 
kenyéren” alapul, amit a  Biblia, II. Mózes 23/20-33. jutalomként ígér a többi nép legyilkolását 
végző  zsidóknak.  A főrabbi  és  a  német  orvoscsoport  által  közjegyző  előtt  tömeggyilkossággal 
vádolt „világfőrabbi”-n kívül a Talmud is tiltja, hogy ezt a módszert nem zsidók gyógyítására is 
alkalmazzák (lásd: Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap). Luzsénszky Alfonz először 1910-
ben megjelent, „A Talmud Magyarul” c.  talmud fordításából is kiderül, hogy az „olyan ivóvíz” a 
tiszta esővíz (tiszta desztillált víz), az „olyan kenyér” pedig tiszta NaCl konyhasóval sózott kenyér. 
Azért is valószínű, hogy ezek a zsidók gyógyítására és betegségei elhárításra alkalmazott anyagok, 
mert 98%-ban a sejteken belül van a sejtek életben maradásához szükséges kálium, s ha a sejt beteg, 
az elgyengült sejtfal (sejtmembrán), s nem tudja a sejtet körülvevő víztérben lévő erős oldóhatású 
desztillált víz molekulákkal szemben sejten belül tartani a káliumot. Minden orvos tanulja, hogy 
„túl sok” desztillált víz vérbe jutása veszélyesen csökkentheti a testfolyadékok nátrium tartalmát. 
(Felnőttnél csak napi 15 liternél több víz ivása lehet „túl sok”!) A desztillált vízzel és NaCl hiánnyal 
a vérben előidézhető „elektrolit zavart” megfelelő ütemben és fiziológiás dózissal vérbe juttatott 
tiszta NaCl konyhasóval lehet meggátolni. Nyilván ezen „vérelektrolit komponensek” megfelelően 
bejuttatott dózisai gyógyítják meg a zsidó rákbetegek 98%-át. 

Dr. Kovács Pál, az Országgyűlés szociális- és egészségügyi bizottság titkára által felkért méréstani 
szakértőként,  1992-ben  országgyűlési  interpellációt  szerveztem.  Miután  az  illetékes  három 
miniszter  hazudozása  megakadályozta  a  bizottsági  kivizsgálását,  bűnügyi  vizsgálatot  indítottam 
(13.B.24.211/1993/2. PKKB) azok ellen, akik akadályozzák a konyhasó kellő mértékű pótlását, s 
kálisóval „pótoltatják” a szervezet által elvesztett konyhasót. Még egy WHO kiadvány is hazudik, 
kálisót  javasolva  a  gyerekeknél  „konyhasó  pótlásra”!  Nátrium  hiánynál  sűrűsödik  a  vér,  mert 
nátrium hiánnyal  arányos mértékben veszít  vizet  a szervezet.  A kálisóval  bejutó túl  sok kálium 
rákkeltő is. Felnőttnél egy óránál rövidebb idő alatt bejuttatott 0,8 gramm, vagy 24 óránál hamarabb 
bejuttatott 3-4 gramm kálium a mérgezően „túl sok”,  rontja a szívműködést,  torzítja az  EKG-t, 
Nobel díjas kutatók mérései szerint a túl kevés nátriumot, és vagy túl sok káliumot bejuttató étkezés 
növeli a vérnyomást, s rákbeteggé és meddővé is tesz. „Sós ízt” lehet pótolni kálisóval, de nátriumot 
nem! 
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A hazai főrendőrök a 13.B.24.211/1993/2. PKKB végzésre indult nyomozás során a fenti csalások 
miatt  általunk  feljelentett  fajirtás  büntetőjogi  felelőseitől  kértek  és  kaptak  (hamis)  szakértői 
véleményeket és ezekre alapozva semmibe vették az általunk benyújtott tudományos hatás kalibráló 
mérési adatokat és helyes méréstani szakértői véleményeket, melyek az alábbi tényeket bizonyítják:

A vérszérumban a víz/konyhasó=110 arány, és a nátrium/kálium=30 arány  optimális élettanilag. 
Ugyanezek az optimális dózisarányok a magzatvízben és a Ringer fiziológiás infúziós oldatban is, s 
az étkezésnél is*. Tudatos népirtás, hogy a Magyar Állam alperes „Nemzeti sócsökkentési Stop Só 
program” keretében nátrium/kálium=2/4,7=0,43 életveszélyes étkezési dózisarányt kényszeríti ránk!

A „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só” program a kálisó és a nem tiszta ivóvíz vegyi fegyverként 
alkalmazásán alapul. Az ezekre alapozott fajirtást szervező akadémiai doktori fokozatú főbűnözőket 
a főrendőröké mellett főbírák és főügyészek számos tudatos eddigi hivatali ügyviteli csalása fedezi.

Álláspontom szerint a hatáskalibrálási mérési bizonyítékok alapján dokumentált zsidó vegyi 
fegyver használat Magyar Állam elleni terrorizmus, s a Hágai Nemzetközi Bíróságra tartozik. 

*Melléklet:

Verőce, 2013. 11. 21.                                                                                                

Tejfalussy András                                                                                                 
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feladó: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett: miniszter <miniszter@vm.gov.hu>

másolatot 
kap:

 Elnok@kuria.birosag.hu;
 birosag@nograd.birosag.hu;
 paczolay <paczolay@mkab.hu>;
 lu <lu@mku.hu>

titkos 
másolat:

…......

dátum: 2013. november 22. 8:57

tárgy:
 Kiegészítés a Fővárosi Ítélőszékhez, a peres ügyet a Budai Központi Kerületi 
Bírósághoz áttevő Fővárosi Törvényszéki 35.P.24.097/2013/2. végzés ellen 
benyújtott feljelentéses/fellebbezésemhez

küldő: gmail.com
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8.

Tejfalussy András okl. mérnök (személyi szám: 1-420415-0215), Ptk. 484-487. § szerinti közérdekű 
bejelentésekkel  és  közérdekű  javaslatokkal  kárelhárító  méréstani  szakértő,  AGROANALÍZIS 
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk, Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos 
u. 115., www.tejfalussy.com, mobil: +36-202181408, email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

MEHNAM-info / Jogjavítás / Vita

Kód: allamperi-fellebbezo-feljelentes-131115

T. Fővárosi Ítélőtábla!

Feljelentem a 35.P.24.097/2013/2.FT végzés alábbi hibáiért felelős alkalmazottakat a 
kereseteimmel leleplezett csalás állami felelőseit bűnpártolás gyanújával:

A borítékon nincs ügyiratszám, a hitelesítő neve hiányzik, aláírása olvashatatlan.
Nem küldték vissza a keresetem iktatott példányát, azt sem jelzik, mikori(ak) a hiv. 
beadvány(ok), melyik(ek)ről van szó, mi(k)ről állítják érdemi vizsgálat nélkül, hogy 
"nem minősül pernek", de mint "pert" áttettek másik bírósághoz stb. 

Indokoltan kértem "megállapítási pert", hamis is a végzés!

Verőce, 2013.11.15.

Tejfalussy András
feljelentő felperes

Melléklet:  Fővárosi  Törvényszék  fentiekben  leírt  bírósági  „hibákat”  tartalmazó 
35.P.24.097/2013/2.  végzése,  rajta  a  fenti,  általam  széljegyzetként  ráírt 
feljelentés/fellebbezés

Copy: Igazságügyért felelős miniszter részére

Cc.: dr. Polt Péter legfőbb ügyész
Cc.: Dr. Baka András lfb-i elnök
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Függelék: 

VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ ELŐZMÉNY:
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MEHNAM-info / Jogjavítás                                                              Iratjel: cionszelektiv-per-131010

4 példány, iktatás után egyet kérek visszaküldeni!
T. Fővárosi Törvényszék                                          
1055 Budapest, Markó u. 27.

Tárgy: Nyilvános megállapítási per a cionszelektivitással alapjogsértő Magyar Állam alperes ellen. 

Felperes:  Tejfalussy András  (személyi  szám:  1-420415-0215,  cím:  2621 Verőce,  Lugosi  u.  71, 
elektronikus levélcím:  tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,  Tel.:  +36 20 2181408) okl.  vill. 
mérnök, méréstani szakértő közérdekű kárelhárító, az Agroanalízis gmk v.a. (cím: 1036 Bp. Lajos u. 
115. II. 18.) Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által kijelölt végelszámoló (Cgt.01-10/022069/15.).

Alperes: Magyar Állam (képviselete: Pénzügyminiszter, 1054 Budapest V. József nádor tér 2-4.)   
 
Felperes  kéri  a  t.  Bíróságot,  hogy a  személyes  jogvédelemből  és  közérdekű kárelhárításként  is 
benyújtott jelen megállapítási kereset (Pp.123. §)  alapján szíveskedjenek  megállapítani, hogy a 
Magyar Állam alperes alapjogot sért azzal, adjon számot róla, hogy miért, hogy az Alaptörvénye 
sem helyezte hatályon kívül a Tóra és a Talmud zsidó törvények és a Cionkáté szabályai közül a  
cionszelektíveket, amelyek  előírják  a  zsidóknak,  a  hazai  zsidóknak  és  az  ide  betelepedő 
izraelieknek  is,  hogy  igyekezzenek  kirabolni,  megalázni,  legyilkolni,  megélhetési  lehetőségtől 
(földtől, munkalehetőségtől stb.) megfosztani a nem zsidókat.

A t. Bíróság vizsgáltassa át saját szakértőivel a Tórát és Talmudot és ítélettel állapítsa meg, melyek 
azokban a zsidókat hazánkban is kötelező, felbujtó ma is hatályban lévő tórai, talmudi (és cionkáté-
s) zsidó törvények, szabályok, amelyek a nem zsidók hátrányára cionszelektívek, és intézkedjenek 
azok hatályon kívül helyezésére és arra is, hogy az azokat a Magyar Állam nevében alkalmazók, pl.  
a kenyerünket (a pékárukat) a konyhasó helyett kálisóval sózató dr. Szócska Miklós államtitkár és 
bűnsegédei, bűnpártolói legyenek tömeggyilkosnak nyilvánítva.  

Állapítsa meg a t. Bíróság, hogy Magyar Állam alperes alapjogot sért a cionszelektív törvényeknek 
is alávetett Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége MAZSIHISZ-t működni engedésével. 

Bizonyítás: 

Például a Talmud szerint mindig, mindenhol arra kell törekedni a vallásos zsidóknak a más államok 
törvényeit megkerülve is, hogy csakis ők ihassanak tiszta (átpárolt) vizet, a nem zsidók ne igyanak 
(Talmud, Taanith 10 a. lap), és arra is, hogy csak a zsidók ehessenek egészséges kenyeret (2 Mózes 
23/20-33), nem zsidók ne kapjanak belőle, s hogy a zsidók az általuk megszerezni akart új és újabb 
területeknek ilyen cionszelektív étkezési diszkriminációkkal, vagyis biológiai és vegyi fegyverekkel 
jussanak birtokába. A Tóra előírja – a Talmud szerint bálványimádóként kezelendő keresztényekkel 
szemben is - hogy fokozatosan, a zsidó szaporulat arányában, könyörületlenül kell irtani őket, nem 
szabad  szövetséget  kötni  velük  (5  Mózes  7/2,  22.).  A Cionkáté  szerint  zsidó  cég  csak  zsidót 
foglalkoztasson. Az idetelepedő izraeli cégek csak zsidóknak fognak munkalehetőséget biztosítani?!
Szócskáék „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só Programja” előírja, hogy az étkezési nátrium/kálium 
dózisarány 2/4,7=0,43 legyen,  ami  azt  jelenti,  hogy ételeink  2 gramm nátriumot és  4,7 gramm 
káliumot pótoljanak napi átlagban. Az élettanilag optimális  nátrium/kálium dózisarány 30/1=30. 
Ahogyan  a  fiziológiás  infúziós  Ringer-oldatnál  is  ez  a  dózisarány  optimális.  Csecsemőknél, 
gyerekeknél  és  felnőtteknél  is,  mert  ez  felel  meg  a  testnevek,  a  vérszérum,  magzatvíz 
nátrium/kálium=30/1=30 természetes arányának. Szócskáéknak ezen dózisarány meghamisítása
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azért is tudatos népirtás, mert még 1950-ben Nobel-díjat kaptak azok a mellékvesekéreg kutatók, 
akiknek  az  állat-és  emberkísérletei  hatáskalibráló  mérései  egyértelműen igazolták  a  csökkentett 
nátrium tartalmú és túl sok káliumot tartalmazó ételek, italok életrövidítő és ivartalanító hatását. A 
Talmud nem véletlenül írja elő, hogy a zsidók desztillált ivóvízzel és sózott kenyérrel gyógyítsák 
magukat  (Talmud,  Baba  kamma  93  b.  lap.)!  Ezek  a  bizonyított  tények.  A  bizonyítékokat 
közzétettem a www.tejfalussy.com honlapomon. Ha a t. Bíróság (esetleg ugyancsak cionszelektív) 
szakértői a fentiekhez képest mást állítanának, akkor kérem az állításaikat a honlapomon közzétett 
szakértői  véleményekkel  szembesíteni.  Tudatos  cionszelektívitás  az  is,  hogy az  alperes  Állami 
Népegészségügyi  és  Tisztiorvosi  Szolgálata  ÁNTSZ  azt  terjeszti,  hogy „a  tiszta  desztillált  víz 
ivóvízként  mérgezőbb a  vezetékes  víznél,  sőt  az  arzénnel  túlszennyezett  víznél  is  mérgezőbb”. 
Aljasul átnevezték „vízmérgezésnek” az NaCl konyhasótól mentes desztillált víz esetén keletkező 
NaCl konyhasó relatív hiány miatti vérelektrolit zavart. Ez csak napi 15 liternél több NaCl mentes  
folyadékot, pl. desztillált vizet ivástól jelentkezhet. De ettől is csak akkor, ha közben ételekkel sem 
pótolták  az  NaCl  konyhasót  és  vagy túl  sok  káliumot  esznek-isznak.  Csalás  „vízmérgezésnek” 
nevezniük a konyhasó pótlás csökkentő, és kálium túladagoltató „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só 
programjuk” okozta nátriumhiányt és káliummérgezést!  

Gyorsított ítélkezést kérek, mert a Központi Statisztikai Hivatal bevallása szerint naponta száznál 
is többel csökken a magyar lakosság létszáma. A vegyi fegyver kálisóval talajsózástól fokozottan 
pusztulnak aszálykor a növények, egyre több magyar rövidebb életű, meddő, pszeudohermafrodita, 
amitől sok homoszexuális is lesz. Az is Alapjog sértő, hogy „liberalizáltan” özönlenek be az izraeli 
cégek, felvásárolják a termőföldet és egyéb ingatlanokat, s cégtulajdonosok végleg átírathatják a 
cégingatlanokat az ideszült gyerekeikre. A Cionkáté előírja, hogy zsidó cég zsidó munkavállalót 
foglalkoztasson s ez hazánkban sincs hatályon kívül. E  szabály hatályban léte is csökkenti a hazai 
nem zsidók munkalehetőségeit = életben maradási lehetőségeit. Büntetőjogi vonatkozása is van a 
Magyar Állam állam alperes által megengedett fenti alapjog sértéseknek. Ezért a Be. 55. és 212. §-
ok alapján előbb büntetőeljárásban kérem tisztázni az alperes vonatkozásában a cionszelektivitással 
okozott  egészségi  és  rezsinövekedési  kárért  személyesen  felelős  alkalmazottai  kilétét,  hollétét. 
Amíg  a  Bíróság  tisztázza,  kénytelen  vagyok  megjelölni  Orbán  Viktor  miniszterelnököt,  mint  a 
cionszelektivitást  államilag  nem szankcionálása  miatt  a  magyarokat  ért  károk,  az  életrövidülés, 
ivartalanodás, ingatlanvesztés, munkalehetőség csökkenés, bankhitel törleszteni nem tudás, rezsit 
fizetni sem tudás folyamatos fokozódásáért alapjogilag és büntetőjogilag is főfelelős állami vezetőt. 

Írásban  kívánom intézni  a  pert.  Minden  irat  időben  megküldését  kérem.  Kérem a  tárgyalások 
távollétem esetén is megtartását. Méltányosságból költségmentességet kérek. A megbízás nélküli 
kárelhárítási ügyviteli költségeim alperessel megtéríttetését pedig a Ptk. 484-487. § alapján kérem, 
az általam végelszámolóként képviselt Agroanalízis gmk címére (1036 Bp. Lajos u. 115.), mivel a 
szabadalmaimon alapuló mezőgazdasági hatáskalibráló méréseket ott végeztettem a kárelhárításhoz.

Kérem, hogy a  tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com email címemre is küldjék ki az iratokat, 
mert  a  postai  kézbesítés  teljesen  megbízhatatlan,  amióta  nem  írják  át  a  tértivényen  lévő 
ügyiratszámot a borítékokra, s emiatt ismeretlen tartalmat ismertként igazoltat a (cionszelektív?) 
postás. Sőt, újabban a postai értesítőkről is eltűnt a borítékban keresendő ügyiratszám megjelölésére 
szolgáló korábbi rovat. Tehát üres borítékot is átvetethet a postás, leigazoltatva a borítékból hiányzó 
irat átadását. A Magyar Állam részéről ezért felelős miniszter ellen itt is büntető feljelentést teszek!

Verőce, 2013. 10. 10.

Tejfalussy András
felperes (gmk végelszámoló)
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FÜGGELÉK:

A hazai bíróságok ítélkezési csalásokra is alkalmakat biztosító, tudatosan pontatlan 
iktatásairól, postázásairól, s egyéb ügy- és ügyiratkezeléseiről, a Talmudban a nem- 
zsidók kárára előírt bírói csalásoknak megfelelő ügyviteleiről további bizonyítékok:

 http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/11.em  aikonyv:jud.suss.software.pdf  

Utóirat:

Elképesztő, hogy mennyi okos magyar ember töri a fejét az elkerülhetetlen háborún.

Pedig,  ha  akadna  néhány  bátor  és  okos,  tisztességes  jogász,  akik  hatályon  kívül 
helyez(tet)nék  a  zsidókat  jelenleg  is  mindenhol  a  többi  nép  kiirtására,  fajirtásra 
kötelező  mózesi,  talmudi  törvényeket,  háború  mentes  megoldás  is  biztosan 
kialakítható  lenne.  Ennek  elősegítésére  jelentettem  fel  a  35.P.24.097/2013/2.FT 
végzés  hibáiért  felelős  alkalmazottakat  a  kereseteimmel  leleplezett  csalás  állami 
felelőseit bűnpártolás gyanújával!!!!!

Verőce, 2013. 11. 15.   Tejfalussy András     
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