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FELJELENTÉS AZ INTERPOLHOZ A TERRORISTÁKAT BŰNPÁRTOLÓ ÜGYÉSZEK ELLEN

Alulírt Tejfalussy András oknyomozó mérnök, számos nemzetközi méréstudományi szabadalom szerzője,
méréstudományi szakértő, volt országgyűlési és önkormányzati szakértő, feljelentem azokat az ügyészeket, akik a
szerzői jogaim tolvajait, egészségkárosító mérgek alkalmaztatóit, ivóvízkút mérgezőket bűnpártolták, s ellenem,
aki ezeket a gátlástalan bűnözőket feljelentettem, sorozatos pszichiátriai csalásokat szerveztek.
Bizonyítás, bizonyítékok
1. A feljelentett hazai „ügyész bűnszervezet”, ügyészek és vezetőik 1980 óta szerveznek ellenem elmeorvosi
csalásokat, hogy akadályozzák a feltalálói szerzői jogaim védelmét, és a nemzetközi szabadalmaim szerinti
hatékonyabb hatásmérésekkel leleplezett súlyos környezetkárosítások- és egészségrontások elkövetői elleni
büntető eljárást. Utóbbival kapcsolatban a feljelentett személyektől begyűjtött hamis szakvélemények alapján
semmibe veszik a környezet- és egészségkárosítást egyértelműen bizonyító hatás-méréseket is. Sorozatosan
hamis iratokat készítenek, amelyekkel azt a hamis látszatot keltik, hogy a bíróság elmebetegnek nyilvánított.
Ehhez az ügyészek egy (a találmányaimban befurakodott) 10%-os feltalálótárs által hamis vádakkal indított
rágalmazási per első tárgyalása előtt (!) előállíttattak elmeorvosi vizsgálatra. A csaló elmeorvosok nem csak azt
hazudták, hogy üldözési mániás vagyok, hanem azt is, hogy láztalan. A hamis szakvélemény érvénytelen lett, mert
a bíró nem volt hajlandó ítélettel megerősíteni, miután bemutattam a körzeti orvos igazolását, hogy a vizsgálat
előtt és alatt 40 fokos lázzal influenzás voltam. (Ténylegesen nem is volt elmeorvosi vizsgálat. A megkezdődése
előtt bejelentettem, hogy lázas vagyok, és visszamentem igazolásért a körzeti orvosomhoz.)
2. Miután a nemzetközi szabadalmaim szerinti hatásméréseink egyértelműen láthatóvá tették (melléklet-1.) a
kálisóval műtrágyázás növény mérgező hatását (1983), a mérgeztetésben bűnös mezőgazdasági miniszter felkérte
a belügyminisztert, hogy segítsen elhallgattatni. A belügyminiszter előkerestette az érvénytelen 1980-as hamis
elmeorvosi véleményt és annak alapján a mezőgazdasági miniszter (akivel szemben én Dr. Kovács Pál, a későbbi
egészségügyi miniszter országgyűlési szakértőjeként interpellációt készítettem elő a mérgező kálisóval
műtrágyázás és ételízesítés betiltásához) megszerveztette az ügyészséggel, hogy indítson ellenem bolonddá
nyilvánítási pert. A „perhez” meghamisították a nevemet „Tejfalusi”-ra, hogy figyelmen kívül hagyhassák a per
során az országgyűlési szakértői megbízásaimat, a mérnöki diplomám, a nemzetközi szabadalmaimat, a miniszteri
kitüntetéseimet, a bejegyzett cégvezetői státuszomat, az ingatlan tulajdonaimat stb. A per indító jegyző azt
hazudta, hogy nincs ingatlanom (pedig ő írta át a nevemre, amikor vettem). E per bírósági tárgyalására úgy
hurcoltak oda a rendőrök, hogy előtte agyrázkódásosra rugdostak, vertek (1997. 09. 10.). Belebuktak a perbe.
Agyrázkódásra verve is lelepleztem a bíró okirat-hamisításait. Azt, hogy letagadta a miniszterek titkosított
ellenem írt iratait! (Amelyek másolatait egy rendes bíró korábban oda adta nekem!)
3. Belügyminiszter (1-a-151/1987, 00/:20518) és Mezőgazdasági Minisztérium (1-a-151/1991,) „titkosított”,
hamis iratai, Pest Megyei Ügyészségi Nyomozó Hivatal Pest Megyei Kirendeltsége (1/7. 15346/1993.) hamis
határozata, köztársasági elnöki hamis (X-398/98.) válaszirat alapján híresztelik a szerzői jogaim megsértői, és a
népünket mérgezés megengedői, hogy a bíróság „elmebetegnek nyilvánított”. Göncz Árpád köztársasági elnök
(X-398/98.) hamis levele azzal fedezi a verető bírót, akit a bírósági elnökévé nevezett ki, azt hazudja, hogy már
„a rendszerváltás előtt gondnokság alá helyeztek”. Szembehazudják vele a folytonos folytonos választójogom!!
Az összeverés után a jogosítványt hosszabbítottam. Kiderült: meghamisították a belügyminisztériumi
adatnyilvántartóban a személyi számomat. A veretés körüli időpontban eltűnt 514.000,-Ft egy általam kezelt OTP
számláról. Feljelentettem. Az I-XII. Ker. ügyészségi vezető úgy fedezte az OTP-s tolvajokat, hogy végrehajtást
szerveztek ellenem. Mintha én tartoznék az 514.000,-Ft az OTP-nek, s nem az OTP nekem. Az ügyész segíteni
próbált további 514.000,-Ft-tal megrabolni (B.I.252/1999! (Melléklet-2.)
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4. És ez még nem minden! Cégbíróság által kijelölt végelszámolóként intéztem, hogy az OTP által ellopott
514.000,- Ft visszaszerezzem. Valamint, hogy fizesse ki az OTP a 110.000.000-Ft-ot, amivel azért tartozott, mert
a szabadalmaim szerinti hatás-mérésekkel lelepleztük, hogy egy csalást hiteleztek. A humusz termelésre képtelen
„humuszteremő” giliszták vásárlását. (Én állítottam le a további károkozó hitelezést.) Az ügyészek a
Cégbírósághoz fordultak. Hamisan vádaskodva ellenem követelték, hogy a helyemre más végelszámolót
nevezzenek ki. A Cégbíróság azonban megerősített a végelszámolói pozíciómban, (Cgt-01-09/005413/13.).
5. A bűnöző ügyészek a napokban új akciót szerveztek ellenem. Találgatni lehet, hogy miért. Arról értesített a
Pest Megyei Kormányhivatal, hogy a „Központi Nyomozó Főügyészség indítványára elkezdett „gondnokság alá
helyezési eljárást folytatni ellenem”. A Kormányhivatal a végzéseihez (PE-16/GYAMN/171-2/2017 és -3/201)
nem mellékelte a védekezés szükséges ezen ügyészségi iratokat és azzal fenyeget, ha nem megyek be a kitűzött
időpontban, emiatt félmillió Ft-os bírsággal is sújthat. Az előző elmeorvosi csalás lelepleződése is valószínűsíti az
ügyészek célját. Azt a célt, hogy egy hamis „új elmeorvosi szakvéleményt” készíttessenek, és annak alapján
végleg semmibe véve a hatás-méréseket, hogy az azok alapján feljelentett, bizonyíthatóan az izraeli titkosszolgálat
által koordinált alattomos tolvajokat, tömeggyilkosokat mentesítsék a büntetéstől.
Kérem az Interpol-t, segítsen megértetni Orbán Viktor kormánya ügyészeivel és bíráival a következőt:
1. Köteles a Központi Nyomozó Ügyészség vádat emelni azok ellen, akik az én találmányaim szerzőinek tüntetik
fel magukat és ezúton Nobel- és egyéb díjra pályáztak, pályáznak. Sok milliárd dollár (eszmei) értékű az általam
feltalált kutatás automatizálási software!
2. Köteles a Központi Nyomozó Ügyészség vádat emelni azok ellen, akik még mindig árusítani engedik a
KÁLIUM-R tablettát a hazai gyógyszertárakban, annak ellenére, hogy a PKKB 13.B.24.211/93/2. végzésre indult
rendőrségi nyomozással általam beszereztetett klinikai hatás vizsgálati eredményei szerint kb. 10%
gyakorisággal okozott gyomor- és bélfali felmaródásokat, amiből rák is lehet (melléklet-3). Az orvosok ezt a
tablettát szokták felírni a „vízhajtók” mellé. Sok százezer magyar ember életét rövidítette, rövidíti le!
3. Köteles a Központi Nyomozó Ügyészség vádat emelni azok ellen, akik az EU-ban megtűrtnél kb. 8000%-kal
több növényvédő mérget oldottak be a Váci Vízmű Buki-szigeti nyersvíz kútjába (melléklet-4). Ugyanis nem
juthatott be a Dunából, ha a Pénzügyminisztérium Jogi és Koordinációs Osztálya levele (6209/2/2003.), igaz, mert
abban az áll, hogy”a Növény és Talajvédelmi Központ és az Országos Közegészségügyi Központ szerint a hazai
felszíni vizekben és parti szűrésű kutakban növényvédőszer maradék nem mutatható ki”. (melléklet-5).
Bejelentem, hogy jogos önvédelemként (Btk) - tekintettel az 1980-ban is bebizonyosodott, de máig sem
büntetett elmeorvosi csalásokra - megtagadom a személyes megjelenést az ügyészekre hivatkozással
indított gondnokság alá helyezési eljárási tárgyaláson! Az Alkotmánybíróságnál és az Interpolnál,
valamint az Európa Tanácsnál, de a Strasbourgi Nemzetközi Bíróságnál is, teljes körű kártérítést is
igényelve, feljelentettem a korábbi és legújabb gondnokság alá helyezési csalás kezdeményezőit és
folytatóit, akik a bűncselekményeikkel aljasul zaklatnak!
Ezt az ellenük is szóló nyilvános nemzetközi feljelentést azzal a kéréssel küldöm meg a Központi Nyomozó
Ügyészséghez, hogy csatolva hozzá az előlem titkolt valamennyi ügyészségi iratot, hivatalból továbbítsák a
nemzetközi Interpolhoz az eljárás lefolytatására. Hitelesített másolatot kérek valamennyi továbbított iratról!
E beadványt is közzéteszem, ezúton felhívva Orbán Viktor figyelmét, hogy a Star kosher tanúsítványos
BONSALT, ami 99%-ban kálisóból áll, de gyógyhatású étkezési sóként engedik árusítani az interneten,
akkor is bizonyítja, hogy zsidó rabbik is szervezik a kálisóval népirtást, ha nem néznénk a méréseket!! A
példaként bebizonyított konkrét ivóvízkút mérgezés és káliumtabletta alkalmazás tömeggyilkosság! Szóba
se jöhet az elkövetők és nekik bűnsegédkező hivatalnokok tekintetében büntethetőség elévülés!
Orbán Viktor magyar miniszterelnök a kisgyerekeknél növeltette, de a nagyobbaknál, és a felnőtteknél nem
a „sódózist”, miközben (a WHO javaslatára) a patkányméreg kálisóval is „sóznak”! Ezért ezúton
személyesen is kérdezem tőle: Kedves Orbán Viktor! Lehet, hogy nektek teljesen elment az eszetek???
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Melléklet-1.
Az alábbiakban bemutatok egy nemzetközi szabadalmaim szerinti hatásmérést, valamint Nobel díjas kutatók
hasonló jellegű megállapításait is, a túladagolt kálium stressz elleni védekezőképesség lenullázó hatásairól:

Fóliaházból szabadföldre kiültetés után:

Stresszhelyzet, mesterséges aszálynál csak ott tudtak alkalmazkodni a kísérleti növények (négy féle paprika
fajta) sejtjei a nitrogén és foszfor műtrágya dózisokhoz, ahol nem növeltük a talaj vízoldott káliumtartalmát
kálium műtrágyával. Ugyanez a helyzet az emberi szervezet sejtjei esetén is. Nem képesek alkalmazkodni a
különféle hatásokhoz. Nobel díjas kutatók (1950) embereknél és patkányoknál végzett konyhasó- és kálium
dózis variációk hatását vizsgáló konkrét mérései ugyancsak bebizonyították, hogy a kelleténél több kálium,
sőt a kevesebb konyhasó pótlás is megszünteti az állat vagy ember stresszhatás elleni védekező képességét:
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NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MÉRÉSEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY SZÁMOS BETEGSÉG
NAGYSÁGRENDI MEGSZAPORODÁSÁNAK A HAGYOMÁNYOS („FIZIOLÓGIÁS”)
SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FŐ OKA
A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában,
„A biológia aktuális problémái” főcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki
írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek
alapján Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a mellékvesekéreghormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás
emellett további 61 tudományos publikáció mérési eredményeire is hivatkozik. (Az alábbiakban
zárójelben jelzem, hogy a könyvből itt idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók.)
EZEK A NEMZETKÖZI
TUDOMÁNYOS
PUBLIKÁCIÓK
EGYBEHANGZÓAN
BIZONYÍTJÁK AZT, HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT
EMBEREK
ÉS
PATKÁNYOK
MELLÉKVESEKÉREG
HORMONTERMELÉSÉVEL
KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI
EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS
VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKON (PATKÁNYOKON) ÉS EMBEREKEN IS
MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELETROLITHÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)
Ezek későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások például
konkrétan a következők:
1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)
2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás
alakul ki. (167)
3./ A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)
4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknél, de a
verejtéksejteknél és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart,
törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:
5./ Idővel nátrium-hiány jön létre (168)
6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)
7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)
8./ Romlik a keringés. (168)
9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)
10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)
11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)
12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)
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13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)
14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)
A káliumtúladagolás és vagy hiányos nátriumpótlás legvalószínűbb betegségtünetei
15./ Magas vérnyomás. (169)
16./ Szívelváltozások. (169)
17./ Veseelváltozások. (169)
18./ Izomgyengeség. (169)
19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)
20./ A vérbesűrűsödés miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő
vesedaganatok jönnek létre. (169)
A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait is okozza
(„pszeudohermafroditizmus”):
21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését,
klitorisz-megnagyobbodást. (169-170)
22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti mentstruációt. (170)
23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang, a
menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)
24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a
testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakállnövekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)
25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást
okoz. (170)
26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)
Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a
két legfőbb okot részint elhallgatják, részint ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum
szerinti (fiziológiás mértékű) sópótlást, a vér elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő
étkezést „elavultnak” hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a
magzatvíz és a vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos nátrium és kálium aránya igazolja,
de az is, hogy kálium túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szívműködés! (A könyvről
általam készített fotókat, s a többi, fent említett mérési és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni,
ki lehet nyomtatni az internetről, amihez a Google keresőbe a „mellekvesekerges” szót kell beírni,
ill. lásd: a www.aquanet.fw.hu honlapon.)
Verőce, 2008. június 30.

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő
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A 13.B.24.211/93. PKKB végzésre indult nyomozás során általam beszereztetett bizonyíték, amit előzőleg
letagadott a nyomozást leállító rendőrségi vezető Petőfi Attila, de egy ügyész kimásolta nekem az aktából, és
egyértelműen bizonyítja a „kálium hiány megelőzése” ürügyén folytatott tudatos betegítés, népirtást. A
klinikai jelentés első oldala ”sikerként” értékeli, hogy kb. minden 10 Kálium-R tabletta órákra kitapad és
marja, kisebesíti a gyomor- és/vagy bérfalat:
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Börtönben a helye a találmányi szerzői jog eltulajdonítóknak, banki tolvajoknak, életrövidítő és ivartalanító
kálium-túladagolásra (és hiányos konyhasó pótlásra, lásd Stop Só Kormányprogram) felbiztatóknak! További
bizonyítékok: www.tejfalussy.com és csak azon belül működő www.aquanet.fw.hu tudományos honlapon!
ALKOTMÁNYOS JOGÁLLAMOT AKAROK, ahol egy ügyész sem védi a tolvajt és a tömeggyilkost!
Magyarország, 2017. 05. 15.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök méréstudományi feltaláló szakértő, számos nemzetközi tudományos
szabadalom szerzője, Magyarország, 2621 Verőce, Lugosi u. 71., személyi szám: 1-420415-0215, an.:
Bartha Edit), +36 20 218 1408, www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
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