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Tömeggyilkosokat bűnpártoló jogászokat feljelentés dr. Darák Péter legfelsőbb bírósági elnöknél
A PKKB büntetőbíró, dr. Dénes Veronika 13.B.20.129/1993/2. számú végzése szerint, ha a káliumot
túladagoló műtrágyákkal és étkezési sókkal élelmiszer mérgezés bizonyított tény, akkor az a népirtást tiltó,
de számos egyéb büntetőjogszabályba is ütközik. Miután bebizonyítottuk, nyilvánvaló, hogy tudatosan
csalnak azok a rendőrségi, ügyészségi és bírósági vezetők és beosztottaik, akik a kálisó mérgező biológiai
hatásait dokumentáló mérések alapján általunk százszázalékosan bizonyított életrövidítő, fajirtó hatású
csalásokat, a mózesi-talmudi törvényekben leírt módon és módszerekkel a magyarok ellen tervszerűen
folytatott „zsidó területszerzési igény arányos” étel- és ivóvíz mérgezéses fajirtást (lásd Mózes II.23/20-33,
Mózes V.7/2, és 22., Talmud Baba kamma 93 b. lap és Talmud Taanith 10 a. lap) „egyáltalán nem
bűncselekménynek” hazudják, az általunk vegyszerhatásmérésekkel bizonyított tényekkel szemben a
népirtó csalók hamis „epidemiológiai statisztikákra” alapozott hamis szakvéleményeit fogadva el igaznak.
Ön és az Ön bíró és ügyész társai, az ún. „független emberi jog védő demokratikus bíráskodásért felelős
igazságügyi vezetők” évek óta rendszeresen semmibe veszi a fajirtó bűnözők ellen általunk konkrét mérési
stb. bizonyítékok alapján benyújtott feljelentéseket, kereseteket. Azoknak az átvételét is hamisan igazolják.
Pl. a hátoldali beadványunkon (melléklet-1, ügykód: STOP-SO-per-110329) sem hiteles a Legfelsőbb
Bírósági iktatóiroda alkalmazottjának a nevét elfedő „Bné” aláírás”. És úgy nyomta rá legfelsőbb
bírósági pecsétet, hogy csak a fele látható. Az iktatóirodai iktatási számot sem írta rá a nekem visszaadott
másolatra. Ezek után igencsak méltatlankodott, amikor ezután tisztelettel megkérdeztem tőle a teljes nevét.
Mi lehet az oka? Csak az, hogy tilos nekik, nem akarnak hiteles iratot a kezünkbe adni arról, hogy mikor,
mit vettek tőlünk át. Miért tilos? Például azért, hogy nyom nélkül eltüntethessék a bűnügyi bizonyítékokat.
Ebben az ügyben évtizedek óta folytatják az ilyen fajta iktatóirodai csalásokat. Például nemrég is úgy vette
át tőlem a fent ügyben Dr. Polt Péter legfőbb ügyésznek címzett feljelentőiratot (melléklet-2, ügykód:
fazekassandorminiszternekvalasz150209poltp) az irodai alkalmazott, hogy nem olvasható az általa aláírt
név, s csak külön kérésre volt hajlandó rendesen látszó pecsétet rányomni a nekem visszaadott másolatra.
Csatolom az ügyben a www.tejfalussy.com honlapomon közzétett további konkrét fajirtás bizonyításaimat:
Melléklet-3: Feljelentés, ki, miért, milyen módszerekkel irtja a magyarokat Magyarországon (ügykód:
zsidofajirtasfolytatoitfeljelentes150215);
Melléklet-4: Tudományegyetemi, minisztériumi, banki, ügyészi, bírói közös csalások (Ügykód: bankiugyeszi-birosagi-csalas-130809);
Melléklet-5: Jehova fajirtást rendelt el, hogy „a kiválasztott népe” a többi nép kárára korlátlanul
gazdagodhasson? (Iratjel: jehovafajirtastrendeltel150215).
Jelen összes iratot megküldöm a Nógrád Megyei Bíróság elnöke címére is. Kérve, hogy folytattassa le a
fent bizonyított bűncselekményeket „nem bűncselekménynek” hazudó nógrádi ügyészek miatt náluk
„elmaradt” keresetünk letárgyalását és az ítélkezést. Előzmény: a Nógrád Megyei Bíróság az alábbi
módszerrel semmibe vette a Fejér Megyei Bíróság által rendelkezésemre bocsátott ügyvéddel összeállított
bizonyítékokat. Egy érdemi tárgyalást sem tartott. Ehelyett azt követelte, hogy pontosítsam a kereseti
követeléseket. Ehhez hitegetéssel gyilkoló VÍZ- ÉS ÉLELMISZERMÉRGEZŐK bűnügyi felelősségének a
hivatalos nyomozással behatárolását kértem. A Bíróság át is tette az ügyet a Nógrád Megyei Ügyészségre.
De ezután a nógrádi ügyészek azt hazudták, hogy a bizonyítékok alapján általam feljelentett károkozók
„semmilyen bűncselekményt nem követtek el”. Nem voltak hajlandók elrendelni a kért nyomozást. Nem
engedték konkretizálni az egészségügyi hitegetési kárt okozó tetteseket. Megakadályozták a bíróság által
kért kereset pontosításomat. Ezután a Nógrád Megyei Bíróság a keresetpontosítás általam elmulasztására
hivatkozva elutasította a keresetet. Csak végzéssel, hogy ne tudjak perújítani?! Kedves Kúria elnök Úr!
Önök egy haláltábort üzemeltetnek a magyarok tervszerű irtására? Ön szerint törvényes, hogy Önök, ill. a
Parlament hamis és kijátszható törvényeikkel, hiányos ügyviteli előírásokkal mentesíti a jogos büntetéstől
a magyarokat irtó mózesista-talmudista bűnözőket? Tudja, hogy az ilyenekért Kínában halálbüntetés jár?
Miért nem helyeztetik hatályon kívül a zsidókat fajirtásra, a keresztényeket is irtásra kötelező törvényeket?
Verőce, 2015. 02. 16. Tejfalussy András
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Nógrád Megyei Bíróság Elnöke! Kérem Önt, hogy a Nógrád Megyei Bíróság ennek a keresetnek is
szíveskedjék helyt adni, és az ügyében ítélkezni, a Fejér Megyei Bíróságtól átkerült perem kálium hatás
mérési bizonyítékai alapul vételével. Budapest, 2015. 05. 02. Tisztelettel: Tejfalussy András
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Ügykód: zsidofajirtasfolytatoitfeljelentes150215

FELJELENTÉS: KI, MIÉRT, MILYEN MÓDSZERREL IRTJA A MAGYAROKAT MAGYARORSZÁGON
Egyre több izraeli cég települ be Magyarországra. Továbbá a gazdagabb zsidók Ukrajnából is ide települnek.
Az izraeliek betelepülését az teszi lehetővé, hogy az országgyűlési képviselők többsége megengedte a
„liberalizált betelepülésüket”. Úgy, mintha az izraeli cégek is európai uniós országi cégek lennének. Azóta
Magyarországon az izraeliek cégei (újra) szabadon felvásárolhatják az ingatlanokat. A termőföldeket is. A
megvásárolt ingatlanok a már itt született, s ezért egészen vagy részben magyar állampolgár zsidók
magántulajdonaivá lehetnek. Magyarországon „egy újcionista honfoglalás” zajlik. Az izraeliták már 1910ben elhatározták, hogy teljesen tulajdonukká teszik Magyarországot (és Galíciát). Később, a
rendszerváltoztatás idején, 1990-ben pedig közzétett a Szent Korona lap egy külföldről átvett hírt. Az
újsághír szerint Pozsgay Imre Izraelben megígérte, hogy Ukrajnából 1 millió zsidó áttelepülhet
Magyarországra. Amikor kértük, hogy idézzék be tanúként Pozsgay Imrét az ügyészség által a cikk miatt az
újság szerkesztői elleni indított büntetőperben, ezt az ügyészek és a bírák megakadályozták.
Miután a betelepülő, itt elszaporodó zsidók az egész országot teljesen birtokukká akarják tenni, azon se lehet
csodálkozni, hogy a magyar bennszülötteket szennyezett ivóvízzel (tiszta ivóvízhez jutás akadályozással) és
az egészség megőrzéséhez alapvetően szükséges NaCl konyhasó helyett étkezési sóként árusított mérgező
(Amerikában a halálraítéltek szívét is kálisóval állítják le) kálisóval és kálisóval műtrágyázással növelt
káliumtartalmú élelmiszerekkel tervszerűen ritkítják, a Magyarországon szaporodó zsidó betelepülők
fokozódó ingatlan igényével arányosan. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat a folyókba a
földekről bejutó mezőgazdasági irtószerekkel is mérgezett, és a telkekről a szennycsatornákkal a folyókba
koncentrált szennyvízzel fertőzött, szennyezett ivóvízről azt hazudja a magyar lakosság felé, hogy a vízmű
homok kavics szűrői tökéletesen megtisztították, az átpárlással ténylegesen megtisztított ivóvízről azt
hazudja, hogy „életveszélyes vízmérgezést okoz”, az egészségvédő, gyógyhatású NaCl konyhasó helyett
pedig mérgező kálisót árusíthatnak a multik. Mindenhol olyan arányban, amennyi beteget akarnak. A multik
semmibe veszik a minden étkezési sóra vonatkozó magyar szabványt. Hiába tiltja a kálisót az étkezési
sókban. Arra sem hajlandók, hogy megmondják a vásárlóknak, hogy melyik sójuk sérti a magyar szabványt.
Ráadásul, pl. a CBA-knál is, a kálisóval ellenőrizhetetlenül mérgezett sókat magasabb áron árusítják, mint a
biztonságosan megtisztított, gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl konyhasót. Ezzel is azt a hamis látszat keltik,
hogy egészségesebb, megbízhatóbb minőségű a nem tisztított, akármennyi mérgező kálisót (brómot stb.)
tartalmazó „természetes” só. Az egyetemek hamis szakértői, s pl. a WHO, az ENSZ egészségügyi szervezete
is folyamatosan felbiztatják a népet, hogy NaCl konyhasó helyett kálisóval vagy fűszerekkel ízesítse a
táplálékait. A csecsemőkét is. Mindezt azután, hogy 1950-ben a méréseikért Nobel-díjat kapott három
tudományos kutató, akik kimutatták, hogy az NaCl hiányos és/vagy a káliumot túladagoló étkezés állatoknál
(patkányoknál) és embereknél is egyértelműen vese- és szívmérgező, keringésrontó, magas vérnyomás
előidéző, idegmérgező, érzelemmentesítő, izomgyengítő, daganatkeltő, életrövidítő és ivartalanító, vagyis
népirtó hatású. A kálium túladagolás rákbetegség előidéző hatását pl. a Béres Cseppek feltalálója is
publikálta, ezért is meglepő, hogy az általa létrehozott cég fűszerekkel elnyomott rosszízű kálisóval kevert
VIVEGA nevű „sópótlót” árusít, amit a Családorvosi Hetilapban a tiszta konyhasó helyettesítésére ajánlanak.
A testnedvekben harmincszor több a nátrium, mint a kálium, a vérbe közvetlenül bejuttatott Ringer infúziós
oldatban is. A Ringer oldatban a desztillált víz : NaCl arány 110, a nátrium : kálium arány pedig 30. A
bennünket kipusztítani igyekvő kormányok által erőszakolt „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só Program” csak
legfeljebb 2 gramm nátrium (max. 5 gramm NaCl) pótlást enged meg naponta, de legalább napi 4,7 gramm
káliumpótlást ír elő. Egy óra alatt vérbe juttatott fele ennyi kálium is életveszélyes mérgezést okoz az orvosi
tankönyvek szerint. Több ezer százalékkal megváltoztatták a helyes víz, konyhasó, kálium arányt. Azóta a
gyerekek is túl kevés vizet isznak. Ezek a hazai ügyészek és bírák szerint egyáltalán nem bűncselekmények.
(A ma is érvényes aljas mózesi és talmudi törvények a fajirtó zsidók jogi védelmezésére is kötelezik őket?)
Legnagyobb hazaárulás a Talmudnak alávetett izraeli és ukrán zsidókat Magyarországra betelepülni engedni!
A fentiek valamennyi mérési és bűnügyi stb. bizonyítéka megtalálható a www.tejfalussy.com és azon belül
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működő korábbi honlapo(ko)n. A fajirtási felbiztatást folytató és bűnpártoló hivatalos- és magánszemélyeket
a nevükkel ellátott hamis iratok alapján folytatott bűnügyi nyomozás alapján a hatóság dolga konkrétan
megnevezni és ellenük vádat emelni. Tudom, hogy újra elszabotálják, de ezt is megküldöm az ügyészségnek.
Verőce, 2014. 02. 15. Tejfalussy András (valamennyi személyi azonosítóm is közzé van téve a honlapomon)
2 melléklet

Email-könyv 86. Hatályon kívül kell helyezni a fajirtó zsidó törvényeket
Email-könyv 58. Hazaárulók Országgyűlése (101108)
feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:lu <lu@mku.hu>
Elnok@kuria.birosag.hu;
"Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter" <miniszter@im.gov.hu>;
másolatot kap:
peter.harrach@parlament.hu;
"DR. Morvai Krisztina" <krisztina.morvai@europarl.europa.eu>
titkos másolat:. . . . . .
dátum:2015. február 15. 11:05
FELJELENTÉS: KI, MIÉRT, MILYEN MÓDSZERREL IRTJA A MAGYAROKAT
tárgy:
MAGYARORSZÁGON
küldő:gmail.com
Melléklet-4.

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
JOGJAVÍTÁS
Kód: banki-ugyeszsegi-birosagi-csalas-130809
TUDOMÁNYEGYETEMI, MINISZTÉRIUMI, BANKI, ÜGYÉSZI, BÍRÓI KÖZÖS CSALÁSOK
Nógrád Megyei Bíróság
Balassagyarmat
nograd@birosag.nograd.hu
Felkérem a T. Nógrád Megyei Bíróságot, hogy állapítsa meg az Országos Takarékpénztár, Budapest
alperes által elkövetett alábbi jogsértéseket és azok ügyészségek és bíróságok által bűnpártolását a
Fejér Megyei Bíróságról átkerült, mindmáig le nem tárgyalt alábbi ügyekben, külön perben.
Az OTP egy országos, több tízezer embert megkárosító tudományegyetemi csalást hitelezett, amit
leállítottunk, miután a Dabasi Fehérakác MGTSZ megbízásából, a szabadalmaim szerinti hatáskalibráló méréseink kimutatták a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium támogatásával az
OTP és más bankok által is hitelezett „humusztermelésről” és a „humusztermelő gilisztáról”, hogy
tudományos csalás, s hogy hamis vonatkozó a szabvány is. Úgy állítottam le a hitelezési csalást,
hogy előbb feljelentettem - a mérést a kárelhárító közérdekű eredménye általunk nyilvánosságra
hozása esetén kifizetni nem akaró Fehérakác MGTSZ által a Pest Megyei Bíróságnál indított perben
a humusztermelőnek hazudott, de humuszt termelni képtelen gilisztákat magas áron, nagy
haszonnal árusítókat mint csalókat, majd felkerestem az OTP vezérigazgató Tisza Lászlót, és
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kérésére neki is bemutattam a konkrét mérési bizonyítékokat, amelyek láttán a jelenlétemben
odahívta az ügyben illetékes beosztottját és parancsba adta, hogy állítsák le a csalás további
hitelezését. Ezúton mintegy 12 milliárd Ft csalás hitelezést hárítottam el az OTP-nél. Azt kérem a
jelen perben megállapítani, hogy jogosan igényeljük a 2.P.20.129/1993. sz. Fővárosi Bírósági
keresetünk szerinti kárelhárítási ügyviteli díjat az OTP-től, s hogy ennek a bíróságok által érdemben
mindmáig nem tárgyalása, ill. a tárgyalását elhárítani próbálása jogellenes, hiszen a kereset
pontosított változata egy kiváló ügyvéd, korábbi bíró, egyetemi tanár, Dr. Czugler Péter által került
megfogalmazásra. Nem részletezem az egyéb adatokat, mert azok az általa megfogalmazott
2.P.20.129/1993. perbeli keresetpontosításban már szerepelnek. Elképesztő, hogy a Legfelsőbb
Bíróság elvi határozata humusztermelő gilisztának hazudja a humuszt termelni képtelen állatokat, és
ezúton a mai napig mentesíti a minisztériumi és egyetemi és ezekkel összejátszó banki stb. csalókat
a büntetéstől, „legalizálja a csalást”. A csaláshoz a gilisztákat tenyésztők érdekvédelmi egyesületét
az OTP a csalás finanszírozása abbamaradásából származó káraik kompenzálására pl. 100.000.000.Ft-tal támogatta, miközben nekünk a mai napig is tartozik a (ugyanekkora) kárelhárítási díjjal. Ezek
következményeként a mai napig is árusítanak „humusztermelő gilisztákat”, lásd internet, azaz
gátlástalanul folytatják e legfelsőbb bíróságról is bűnpártolt csalást.
Miközben nem fizette ki a kárelhárítási díjat, lelopott (saját „függőszámlájára” áttette és azóta nem
jelenti felém a pénzünk hollétét és kamatait) 514.000 Ft-ot a III. ker. OTP fiókban tartott
számlánkról, amelyre ezt az összeget a velem szerződésben álló Innofinance bank kizárólag az
általam vezetett társaság részére utalta rá. A számla Tejfalussy András és Dóra Tibor társasági tagok
nevére lett nyitva, amikor a cégbejegyzés még folyt, mert akkor még nem lehetett a cég nevére
nyitni. Dóra Tibor később ki lett zárva a társaságtól, azóta meghalt, de az ügyészség azt hazudta,
hogy a számlán lévő összeggel személyesen tartozom az OTP felé, és emiatt azóta sem lehet elérni,
hogy elszámoljanak a társaságunk ezen pénzével. Ezen ügy dokumentumai is szerepelnek az
Önökhöz átkerült fejér megyei bírósági aktában. Kérem ítélettel megállapítani, hogy hol van ez a
pénz, és azt is, hogy az eltűnése óta számított késedelmi kamatokkal tartoznak a kezemhez kifizetni.
A periratok köztök a fent hivatkozott bizonyítékok a www.tejfalussy.com honlapon megtalálható
www.aquanet.fw.hu társasági honlapon hiánytalanul megvannak, ott is megtekinthetők, és mivel az
elektronikus ügyintézés lehetséges, ezek alapján és a fejér megyei bíróságról átkerült – kézbesítési
pontatlanságok miatti perújítási tévedés áldozatává lett – előzményi akta iratanyaga alapján kérem
az ítélkezést. Ha ezen iratok valamelyikét nem találják, természetesen megkeresem Önöknek és
közvetlenül is megküldöm.
A fentiekkel bizonyított hamis szabvány létrehozási és fenntartási, hamis legfelsőbb bírósági elvi
határozati, ügyészségi hamis irat készítési és egyéb az üggyel kapcsolatos hivatali csalási
bűncselekmények elkövetői ellen büntető eljárás lefolytatását kérem. A jelen polgári megállapítási
per tárgyalását a büntetőeljárásban már tisztázódott személyi kártérítési felelősségek ismeretében
kérem elkezdeni, hogy esetleges társasági és személyes kártérítési igényeinket is előterjeszthessem.
A gmk bármi okból megszűnése esetére 2006. dec. 31. óta a gmk v.a. bármely pénzügyi stb.
követelései tekintetében, így a jelen perbeliben is, az általam végelszámolóként engedményezett
jogosult 50%-ban én vagyok, további 50%-ban pedig az Agroanalízis PJT (1036 Bp. Lajos u. 115.),
melynek én is tagja vagyok. Mivel az OTP és társai sok tízezer embert kifosztottak a
humusztermelő giliszta hitelezési csalással, jelen pernek nyilvánosságot biztosítok a hazai
jogállamiság problémájának az érthetőbbé tételéhez, amire egyébként a jogállamiságért minden
körülmények között kiálló táblabíró és rendőrfőnök nagyapáim emléke is kötelez.
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Mindkét ügyben itt csak a társaságunk követelései jogosságának megállapítását kérem, mivel nincs
pénzem illetékre. Illetékmentességet igényelve, kérem a tárgyalások távollétemben is megtartását,
az iratok megküldését, az ügybeli további levelezés email útján intézésével, mert ellenőrizhetetlen
tartalmú bírósági borítékok tartalmát nem áll módomban átvettként igazolni a bíróság tértivényein.
MEGJEGYZEM, HOGY A BP. II.-III. KER. BÍRÓSÁGNÁL MINDIG A BIZONYÍTÉKAIMAT
SEMMIBEVÉVE INTÉZTÉK AZ ÁLTALAM KEZDEMÉNYEZETT PEREKET. PÉLDÁUL,
LEGUTÓBB IS ELTÜNTETTEK EGY 0,8 MILLIÓVAL NEM-TARTOZÁSOMAT BIZONYÍTÓ
OKIRATOT A BÍRÓSÁGI AKTÁIKBÓL ÉS ERRE ALAPOZVA RÁTERHELTÉK EZT A
„TARTOZÁSOMAT” AZ INGATLANOMRA. Nyilván arra számítottak, hogy aláírattak velem
valamit egy ügyszám nélküli bírósági boríték tértivényén, amire hivatkozva „rámkenhetik” a
bizonyíték eltűnést. Többször is előfordult, hogy nekem kiegészítésre visszaküldöttnek tüntettek fel
bírósági aktából eltűnt beadványokat, holott azok nem voltak benne a velem átvetetett ügyszám
nélküli bírósági borítékokban, akkor sem, ha rá voltak írva vagy rá lettek írva a bíróság tértivényére.
Mellékelem a fenti ügyekben a törvényesség biztosítása érdekében általam a Kúriához benyújtott
előző feljelentéseket: 1./ Kód: kurianal-bankoscsalokat-feljelentes-130207, 2./ Kód: hazaarulokat–
feljelentes-kurianal.130107-130131, 3./ Jel: kuriahoz-hazaarulokat-feljelentes-130201.
Verőce, 2013. 08. 09.
Tisztelettel:

Tejfalussy András okl. vill. mérnök
az Agroanalízis Tudományos Társaság gmk v.a.
felperes képviselője, mint Fővárosi Cégbíróság által kijelölt végelszámoló,
1036 Budapest, Lajos u. 115. (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com)
Cc.: Fővárosi Törvényszék t. Cégbírósága részére.
feladó: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett: birosag@nograd.birosag.hu
másolatot kuria@kuria.birosag.hu;
kap: fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu
András Tejfalussy <tejfalussy.com@gmail.com>;
titkos másolat: Tibor Veress <veress.tibor@gmail.com>;
András Tejfalussy <tejfalussy.andras@gmail.com>
dátum: 2013. augusztus 9. 7:06
TUDOMÁNYEGYETEMI, MINISZTÉRIUMI, BANKI, ÜGYÉSZI, BÍRÓI KÖZÖS CSALÁSOKAT
tárgy:
NYILVÁNOSAN IS FELJELENTÉS
küldő: gmail.com
3 melléklet — Az összes melléklet letöltése
banki-ugyeszsegi-birosagi-csalas-130809.pdf, 56 KB Megtekintés Letöltés
kurianal-bankoscsalokat-feljelentes-130207.pdf, 476 KB Megtekintés Letöltés
kuriahoz-hazaarulokat-feljelentes-130201.pdf, 38 KB Megtekintés Letöltés
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Melléklet-5.

Nyilvános közérdekű bejelentés az EU-hoz, Morvai Krisztina kezéhez:
Jehova fajirtást rendelt el, hogy „a kiválasztott népe” a többi nép kárára korlátlanul gazdagodhasson?
Ez lehet az oka, hogy mindenhol, ahol eluralják a tudományos életet, irányítani tudják a kormányt és a
médiát, a „Kiválasztottak” folyamatosan rémisztgetik a következőkkel a nem kiválasztottakat: 1./Bármikor
bekövetkező, a földi életnek véget vető kisbolygó becsapódással. 2./Globális felmelegedés miatti jégolvadás
okozta özönvízzel. 3./Világkatasztrófát okozó vulkánkitörésekkel. 4./Oxigénhiánnyal. 5./A napszél pusztító
hatásai ellen a Földet védő mágneses- és ózon védőpajzs megszűnésével. 6./Cunamikkal. 7./Atomerőmű
felrobbanásokkal. 8./Szén, olaj, gáz és elektromos energia ellátás megszűnésével. 9./Megfékezhetetlen
Madárinfluenza, Ebola stb. járványokkal. 10./Génmanipulált mérgező növényekkel. 11/ Óceánok, tengerek,
folyók, tavak élettelenné válásával. 12./Ivóvíz hiánnyal. 13./Öntözővíz hiánnyal. 14./Táplálék hiánnyal.
15./A fenti veszélyek miatt mások területeire áttelepülni akarók csak a népirtó háborúkkal elháríthatóságával.
Ezekkel a részint vélt, részint igaz, de sokszorosára felnagyított veszélyekkel terelik el a figyelmet arról,
hogy a „Kiválasztottak” az ószövetségi bibliában és a Talmudban leírt egyszerű étkezési vegyi fegyverekkel
pusztítják a szerintük bálványimádó „Nemkiválasztottakat”. Vagyis a szennyezett ivóvízzel és a csökkentett
konyhasó tartalmú élelmiszerekkel. (Lásd Mózes II./23. 20-33, Mózes V./7., 2, 22, Talmud, Taanith 10 a. lap
és Talmud Baba kamma 93 b. lap. A Talmud szerint, aki Jézus-hívő, az is mind kipusztítandó bálványimádó.)
Amíg az életrövidítő és ivartalanító víz- és só dózis csalásokkal sikeresen kipusztítják őket, addig, hogy ne
lázadjanak fel, álmegoldásokkal és „talán megvalósuló” megoldásokkal hitegetik a „Nemkiválasztottakat”.
Például ezekkel: 1./Széndioxid kibocsátás globális korlátozása. 2./Semmiből ingyenenergia. 3./Melegfúziós
atomreaktorok. 4./Hidegfúziós atomreaktorok. 5./Mérgező, fertőző vizet csak mechanikus szűréssel és csak
„energetizálással” egészséges ivóvízzé alakítás. 6./Rákbetegeket meggyógyítás csak a „lelkükre ráhatással”.
6./Élelmiszerek konyhasótartalmának nagyságrendi csökkentésével és káliumtartalmának nagyságrendi
növelésével gyógyítás. Ez „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só Program”, ami „érzelemmentesítő” is. Ez is
elősegíti, hogy a félrevezetett Nemkiválasztott magyarok többsége semmibe vegye a természeti és mérési
bizonyítékokat. Például a Stop Só program szerinti só- és víz dózis arány változtatások életrövidítő hatásait,
amit 1950-ban Nobel díjat kapott kutatók hatás-mérései is bizonyítanak. A testnedvek természetes víz- és só
arányait, a Ringer fiziológiás infúziós oldat ezeknek megfelelő víz- és só dózis arányait, s hogy étkezésnél is
ezek az élettanilag optimális, gyógyító dózisarányok. A Ringer oldat napi 3 liter desztillált vízzel 27 gramm
NaCl konyhasót + 0,9 gramm kálisót juttat be a vérbe. Ez, a víz/NaCl=110 és Na/K=30 dózisarány optimális
élettanilag. A Nemzeti Sócsökkentési Stop Só program napi legfeljebb 2 gramm nátrium (5 gramm NaCl) +
legalább 4,7 gramm kálium fogyasztást kényszerít rá a magyarokra. Tudják ennek a több ezer %-os víz,
konyhasó- és kálium dózis változtatásnak az életrövidítő, fajirtó hatását és az élettanilag optimális arányokat.
A Stop Só népirtó hatásai titkolásához a helyesen sózást büntető „Chips adóból” fizetésemelést ígéréssel
lekorrumpálják az orvosokat, gyógyszerészeket, természetgyógyászokat. Mindezt a Magyar Tudományos
Akadémiáról irányítják. A fő szervezői akadémiai elnökök, főtitkárok, akadémiai szakbizottsági tagok,
egyetemi professzorok. A mérgezés végrehajtói azok a bolthálózatok is, amelyek a kálisóval mérgezett
sót sokkal magasabb áron árusítják, mint a gyógyszerkönyvi tisztaságú egészséges NaCl konyhasót.
Köztársasági elnökök, miniszterelnökök, miniszterek, államtitkárok, ügyészek, országgyűlési és
önkormányzati képviselők, bírák, rendőrök sorozatos csalásai, bűncselekményei évtizedek óta fedezik őket.
A Kiválasztottakat és Nemkiválasztottakat „cionszelektíven” diszkriminálva tájékoztató, ill. félretájékoztató
hazai médiumok már régóta ezt az aljas mózesi-talmudi fajirtási célt szolgálják. Keresztény papoknak is
köszönhető, hogy a sokan hiszik, hogy a magyarok évi sok tízezerrel fogyatkozása a bűnös magyarokra
a Jóisten által rámért sorscsapás. Ezért sem veszik észre, hogy egy „új cionista honfoglalás” áldozatai.
Véget kell vetni a „Kiválasztottak” fajirtó törvényei bárhol is megtűrésének, ill. érvényben tartásának!
A földfelszín alatt mindenhol ott van a sok hő. Az ezzel fejlesztett gőzzel működő erőművekkel világszerte
lehet elektromos energiát és a fűtést, valamint a jármű hajtóanyag hidrogént, de tiszta desztillált ivóvizet is
biztosítani. A legtöbb betegség elhárítható a helyes (desztillált) ivóvíz- és só dózis arányok helyreállításával.
A vírusterjesztést, génmanipulálást, élelmiszermérgezést szigorú büntetőeljárásokkal kell leállítani. A Föld
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túlnépesedését az ott élők által az adott területek eltartóképességének figyelembevételével megvalósított
születés önszabályozással, s ezt elősegítő adózási kedvezményekkel, ill. luxusadó kivetéssel lehet normálisra
szabályozni.
Mindezekre példákat is bemutatok a www.tejfalussy.com (és azon lévő korábbi) honlapo(k)on.
Budapest, 2015. 02. 14.
Közzétette: Tejfalussy András okl. vill. mérnök, méréstudományi szakértő, feltaláló
feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:S....
"DR. Morvai Krisztina" <krisztina.morvai@europarl.europa.eu>;
másolatot kap:"morvai.krisztina@jobbik.hu" <morvai.krisztina@jobbik.hu>;
Morvai Krisztina <morvaikr@t-online.hu>
titkos másolat: …...
dátum:2015. február 14. 17:46
Re: Fw: [Lapszemle] Mentőautóra nincs pénz, kormányzati kocsira van - Eric Hunt: A zsidó
tárgy:gázkamracsalás - Oroszországot lekapcsolják a SWIFT-ről? - Üzenet Európának - DNS vizsgálat
eredménye: a magyarok nem hont foglaltak, hanem haza jöttek!
küldő:gmail.com

Melléklet

MEHNAM-info / Jogjavítás

Ügykód: igazsagugyivezetokethaganalfeljelentes140916

Tisztelt Európai Uniós Bíróság!
ZSIDÓ FAJIRTÁST IS BŰNPÁRTOLÓ MAGYARORSZÁGI IGAZSÁGÜGYI
VEZETŐK ELLENI NYILVÁNOS NEMZETKÖZI FELJELENTÉS
Feljelentem a Hágai Nemzetközi Bíróságnál a magyarországi igazságügyi vezetőket zsidó
fajirtás bűnpártolás vádjával. Nevezettek folyamatosan lehetővé teszik, hogy a mérési
bizonyítékokat is semmibe véve és vagy szembehazudva a hazai ügyészek és azok szakértői
rendszeresen „nem bűncselekménynek” minősíthessék az izraeliták által szervezett csalásokat,
kirablásokat, balesetokozásokat, méreggel gyilkolásokat. Utóbbira csak egy példa a sok közül,
hogy a hazai ügyészek szerint nem követnek el semmiféle bűncselekményt, akik mint a hazai
Természetgyógyász Magazinban is, ételsózásra az NaCl konyhasó helyett ajánlják, s a Béres
Rt. Egészségtár boltjaiban is árusítják, miközben az interneten, mint „bio-kóser étkezési sót”
reklámozzák a halálos élelmiszermérget, a hyperkalaemizáló BonSalt (=JóSó) elnevezésű
tiszta KCl kálisót, vagyis magyar ritkítási céllal, „rabbiengedélyes” zsidó fajirtást folytatnak.
Valamennyi ezzel kapcsolatos egyéb tény és bizonyíték közzé van téve a www.tejfalussy.com és
azon belül működő korábbi internetes honlapjainkon, ezért felesleges lenne itt megküldenem.
A FENTI FELJELENTÉS LÉTREHOZÁSI DÁTUMA: Magyarország, 2014. szeptember 16.,
FELELŐS BENYÚJTÓJA: nemes Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök
(személyi száma: 1-420415-0215, édesanyja neve: Bartha Edit) feltaláló, aki a
kutatásautomatizáló
méréstudományi
találmányai
alapját
képező
GTS-Antirandom
hullámkoordinátás méréseket tervező, vezérlő és input-output tolerancia-kapcsolataikat megjelenítő
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software-bázisára és mérő létesítmény terveire és ezeket alkalmazó nagyszámú, nemzetközileg
sikeresen szabadalmaztatott sokváltozós hatás-ellenőrző-mérési és hatás-optimalizáló eljárásaira
és a zavarszűrési módszereire és ezek széleskörű alkalmazási eredményeire alapozva, az
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző
Központja gmk v.a. (Hungary 1036 Budapest, Lajos u. 115.) Fővárosi Cégbíróság által kijelölt
végelszámolójaként, s a Területfejlesztési és Környezetvédelmi Minisztérium és Magyar
Országgyűlés korábbi megbízottjaként, valamint TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT és „Segíts,
hogy Téged is Segítsenek Mozgalom” alapítóként, s mint magánszemély is, PTK szerinti
„megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitelt” folytat a magyarok jogos védelmeként. Honlapja(i):
www.tejfalussy.com, levélcíme: Hungary 2621 Verőce, Lugosi u. 71., E-mail:
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T/Fax: +36 1 250 6064, +36 27 380 665, Mobil: +36 20
2181408.
A fenti feljelentés Címzetthez benyújtására ezúton felkérem az ügyet korábbról is ismerő dr. Gaudi
Nagy Tamás ügyvéd urat, aki jelenleg dr. Morvai Krisztina európai uniós parlamenti képviselőnk
segítő munkatársa.

FELPERES FELJELENTŐ MEGBÍZÁS NÉLKÜLI KÁRELHÁRÍTÓ ÜGYVIVŐI NYILATKOZATAI
1./Jelen beadványomat a Nógrád Megyei Bíróság elnöke címére valamennyi melléklettel együtt, ajánlott,
tértivényes levélben, 3 teljes példányban küldöm meg.
2./Ez a nyilvános beadvány a magyarok által közérdekből, jogos önvédelemeként, ill. jogos védelemhez az
én felelősségemre változtatás nélkül másolható, tovább adható és tüntetéseken is nyilvánosan terjeszthető.
3./Másolatot kapta, mint közérdekű bejelentést: Orbán Viktor miniszterelnök és dr. Trócsányi László
igazságügyi miniszter, valamint dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter. Tájékoztatásként kapta:
Fővárosi Törvényszék t. Cégbírósága, hiv.: Cgt.01-10/022069/15.
Megjegyzés: A nyilvános www.tejfalussy.com honlapom MEHNAM rovatában megtekinthetők, ill. onnan
kimásolhatók a fenti feljelentőirataimban mellékletként hivatkozott, de itt közvetlenül nem csatolt további
dokumentumok is! T. Címzettek kérésére természetesen ezeket is megküldhetem postán, vagy e-mail útján!
Verőce, 2014. 02. 17. Tisztelettel: Tejfalussy András
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