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HÁROM OLDAL ELTŰNHETETT AZ INTERPOLHOZ INTÉZETT FELJELENTÉSBŐL!



26./2      2018-09-26   Kód: eltüntetik-a-nepirtas-bizonyitekait



26./3      2018-09-26   Kód: eltüntetik-a-nepirtas-bizonyitekait



26./4      2018-09-26   Kód: eltüntetik-a-nepirtas-bizonyitekait



26./5      2018-09-26   Kód: eltüntetik-a-nepirtas-bizonyitekait



26./6      2018-09-26   Kód: eltüntetik-a-nepirtas-bizonyitekait



26./7      2018-09-26   Kód: eltüntetik-a-nepirtas-bizonyitekait



26./8      2018-09-26   Kód: eltüntetik-a-nepirtas-bizonyitekait



26./9      2018-09-26   Kód: eltüntetik-a-nepirtas-bizonyitekait

A KÁLIUM MŰTRÁGYA LERONTJA A NÖVÉNYEK ALKALMAZKODÓ KÉPESSÉGÉT
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3./1  Kód: MOK180223-AJBH-180826

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 
1387 Budapest Pf. 40. 

panasz@ajbh.hu  

Tárgy: Megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.) és Jogos védelem (Btk.) keretében, nyilvános
közérdekű  bejelentésként,  az  Alapvető  Jogok  Biztosát  felkérés  a  Kálium-R  tablettával
bizonyítottan életrövidítő orvosok és az őket fedező Magyar Orvosi Kamara vezetők elleni
büntetőeljárás intéztetésére és a károsultak utáni (állami) kártérítés fizettetés elintézésére.

Indokolás: A mellékelt közérdekű bejelentésre a mai napig sem válaszolt a Magyar Orvosi
Kamara, és orvosai folytatják a gyomorfal és bélfal kisebesítő Kálium-R tabletta szedetést.

Nyilvánvaló, hogy nagy valószínűséggel emiatt halt meg, akinél azután keletkezett gyomor
és vagy bélfekély és vagy bélrák vagy gyomorrák, hogy felírta neki az orvos a Kálium R
tablettát. Az orvosi naplók alapján rendőrségi nyomozással ki lehet deríteni, hogy kik azok.

Véleményem szerint az utána meghaltak után  kártérítést tartozik fizetni az orvos és vagy
a Magyar Orvosi Kamara és vagy a Magyar Állam.. 

Felkérem az Alapjogok biztosát a Kálium-R tablettával gyilkoló orvosok és az őket fedező
Magyar  Orvosi  Kamara  vezetők  elleni  büntetőeljárások  lefolytattatására  és  méltányos*
kártérítés fizettetés elintézésére. 

* 1 millió dollár kártérítést fizettek az Európai Uniós államok azoknak a Lybiai családoknak,
akiknél  valamely családtagjuk AIDS-ben megbetegedése és halála  összefüggésbe volt
hozható az európai uniós ápoló személyzet betegség okozásra gyanús tevékenységével !

Verőce, 2018. 08. 26.

Tejfalussy András oknyomozó mérnök mérési szakértő, számos nemzetközi hatásmérés-
tudományi szabadalom szerzője. Magyarország, 1036 Budapest, Lajos u. 115. III. 18.  
www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,+36 20218 1408

Melléklet:  A  mindeddig  válasz  nélküli,  „NYILVÁNOS  KÖZÉRDEKŰ  BEJELENTÉS  AZ  ORVOSI
KAMARÁHOZ” (Kód:MOK180223email1)

mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
http://www.tejfalussy.com/
mailto:panasz@ajbh.hu
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NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS AZ ORVOSI KAMARÁHOZ    (Kód:MOK180223)

Kérem az Magyar Orvosi Kamara t. Elnökét, azonnal tájékoztassa a Kamara tagjait a következőről:

A  „Kálium  Retard”  tabletta,  amit  az  orvosok  rendszeresen  felírnak  a  vízhajtó  szerek  mellé,  kb.  10%
gyakorisággal órákig rátapad a gyomor- és  bélfalra.  Ilyenkor a belőle 8 óra alatt kiszivárgó kb. 1/2 gramm
kálium elpusztítja a közeli sejteket. Lásd a mellékelt összefoglaló értékelésben: az engedélyezési kísérlet során a 8
db  tablettát  beszedő  6  személy  közül  5-nek  fájt  miatta  a  gyomra,  egyiküknél  bevérzett!  A röntgenezés  40
tablettából 4-nél mutatta ki az órákig kitapadást! Tudatos népirtás a gyógyszerként alkalmazása! (Egy boncoló
asszisztens elmondta: a kitapadt tabletták alatt véres volt a gyomorfal, de hiába kérte, a boncoló orvos nem írta
be a boncolási jegyzőkönyvbe!)  Mivel tömeggyilkosok, akik ezeket tudva használtatják az elfekélyesítő, rákkeltő
tablettát,  felkérem  Önt,   jelentse  fel  a  Kálium-R  tablettát  gyógyszerként  felírókat,  de  a  gyártóikat  és
engedélyezőket is! 

Budapest, 2018-02-23.

Tejfalussy András oknyomozó mérnök mérési szakértő, számos nemzetközi hatásmérés-tudományi
szabadalom szerzője. tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, www.tejfalussy.com, +36 20218 1408

http://www.tejfalussy.com/
mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
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feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:Éger István MOK-elnök <mok@mok.hu>

másolatot kap:

ferenc.kalmar@mfa.gov.hu;
miniszterelnok <miniszterelnok@me.gov.hu>;
"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
miniszter@hm.gov.hu;
"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>

titkos másolat:. . . . .
dátum:2018. február 23. 17:30

tárgy:NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS AZ ORVOSI KAMARÁHOZ (Kód:MOK180223)
küldő:gmail.com

feladó:Érkeztetők (ME) <erkeztetok@me.gov.hu>
címzett:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum:2018. aug. 26. 13:56

tárgy:Válasz
küldő:me.gov.hu

biztonság:  A(z) gov.hu nem titkosította az üzenetet További információ

:A Google orákuluma szerint fontos.

Tisztelt Levélíró!

Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.
 
Üdvözlettel:
Miniszterelnökség

feladó:ME - Érkeztetők (noreply)<erkeztetok.noreply@me.gov.hu>
címzett:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum:2018. aug. 26. 13:56

tárgy:Válasz
küldő:me.gov.hu

biztonság:  A(z) gov.hu nem titkosította az üzenetet További információ

Tisztelt Levélíró!

Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.
 
Üdvözlettel:
Miniszterelnökség

feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:panasz <panasz@ajbh.hu>

másolatot
kap:

Elnok@kuria.birosag.hu;
miniszterelnok <miniszterelnok@me.gov.hu>;
MVSZ Patrubányi MIklós <elnok@mvsz.hu>;
"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>

titkos másolat:. . . 
dátum:2018. aug. 26. 13:58

tárgy:

Megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.) és Jogos védelem (Btk.) keretében, nyilvános közérdekű 
bejelentésként, az Alapvető Jogok Biztosát felkérés a Kálium-R tablettával bizonyítottan életrövidítő 
orvosok és az őket fedező Magyar Orvosi Kamara vezetők elleni büntetőeljárás intéztetésére és a 
károsultak utáni (állami) kártérítés fizettetés elintézésére.

küldő:gmail.com

https://support.google.com/mail?hl=hu&p=tls&authuser=1
https://support.google.com/mail?hl=hu&p=tls&authuser=1
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MOK160123-ra-1
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Feljelentem a fenti ügyészt, aki pontatlanul, azonosíthatatlanul hivatkozza a fenti ügyben 
általam benyújtott feljelentőiratot és ezáltal lehetővé teszi a bizonyítékok semmibevételét, 
eltüntetését, ami számtalanszor előfordult, és fedezi a korábbi belügyminiszter hamis irat 
készítést, és az ügyészi, jegyzői, bírói, köztársasági elnöki okirat hamisításokat, amelyeket
 a mellékelt interjúban ismertetek a honlapomon közzétett okirati bizonyítékok alapján.

Melléklet: Interjú-BKJ-TA-8911

Budapest, 2018. szeptember 25. Tejfalussy András

Általam tett feljelentéseimet kiegészítő beadvány: 

Dr. Polt Péter legfőbb ügyésztől követelem, hogy
haladéktalanul küldesse meg részemre a fenti 
levelükben hivatkozott beadványaim hitelesen
iktatott másolatait, azok azonosíthatósághoz!

Tejfalussy András feljelentő, méréstani szakértő
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:lu <lu@mku.hu>

másolatot kap:
Elnok@kuria.birosag.hu;
panasz <panasz@ajbh.hu>

titkos másolat:. . .
dátum:2018. szept. 25. 23:31

tárgy:HÁROM OLDAL ELTŰNHETETT AZ INTERPOLHOZ INTÉZETT FELJELENTÉSBŐL!
küldő:gmail.com


