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Dr. DARÁK PÉTER KÚRIA ELNÖKHÖZ CÍMZETT, KÖZZÉTETT KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS (az
ügyészségi 1.Nyom.182/2013/36-I. és a rendőrségi 01000/2945-243/2018.ált. tájékoztatásokra reagálásként)

Bűnpártolási váddal  feljelentem a kálium túladagolással országmérgeztetők elleni  új  feljelentést is hamis
indokkal elutasító központi nyomozó főügyészségi csoportvezető ügyészt. Követelem, hogy büntetőbíróság
ítélje el az engem ismételten megalapozatlan feljelentéssel rágalmazó Csekő Tamást és hivatalnok bűntársait:

A hazai rendőrségi vezetők és ügyészek az étkezési kálium túladagolás mérgező hatását bebizonyító Nobel
díjas  mellékvesekéreg  kutatók  biológiai  hatás  mérési  eredményeit  és  a  kálium  sejtmérgező  hatását
közvetlenül  megjelenítő,  a  nemzetközi  szabadalmaim  szerinti  Antirandom  Biomonitor  valóságos  hatás
mérési eredményeit semmibe véve, az ezeket szembehazudókra alapozva elutasítják a káliummal mérgezők
ellen tett feljelentéseket, miután a mezőgazdasági miniszterek és a belügyminiszterek megszervezték, hogy
az ügyészek retorziókat szervezzenek ellenem. Azóta a segítőim közül többen is gyanús körülmények között
meghaltak.  Pl.  Dr. Szabó Árpád,  Országos Igazságügyi Intézet főigazgató.  Miközben a kálium mérgezés
ellen általam szerkesztet interpellációt Dr. Kovács Pál benyújtotta, a Feleségemnek súlyos balesetet okoztak.
Autómat útról leszorítási kísérlet és hamis rendőri jegyzőkönyvvel fedezése is volt. 1997-ben a rendőrök
által agyrázkódásosra összeverés és utána elmeorvosi  vizsgálatra elhurcoltatási,  ügyészek által szervezett
(megbukott) bírói kísérlet is történt. Legutóbb pedig dr. Csekő Tamás az általa összegyűjtött beadványaimat
arra használta, hogy azok alapján ellenem hamis vádakat hangoztatva, vagyis megrágalmazva, a Pest Megyei
Kormányhivatalhoz megküldje és ezúton elmeorvosi vizsgálatot szerveztessen ellenem. Ebbe is belebuktak,
miután Csekő Tamást rágalmazási váddal feljelentettem. A rendőrök által összeverést egy Göncz Árpád által
íratott (X-398/98.) hamis irat érvényben tartatásával a jelenlegi köztársasági elnök, Áder János is fedezi! A
hamis iratban köztársasági elnöki szintről „a rendszerváltás előtt már gondokság alá helyezettnek” hazudnak.
Mivel a folyamatos választójogom is bizonyította, hogy csalnak, a személyi számomat is meghamisították a
belügyi adatnyilvántartóban! Ez utóbbi okirat hamisításukba a jogosítványom hosszabbításakor buktak bele!

A megbízott  minisztériumi,  országgyűlési  és  önkormányzati  szakértőként  általam  –  több  más  szakértő
segítségével  - ellenőrzött hazai és nemzetközi biológiai hatásmérési eredmények egyértelműen bizonyítják a
táplálékkal  túladagolt  kálium sejtmérgező  hatását.  Azt,  hogy  a  sejtek  közötti  (elektrolit)  folyadéknak  a
megnövelt káliumtartalma katasztrofálisan lerontja az élőlények stressz elviselő képességét, s a sejteknek az
őket körülvevő egyéb anyagokhoz alkalmazkodását is. A túladagolt kálium a növényeknél katasztrofálisra
fokozta az aszálykárt és ezzel sok ezer milliárd forintnyi műtrágyapazarlást, s az állatoknál és embereknél
életrövidülést, és pszeudohermafroditizmust (nemiség torzulást) is okozva, tönkreteszi a nemzőképességet is.

Emberek esetén gyilkos hatású a Ringer infúziós oldat víz, konyhasó és kálium összetételétől nagymértékben
eltérő víz, konyhasó és kálium pótlás. Infúziónál és étkezésnél is. (Egy „Fekete Angyal”-ként elhíresült hazai
kórházi ápoló is kálium túladagolással sorozat gyilkolt és egy poznani ápoló is, aki miután megerőszakolta
az intenzív osztályon fekvő fiatal lányokat, a szívüket túladagolt káliummal leállítva, meg is gyilkolta őket!)

Embereknél  étkezésnél  is  a  Ringer  infúziós  oldat  szerinti  desztillált  víz,  konyhasó  és  kálium  dózisok
lennének optimálisak, mert ez felel meg ezen anyagok testnedvekben lévő természetes arányainak. Pl. napi 3
liter Ringer (fiziológiás) infúziós oldattal, amit a gyógyításra több száz éve alkalmaznak, egy nap alatt 3 liter
desztillált vízzel 27 gramm nátrium-klorid konyhasót, de csak 0,36 grammnyi káliumot juttatnak be a vérbe. 

Ezzel szemben – a ténylegesnek az ellenkezőjére hamisított biológiai hatás vizsgálati eredményekre alapozva
– a magyar embereknek azt sulykolják, hogy mérgező a méregmentes desztillált ivóvíz és a napi 5 grammnál
több konyhasó, s bebeszélik, hogy legalább 4,7 gramm káliumot tartalmazzon a táplálékuk naponta. Vagyis
hamis szakértők a Ringer infúziós szerinti korábbi helyes étkezési dózisarányokat „népirtóra” módosíttatták! 

Miután az internetes „Kurucinfo”-ból értesülten, hogy az izraeli Haarec lapban egy tudós közzétette, hogy a
spermaromlási statisztikák szerint 2050 után már csak keleti férfiak lesznek nemzőképesek, a nyugatiak nem,
de nem tudják az okát,  erről további bizonyítékokat is csatolva, újra feljelentettem a hazai hamis szakértőket
és az ezek (a Népszabadságban is) megcáfolt hamis szakvéleményeire alapozó államigazgatási bűnözőket,
akik tudatosan nemzőképtelenné degenerálják a magyar  lakosságot  a mérgező káliumtartalmú,  konyhasó
hiányos táplálékokkal. Valószínűleg ezek révén segítik elő Magyarország „keleti migránsoknak” kiárusítását!
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A biológiai  hatás  mérések  általam benyújtott,  nem meghamisított  eredményei  egyértelműen bizonyítják,
hogy a mellékelt 13.B.24.211/1993/2. Pesti Központi Kerületi Bírósági végzés szerinti bűncselekményekben
is bűnsegédkeznek a népirtási váddal általam szakértőként tett feljelentést a korábban kivizsgáltsága ürügyén
elutasító  rendőrségi  és  ügyészségi  vezetők.  A túladagolt  kálisó  mérgező  hatása  a  korábbi  és  a  további
mellékeltekben cáfolhatatlanul, egyértelműen bizonyítva van. Nyilvánvaló a „foglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetés, természetkárosítás”. 

A nemzetközi szabadalmaim szerinti Antirandom Biomonitoros hatásmérést egy kisiskolás gyermek is meg
tudja ismételni, csak egy fóliaház vagy üvegház kell hozzá és bárhol közvetlenül megjeleníthető a vízben
oldható, túladagolt kálium sejtmérgező biológiai hatása!  Laboratórium nélkül is  bárki meggyőződhet a
vízoldható kálium műtrágyával megnövelt sejtközi elektrolit kálium tartalom sejt mérgezéssel aszálykárt
fokozó, a sejtes élőlények stressz elleni védekezését és egyéb alkalmazkodását is elrontó gyilkos hatásairól!

Mellékletek:  1./1.Nyom.182/2013/36-I.,  2./01000/2945-243/2018.ált.,  3./13.B.24.211/1993/2.,  4./
MVSZ180515 méréstudományi  szakvéleményem és  ennek a  következő iratjelű  eredeti  saját  mellékletei:
leleplezo180510, CsaloMTAsokatfeljelentes180509, holokauszt-ok-180426, SzentKorona900516bk.

Budapest, 2018. május 29.

Jogos védelemként (Btk.),  és a korábbi országgyűlési és önkormányzati  szakértői megbízások közérdekű
kárelhárításként folytatásaként, megbízás nélküli kárelhárítás keretében (Ptk.) (magánvádként is) előterjeszti:

Tejfalussy  András  okl.  vill.  mérnök  (1-420415-0215.  an.:  Bartha  Edit),  számos  hatásmérés  tudományi
nemzetközi  szabadalom  szerzője,  néhai  Bartha  Béla  rendőrfőkapitány  és  Dr.  Tejfalussy  Béla  táblabíró
unokája.  Hungary  2621 Verőce,  Lugosi  u.  71.,  levelezési  cím:  magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com,
Telefon: +36 20 218 1408, website: www.tejfalussy.com
 

/Korábban a cégbíróságon hitelesített aláírás/

Mellékletek:

http://www.tejfalussy.com/
mailto:magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com
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Csekő Tamás korábban (is) azzal rágalmazott, hogy megalapozatlanul jelentettem fel a mérgező
kálisóval a korábbi tiszta konyhasó helyett ételízesíttető állami hivatalnokokat, s ezzel rágalmazva

megkísérelt gondnokság alá helyeztetni, de belebukott. Vagyis nyilvánvalóan teljesen elfogult a
kálisóval országosan talajmérgeztetési és lakosság nemzőképtelenné mérgezési bűnügyben! 
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A Budapesti Rendőrfőkapitányság is hamisan indokolva, a biológiai hatás mérések tényleges mérési
eredményei semmibevételével utasította el a 2014. január 14-i (nem ugyanilyen tárgyú) feljelentést!
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MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE                                                             Iratjel: MVSZ180515
Patrubány Miklós elnök

Tárgy: nyílt levélként megküldött szakvélemény, közzétehető közérdekű tájékoztatásként

Kedves Elnök Úr!

Miután ma tájékoztattál róla, hogy nem jutott el hozzád, de nagyon szeretnéd megismerni, 
ezennel megküldöm azon orvostudományi publikáció kivonatához és a teljes publikáció 
másolatához is a linkeket, amiről ma beszéltünk. Láthatod, hogy az 1950-ben Nobel díjat 
kapott mellékvesekéreg kutatók biológiai hatás mérési eredményei között is szerepel, hogy 
az étkezéssel túladagolt kálium és vagy a hiányosan pótolt konyhasó a patkányoknál és az 
embereknél is elrontja a sejtek membrán működését, s ez az állatoknak és embereknek a  
stressz elleni védekezőképességét tönkretevő, életrövidítő és ivartalanító, fajirtó hatású. 

I.
 
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2016/07/nepirtonatriumhianyeskaliumtuladag
olas140606a.pdf és 

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2014/07/
nobeldijasbiologiaifajirtasimozesitalmuditechnika.pdf

Megküldöm továbbá a mellékletek nélkül ma személyesen átadott szakvéleményemet a 
mellékleteivel kiegészítve:

II.

NYERŐ STRATÉGIA
Kód: nyerostrategia180515

Melléklet-1: Országunk kiárusításához vegyi fegyverként használják a kálisót
(kód: leleplezo180510),

Melléklet-2: Feljelentés a magyar termőföldeket is káliummal mérgeztető MTA-sok ellen
(kód: CsaloMTAsokat feljelentes180509)

 Melléklet-3: Holokauszt túlélők gazdagodnak a magyarok törvényesített kiirtásán
(kód: holokauszt-ok-180426),

 Melléklet-4: Pozsgay az antiszemita 
(kód: SzentKorona900516bk).

Szeretném, ha a Magyarok Világszövetség részéről, de az én személyes felelősségemre 
közzé tennétek ezeket, mint az én nyilvános hatás-mérés tudományi szakvéleményemet. 
Azért is, mert ha 2050 után, ahogy az izraeli tudós jósolta, tényleg nem lesz nemzőképes 
magyar férfi (Haarec), akkor értelmetlen a Trianonon kesergésünk és kártevés lenne a 
Trianonnal elveszett országrészeket a haláltáborrá tett Magyarországhoz csatoltatni.

Budapest, 2018. május 15.

Üdvözlettel:
Tejfalussy András

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2016/07/nepirtonatriumhianyeskaliumtuladagolas140606a.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2016/07/nepirtonatriumhianyeskaliumtuladagolas140606a.pdf
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Tejfalussy András szíves tudomásul vételét, ill. a megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitele 
alapján (Ptk.) szakértőként részére járó ügyviteli költségei megtérítését, s ezen összegek 
ingatlan- stb. adóikba beszámítását kérve, az alábbi közigazgatási címekre is megküldte: 

ÁLLAMIGAZGATÁS (pénzügyminiszter)

Fővárosi Polgármesteri Hivatal (jegyző)

Bp. III. ker. Polgármesteri Hivatal (jegyző)

Szobi Pest Megyei Kormányhivatal (vezető)

Verőcei Önkormányzat (jegyző) 

Balatonfűzfői Önkormányzat (jegyző)

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

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

másolatot kap:

Varga Mihály pénzügyminiszter <miniszter@ngm.gov.hu>;
Tarlós István főpolgármester <tarlosistvan@budapest.hu>;
Kiss Anita jegyző <schnell.anna@obuda.hu>;
Szobi Pest Megyei Kormányhivatal jegyző <szobijarasihivatal@pest.gov.hu>;
Balatonfűzfői Közös Önkormányzat Takács László jegyző <jegyzo@balatonfuzfo.hu>

titkos másolat:
Ildikó Rudnyánszkiné Barta <barta.ildiko@pest.gov.hu>;
. . . 
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>

dátum:2018. május 19. 17:53

tárgy:
Dr. DARÁK PÉTER KÚRIA ELNÖKHÖZ CÍMZETT, KÖZZÉTETT KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS (az 
ügyészségi 1.Nyom.182/2013/36-I. és a rendőrségi 01000/2945-243/2018.ált. tájékoztatásokra 
reagálásként)

küldő:gmail.com


