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IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
BUDAPEST

Tárgy: Nyilvános „közérdekű bejelentés” és „büntető feljelentés” Dr. Varga Judit miniszterhez 

Tisztelt Igazságügyi Miniszter Úrhölgy!
  Azért  írok  Önnek,  mert  véleményem  szerint  fogalma  sincs  arról,  hogy  itt  valójában  fajirtó
diktatúra van jogállam helyett. Arról van szó, hogy ószövetségi és talmudi antikszemita terroristák
módszerei uralják a tudományos akadémiai vezetést, törvényhozást, közoktatást, egészségügyet, az
egész  ún. „piacot”. 
  Azt  akarom elérni,  hogy a hamis  statisztikák  helyett,  tisztességes,  sokváltozós  előzetes hatás-
vizsgáló mérésekre lehessen alapozni a központi döntéseket, s mindenki saját maga is pontosabban
tudjon dönteni. Önnek azért kell ezekkel foglalkoznia, mert jogállamban tűrhetetlen az a sok csalás,
amit  az  igazságügyi  intézményeik  elkövetnek  és  vagy  fedeznek.  Az  igazságszolgáltatásért  Ön
főfelelős, köteles rendet tenni! Joga van az igazságügyi csalások elkövetői ellen büntetőeljárásokat
kezdeményezni! Ahhoz viszont nincs joga, hogy büntetlenséget biztosítson részükre. Jogos védelem,
a bizonyított bírói, s egyéb igazságügyi csalások elkövetői neveit és cselekményeit nyilvánosság elé
tárás, de az is, hogy állampolgári jogon a bűncselekményeikért mi is nyilvánosan elítéljük őket!
  Jogunk van az igazságügyi csalások következtében károsultaknak kártérítés fizettetésre! Nekem is,
akinek a Kombinatorikus GTS-Antirandom méréstudományi nemzetközi szabadalmaival a szerzői
jogaimat eltulajdonítani próbáló akadémiai bűnözők jelenleg is Nobel-díjra pályáznak, miközben a
pontos döntésekhez számítástechnikai eszközt biztosító „Automatizált Pszicho-logikai Analízis” az
APLA software találmány is szerzői jogon a rendelkezésemre áll. Tehát a hatások következményeit
nem szükséges továbbra is csak elhinni, a találmányaim szerinti módszerrel mérni is lehet! Nem kell
hamis „valószínűsítések” alapján döntetni! Minden hatás, körülmény teljes körben szembesítésével,
zavarszűrt  rangsorolásával,  a  szakértési  hiányosságok,  és  további  jobb  szakértőkre  vonatkozó
követelmények kiderítésével, s  ezek alapján a jobb szakértőknek a döntésekbe bevonásával is lehet!
  Egyelőre az alábbi feljelentés tisztességes kivizsgáltatására kérem Önt, és arra is, hogy tiltsák be
a mérgező kálium túladagolás megengedésében bűnrészes hazai Kamaráknak kötelező tagdíjfizetést! A
www.tejfalussy.com honlapomon és azon belül működő előzményi honlapjaimon minden bizonyíték
megtalálható. Kérem Önt, töltsék le a honlapjaimat és csatolják a letöltést jelen beadványomhoz is.
Budapesten,  2019. december 15-én. Válaszát várva, tisztelettel: Tejfalussy András okl. vill. mérnök

VÁLTOZATLAN TARTALOMMAL BÁRHOL TERJESZTHETŐ BÜNTETŐ FELJELENTÉS:
A  RÁKBETEG  GYÓGYÍTÓ  „BÉRES  CSEPPET”  IS  ÁRUSÍTÓ  ÜZLETEK  A  BÉRES  CÉGET
MEGALAPÍTÓ  DR.  BÉRES JÓZSEF KÁLIUM HATÁS  VIZSGÁLÓ KÍSÉRLETEI  SORÁN AZ
EGEREKNÉL EMLŐRÁK OKOZÓ KÁLIUMOT TÚLADAGOLÓ SÓKEVERÉKET ÁRUSÍTANAK
GYÓGYHATÁSÚ  „ÉTKEZÉSI  SÓKÉNT”.  TUDJÁK,  HOGY  A  TÚLADAGOLT  KÁLIUM  A
MÉRÉSEK SZERINT ÉLETRÖVIDÍTŐ ÉS IVARTALANÍTÓ HATÁSÚ. AZT IS TUDJÁK, HOGY
MILYEN  AZ  ÉLETTANILAG  HELYES  NÁTRIUM-  ÉS  KÁLIUMPÓTLÁS.  (PÉLDÁUL  NAPI  3
LITER  DESZTILLÁLT  VÍZ  MELLÉ  27  GRAMM  NÁTRIUM-KLORID  KONYHASÓ  ÉS  0,36
GRAMM  KÁLIUM  OPTIMÁLIS.  LÁSD  A  „RINGER  INFÚZIÓS  OLDAT”  EGÉSZSÉGVÉDŐ
DÓZISAIT!) KÁLISÓVAL ÉTELÍZESÍTÉSRE BIZTAT FEL MINKET A NEMZETI STOP SÓ NEVŰ
INNOVÁCIÓS PROGRAM IS.   A TERMÉSZETGYÓGYÁSZ MAGAZIN IS.  A PATKÁNYMÉREG
KÁLISÓT  „K-KOSHER BONSALT”, ELNEVEZÉSSEL IS ÁRUSÍTJÁK „ÉTKEZÉSI SÓKÉNT”,
ÉS TUDATOSAN ELHALLGATJÁK A TÚLADAGOLT KÁLIUM MÉRGEZŐSÉGÉT BIZONYÍTÓ
KÍSÉRLETEK MÉRÉSI EREDMÉNYEIT, ÉS HA VALAHOL HITELESEN PUBLIKÁLVA VOLTAK,
BÜNTETLENÜL SEMMIBE VEHETIK,  MEGHAMISÍTHATJÁK, SZEMBEHAZUDJÁK AZOKAT!

A következőkben mellékelek néhány alapvető bizonyítékot az állításaim igazságának bizonyítására:

http://www.tejfalussy.com/
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A Bonsalt minden egyes összetevője természetes eredetű és fogyasztásra 
alkalmas. Kálium-klorid, L-lizin  mono-hidroklorid, tisztított borkő, Cream of
Tartar, glutaminsav és szilikon-dioxid. Ezek mindegyike természetes, jótékony
hatást gyakorol a szívre, a só nátriumtartalmát 100 grammonként 44,8 gramm
káliummal helyettesítve. 
A Bonsalt korszerű technológia alkalmazásával, a legszigorúbb 
minőségellenőrzési előírások betartásával készül

A kálium-klorid a termék sópótló összetevője. Ez egy olyan ásványi anyag, amely 
természetesen előfordul az ételekben, és szervezetünk számos funkciójához elengedhetetlen. A 
kálium szabályozza a szervezet folyadékegyensúlyát és a szívizom összehúzódását. Ennek az 
ásványi anyagnak a hiánya izomgyengeséget, hányást és ingerlékenységet okoz. 
Szervezetünkből a vizelettel távozik. 

L-Lizin mono-hidroklorid: ez az esszenciális aminosav fontos a
csontok egészséges növekedéséhez és fejlődéséhez. Elősegíti a
kollagén, enzimek, antitestek és egyéb anyagok termelődését.
Lehetővé teszi az energia kinyerését a zsírokból és részt vesz a
fehérjék lebontásában. Sós ízt ad a keveréknek Glutaminsav: 
Ez egy olyan aminosav, amely az agyban ingerületátvivő
(neurotranszmitter) anyagként működik. Hozzájárul a szénhidrátok felszívódásához (az 
energiatermeléshez fontos) és elengedhetetlen az immunrendszer megfelelő működéséhez is. 
Tisztított borkő: Ez a kellemes ízű természetes anyag szőlőből készül. Jó ízt ad a terméknek. 

Kiegyensúlyozott étrend. Ugyanekkora adag hagyományos asztali só (nátrium-klorid) 393 mg 
nátriumot tartalmaz. A magas vérnyomásban szenvedő egyének számára a maximális ajánlott napi 
nátriumbevitel 2400 mg (1/2 evőkanál asztali só), amelybe beleértjük a főzéshez és az asztalnál elhasznált 
sót is. Az átlagos elfogyasztott sómennyiség naponta 2300 és 6900 mg között mozog. 
A Bonsalt 448 mg káliumot tartalmaz grammonként (1/4 evőkanál). Nagyjából ugyanennyi 
káliumot tartalmaz 100 g burgonya vagy egy közepes méretű banán. A felnőttek számára 
ajánlott minimum káliumbevitel 2000 mg naponta. 

A szívbarát BONSALT sós ízek szabadságát nyújtja.
Speciálisan alacsony kalóriatartalmával bármely diétához használható !!

A családok asztalainál a legjobb ízeket nyújtja az EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD FELÉ A BONSALT.

A termék rendelkezik a Star-K Kosher tanúsítvánnyal is.

BONSALT natrium mentes só 0,85 gr 

700 Ft/db 
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 A cégalapító Dr. Béres József a túladagolt káliummal emlőrákot okozott a kísérleti egereknek 

Sportolásnál és erős fizikai munkánál a szokásos napi konyhasó veszteség 15-től 25 gramm: 

     
         48. oldal

*

* Valójában nem 3-5 gramm közötti a napi kálium-szükséglet, hanem csupán kb. 0,8 gramm, 
ugyanis – USA diétáskönyv szerint - az izzadással elvesző kálium mennyisége elhanyagolható!

*
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EKG torzító, vagyis szívmérgező a 24 órán belül 5-től 8 grammnál több kálisót, vagyis 2,2-től 3,5 
grammnál több káliumot fogyasztás, vagyis a kálium túladagolással mérgezés, a „Hyperkalaemia”:

Életveszélyesen szívmérgező az egy órán belül a vérbe (akárhonnan) bejutott 20-tól 40 mvalnál 
több, azaz a 0,8-től 1,6 grammnál több kálium. Annyira erősen mérgező, mint a 24 óra alatt 280 
mvalnál, vagyis 11 grammnál több káliumot (akárhogyan) a vérbe juttatás:

 

TEHÁT ORVOSI TANKÖNYVEK
BIZONYÍTJÁK AZ AKÁRHOGY
TÚLADAGOLT  KÁLIUM  SZÍV-
MÉRGEZŐ  HATÁSÁT.   PL.  A
KONYHASÓ  25  GRAMMOS  NAPI
DÓZISÁVAL  BEJUTOTT  KÁLISÓ
SZÍV  LEÁLLÁST  IS  OKOZHAT!
VAGYIS TUDATOS MÉRGEZTETÉS
A NÁTRIUM-KLORID KONYHASÓ
KÁLIUM SÓKKAL PÓTOLTATÁSA!
PÉLDÁUL  AMERIKÁBAN  MA  IS
KÁLIUM-INFÚZIÓVAL  ÁLLÍTJÁK
LE  KIVÉGZÉSKOR  A  HALÁLRA
ÍTÉLT EMBEREKNEK A SZÍVÉT!



14./6    Kód: emlorakot-is-eloidezo-kalisot-arusíthat-a-Beres-ceg-gyogyito-etkezesi-sokent-191214

A Családorvosi Havilap, a MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA elnökségére is hivatkozással, 
reklámozza, hogy a Béres cég felerészben kálisót tartalmazó sót árusít a Magyar Szabvány ellenére, 
amely szerint valamennyi étkezési sóban legalább 97% konyhasó kell legyen (MSZ-01-10007/82.):

Sokkal többen vásárolnak majd „Béres cseppet”, ha
a VIVEGA-val (is) túladagolt káliumtól sokkal több
rákbeteg lesz? Lásd „Első kézből a Béres cseppről”!
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NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS     !     (Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei2email.rtf)

MÉRÉSEKBŐL KIDERÍTETTÜK:
 MÁSOK A LEGFŐBB ELŐIDÉZŐ OKAI A MAGYAROK BETEGSÉGEI EGYRE
NÖVEKEDŐ GYAKORISÁGÁNAK, MINT AMIT HIVATALOSAN MONDANAK! 
 (ÁLLAM ÉS ÖNKORMÁNYZAT HELYETTI KÁRELHÁRÍTÁS, A PTK 484-487. §.  ALAPJÁN) 

A NOBEL-DÍJAS  KUTATÓK  MELLÉKVESEKÉREG-MÉRÉSEI  BEBIZONYÍTOTTÁK,
HOGY A HAGYOMÁNYOS,  FIZIOLÓGIÁS SÓPÓTLÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE
ALAPOZOTT  „ÉTKEZÉSI  SÓZÁSI  REFORMMAL”  TUDATOSAN  IDÉZTÉK  ELÕ  A
BETEGSÉGEK MA MÁR TAPASZTALHATÓ NAGYSÁGRENDI MEGSZAPORODÁSÁT. 

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában,
„A biológia aktuális problémái” fõcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki
írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezsõ azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek
alapján  Kendall,  Reichstein  és  Hench  1950-ben  Nobel-díjban  részesültek  „a  mellékvesekéreg-
hormonok  és  szerkezetük  és  biológiai  hatásuk”  felfedezéséért.  Az  összefoglalás  jellegû  leírás
emellett  további 61 tudományos publikáció mérési  eredményeire is  hivatkozik.  (Az alábbiakban
zárójelben jelzem, hogy a könyvbõl 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
MELLÉKVESEKÉRGE  HORMONTERMELÉSÉVEL  KAPCSOLATBAN  A  TUDOMÁNYOS  KUTATÓK
VISZONYLAG  ÁTFOGÓ  ÚJ  VIZSGÁLATI  EREDMÉNYEKKEL  RENDELKEZNEK  (134),  AMELYEK
SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKBAN (PATKÁNYOKBAN)
ÉS EMBEREKBEN IS MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET
ELETROLIT- HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

A késõbbi,  hosszabb  távon  is  egészségkárosító,  életrövidítõ,  ivartalanító  stb.  hatások,  például
konkrétan a következõk: 

1./  A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik. (140)

2./ A szervezetben elégtelen a szõlõcukor-képzõdés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás
alakul ki. (167)

3./  A különbözõ stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)

4./  Csökken a nátrium kiválasztása,  a káliumé fokozódik (167) elsõsorban a vesesejteknél,  de a
verejtéksejteknél és az emésztõrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez hosszabb ideig tart,
törvényszerûen az alábbi betegségek kialakulásához vezet: 

5./ Idõvel nátrium-hiány jön létre. (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)

7./ Csökken a keringõ vérmennyiség, a vér besûrûsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szûrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)

10./ Idõvel elégtelenné válik a vesemûködés. (168)

11./ A bõr 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)
 

Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy  kálium-túladagolásánál kialakulnak fõ tünetként:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./  A  vér  besûrûsödése  miatti  vesemûködés  romlás  fokozza  a  renintermelést,  renintermelõ
vesedaganatok jönnek létre. (169) 

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlõdési torzulásait is okozza
(„pszeudohermafroditizmus”):

21./  Leánymagzatok  nemi  szerveinek  a  fejlõdési  zavarait,  pl.  szeméremajkak  összenövését,
klitorisz-megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idõ elõtti mentstruációt. (170)

23./ Felnõtt nõknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszõrösödés, kopaszodás, érdes hang, a
menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlõk sorvadása. (170)

24./  Fiatal  fiúknál  korábbi  pénisz-megnagyobbodást,  korábbi  erõteljes  izomzat  kifejlõdést,  a
testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszõrzet idõ elõtti megjelenését, korai szakáll-
növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./  Pszeudohermafroditizmus  tünetként  fiúgyermekeknél  és  férfiaknál  emlõ-megnagyobbodást
okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlõrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)

Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a
két legfõbb okot részint elhallgatják, részint ellenkezõ hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum
szerinti (fiziológiás mértékû) sópótlást, a  vér elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelõ
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 szívmûködés! (A könyvrõl
általam készített fotókat, s a többi, fent említett mérési és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni,
ki lehet nyomtatni az internetrõl, amihez a Google keresõbe a „mellekvesekerges” szót kell beírni.)

A  GYÁRTÓK,  BOLTOK,  S  AZ  ÕKET  ELLENÕRZÕ  HAZAI  HATÓSÁGOK  HIVATALOS  ÍRÁSBELI
KÉRELEMRE  SEM  VOLTAK  HAJLANDÓK  MEGADNI  A KÁLISÓVAL KEVERT  SZABVÁNYSÉRTÕ
ÉTKEZÉSI SÓK ÉS AZOKKAL GYÁRTOTT ÉLELMISZEREK KONYHASÓ- ÉS KÁLIUM-TARTALMÁT!
MAGYARORSZÁGON  CSAK  A  RABBIK  ÁLTAL  SZIGORÚAN  ELLENÕRZÖTT  KÓSER  SÓ,  S  A
GYÓGYSZERTÁRI KONYHASÓ (NÁTRIUM-KLORID) ESETÉBEN KÖTELEZÕ BETARTANI AZ MSZ-
01-10007-82.  MAGYAR  SZABVÁNYT,  MELY  VALAMENNYI  ÉTKEZÉSI  SÓBAN  TILTJA  A  KÁLISÓ
LEGKISEBB MENNYISÉGÉT IS.

Verõce, 2008. június 30.           Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ (1-420415-0215)
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk va., TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621

Verõce, Lugosi u. 71., Tel/Fax: 36-27-380-665 (ujvizforras@freemail.hu, mobil:06202181408)
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Tehát 1950-ben Nobel-díjat kaptak a jelenleg előírt legfeljebb napi 5 gramm konyhasót és legalább
4,7 gramm- tól napi 70 grammig dózisú kálium pótlásra felbiztató „Nemzeti Stop Só” elnevezésű
jelenlegi „EGÉSZSÉGÜGYI INNOVÁCIÓ” életrövidítő és nemzőképtelenség előidéző hatásait a
patkányokon és embereken végzett nátrium- és kálium dózis variációs kísérleteikkel bebizonyító
mellékvesekéreg kutatók. A Medicna könyvkiadó  1976-ban közé tette. Elvileg tehát valamennyi
hazai orvos, az  Orvosi Kamara és az illetékes miniszterek mindegyike kell tudja, hogy népirtás a
konyhasó helyett BONSALT, VIVEGA (és kálisóval műtrágyázott növény) fogyasztásra felbiztatás!

 A káliummal műtrágyázott talajon kipusztultak a paprika palánták a fóliaházban okozott aszálytól: 
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Az  „Új  SZÓ” 1988.  XI.  16.-i  számából  kimásolt  Szlovák  Tudományos  Akadémiai  Kutató  intézeti
megállapítások a műtrágyákkal túladagolt vízoldható kálium sejtműködés (mikoelem felvétel) rontó,
rákbetegséget okozó, az állatok (és az emberek!) nemzőképességét is veszélyeztető, mérgező hatásairól:
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Megismételt Antirandom mérés, a kálisó és izraeli káliumnitrát műtrágyák hatásai összehasonlítására:
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Szívsebész professzor úr szóbeli nyilatkozatát lásd a www.tejfalussy.com honlapon (10. Videó)!

http://www.tejfalussy.com/
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KÖZÉRDEKŰ BEJELENTŐ SZEMÉLYEM MAGYARORSZÁGI HATÓSÁGOK ÁLTAL „VÉDELME”: A fenti büntetőbírósági
határozatban felsorolt bűncselekmények mind bizonyítva lettek. De a nyomozó rendőrséget vezető dr. Petőfi Attila letagadta a
kálium erősen mérgezőségét bizonyító hazai klinikai méréseket. Pl. azt is, hogy a Kálium Retardt tablettával bejuttatott 4 gramm
káliumtól  6-ból  5  embernek fájt  a  gyomra,  s  egyikük  gyomorfala  bevérzett.  AZ ÜGYÉSZSÉG AZOK ELLEN SEM VOLT
HAJLANDÓ VÁDAT EMELNI, AKIK ÉLETVESZÉLYES, SÚLYOS BALESETET OKOZTAK A FELESÉGEMNEK, AMIKOR
DR. KOVÁCS PÁL, AKI KÉSŐBB EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTER LETT, BENYÚJTOTTA A KÁLISÓ ÜGYBEN ÁLTALAM
ELŐKÉSZÍTETT PARLAMENTI INTERPELLÁCIÓT! Azután 1997. szeptember 10-én, hajnalban, a rendőrök betörték a 1036
Bp. Lajos u. 115. VI. em. 34. sz. alatti lakásirodám ajtaját. Ott és a III. ker. Rendőrségen agyrázkódásosra vertek, rugdostak és
véresre bilincselve elhurcoltak egy váci bíró, Dr. Kautzné dr. Schneider Marit Erika elé, aki hamis miniszteri, ügyészi és jegyzői
vádakra alapozva megkísérelt  „gondnokság alá helyezni”.  Nem sikerült  neki,  mert  belebuktattam a tárgyaláson is  folytatott
közokirat hamisításaikba.  Utána a köztársasági elnök Göncz Árpád elhíresztelte,  az X-398/1998. ikt.  sz. közérdekű bejelentés
elutasításában , hogy „gondnokság alá vagyok helyezve a rendszerváltás előtt óta”. Nem zavarta őt és utódait sem, Áder Jánost
sem, hogy folyamatos a választójogom bizonyítja, hogy hazudnak. Miközben verettek, az I-XII. kerületi vezető ügyész segítségével
a  III.  ker.  OTP-sek  több  mint  500.000  forintot  „leemeltek”  egy  számlámról.  Lásd  az    „OTP-vezetot-koztarsasagi-elnokot-es-  
bunsegedeiket-feljelentes-191211”   i  ratjelű mellékelt további feljelentésben!   Később a Belügyminisztériumban megváltoztatták a
nyilvántartott nevemet. Tejfalussy Andrásról, „Tejfalussy András Bélára”. Jogosítványt hosszabbításom alkalmával kiderült, hogy
a Belügyminisztérium adat nyilvántartójában a személyi számom is „lecserélték”. A létezésem nyomaimat is el akarták tüntetni! A
verő rendőröket és a bírót sem büntették meg.  Sőt, a köztárs  as  ági elnök kinevezte a csaló bírót a Váci Városi Bíróság elnökévé!  
Ezek önmagukban is kellően bizonyítják, hogy egy jogállamban elképzelhetetlen, mindenféle aljas hivatalnoki csalást folytatnak!
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MAGYARORSZÁG AZ ÍGÉRT DEMOKRATIKUS JOGÁLLAM HELYETT HALÁLTÁBOR LETT

A Magyar Tudományos Akadémia elnök(ség)ét is feljelentésként, Dr. Varga Judit igazságügyminiszterhez! 

Ha az igazságügyi miniszter sem akarja és/vagy nem tudja leállítani a káliummal népirtást, kérem Őt a  fenti
feljelentésnek az ügyben illetékes Európai Bizottsághoz és Hágai Nemzetközi Bírósághoz való továbbítására!

Magyarország, Budapest, 2019. december 10. 

Tejfalussy  András  okl.  vill.  mérnök,  korábban  megbízott  országgyűlési,  önkormányzati  és  tudományos
akadémiai méréstudományi szakértő, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. (1-420415-0215, an.: Bartha Edit, néhai
Bartha Béla rendőrfőkapitány és néhai Dr. Tejfalussy Béla táblabíró unokája), a Ptk. alapján, a Kormány
helyett dolgozó, „megbízás nélküli közérdekű kárelhárító”. Honlapok: www.tejfalussy.com, levelezési címek:
1036 Bp. Lajos u. 115. III. 18., E-mail:   tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com  , Telefon: +36 20 218 1408

mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
http://Www.tejfalussy.com/
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Tisztelt Feladó!

 
Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét fogadta a Belügyminisztérium levelezőrendszere, 
megérkezett az ugyfelszolgalat@bm.gov.hu címre.
A jogszabályban meghatározott időn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a címzett 
személynek vagy hivatali szervezetnek.
Kérjük szíves türelmét a válasz megérkezéséig.

 
Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

 
 
BM Ügyfélszolgálat
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