Kód: kukedizsoltrol170511ajb
KÜKEDI ZSOLT LEGUTÓBBI HOZZÁM INTÉZETT HAMISAN VÁDASKODÓ TÉNYHAMISÍTÓ LEVELE
Ez az általam kevéssé ismert személy, bizonyos Kükedi Zsolt, akivel a
Magyarok Szövetségét megújítani akaró stratégacsoportban hoztak össze,
mindenféle hamis vádakat terjeszt ellenem. Azt a hamis látszatot kelti,
hogy valamiféle segítsége kértem tőle, pedig nem kértem. Megszakítottam
vele a kapcsolatot, miután kiderült, hogy tudatosan semmibe vesz egy
hiteles vízszennyezettségi mérést, ami szerint időnként igencsak
életveszélyes az ivóvíz nyersvízkutak méregtartalma. Mások előtt is
becsmérelte hazugságnak, nem létezőnek tüntette fel a tudományos
nemzetközi szabadalmaim szerinti módszerrel elvégzett nagyszámú
konkrét hatásmérést. Általam folytatott rágalmazásnak híresztelte el, hogy
a betegek gyógyítására több száz év óta alkalmazott, a testnedvek
természetes összetételének megfelelő Ringer fiziológiás infúziós „élettani
sóoldatnak” a víz : konyhasó : kálium élettanilag optimális dózisarányai
alapján, ami víz:konyhasó=110, nátrium:kálium=30, és a Nobel díjas
(1950) kutatók által végzett hatásmérések alapján is fellépek az
életrövidítő, ivartalanító (fajirtó) hatású Stop só kormányprogram ellen.
Azért, mert az étkezési konyhasópótlást napi 5 gramm alá csökkentették,
a káliumpótlást pedig 4,7 gramm fölé növelték általa, tehát több száz
százalékosan tudatosan megváltoztatták ezen anyagok pótlását. Ez a
sejtműködést biztosító vérszérum élettanilag optimális (elektrolit)
összetételét életveszélyesen eltorzítja!
Ezek ellen azért is kötelességemnek tartom, hogy fellépjek, mert volt interpelláció szerkesztő országgyűlési
szakértőként ismerem az OÉTI és egyetemi klinikai hatás vizsgálatok eredményeit, amelyek szerint már 2
gramm káliumnak szájon át (félliter vízben oldva) egyszerre bevitele is vesemérgező és szívműködés rontó
hatású volt. Vagyis hivatalból is tudok a Reformkonyha, Stop Só, Menzareform és Chisp-adó csalások veseés szívműködés rontó, egészségrontó hatásáról. Egyébként a nagyapáim iránti tisztelet is arra kötelez, hogy
igyekezzek a mérések alapján leleplezni és leállítani a magyar lakosságot pusztító módszerek alkalmazását.
Miután Kükedi Zsolt azzal is megfenyegetett, hogy „börtönbe zárat és olyan kártérítést ítéltet meg magának,
hogy ő és a gyerekei életük végéig abból élhetnek”, jogos védelemként is közzé teszem a munkásságomat,
a magyar lakosságot mérgezés, ivartalanítás leleplezését és leállítását akadályozó leveleit és a közérdekű
beadványaimat, amikre hivatkozva a velem kapcsolatban terjesztett „véleményeit” megalkotta. Kükedi azt is
híresztelte, hogy gondnokság alá helyeztek. Miután kiderült, hogy sosem voltam gondnokság alá helyezve,
lehet, hogy ő is részt vesz a szennyezett ivóvízzel, konyhasóhiányos és káliumtúladagoló élelmiszerekkel
népirtást „nem bűncselekménynek hazudó” ügyészség legújabb „gondnokság alá helyezési kísérletében”?
Abban, ami miatt ma az azt szervező ügyészség vezetője ellen (lásd mellékletek) az Európa Bizottságnál és
a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróságnál is feljelentést tettem
Verőce, 2017. 05. 11.
Tejfalussy András okl. vill. mérnök oknyomozó mérnök feltaláló, volt országgyűlési és önkormányzati
szakértő, számos nemzetközi méréstudományi szabadalom szerzője, Dr. Tejfalussy Béla táblabíró és Bartha
Béla rendőrfőkapitány unokája (Lásd: http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/aquanet-apla/aquanet-2apla/aquanet-2/szoveg1/tejfalussy-andras.htm)
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Kód: kukeditfeljelentes-3-170511
KÖZZÉTETT FELJELENTÉS ÉS "GONDNOKSÁG ALÁ HELYEZTETÉSI INDÍTVÁNY" A ZAKLATÓ,
FENYEGETŐ KÜKEDI ZSOLTTAL SZEMBEN KORÁBBAN BENYÚJTOTT FELJELENTÉSEK
KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT
Feljelentem az engem folyamatosan zaklató, fenyegető, hamis vádakkal illető Kükedi Zsoltot, a fenti
"üzenete" alapján. Kérem kinyomozni, hogy miért tüntette fel mások felé úgy, mintha - közérdekből – én nem
jogosan bíráltam volna őt a csapvíz készítéshez használt váci vízmű kútban az Európai Unióban
megengedettnél kb. 8000%-kal több mérgező növényvédőszert bemérő akkreditált növényvédőszer
laboratórium mérési eredményei alapján, amit egy egyetemi professzor nyilvánosan ismertetett a csatolt
(melléklet-1) cikkében: „VeroceivizcikkLFBreks”
hozott nyilvánosságra. Kükedi ismétlődően hamisan hangoztatja, hogy én rágalmaztam őt. Pedig én csak
közzétettem a rólam terjesztett hamis vádjait és az azokat cáfoló konkrét hatásmérési stb. bizonyítékokat,
mint méréstudományi szakértő. Természetesen az általam tájékoztatottak nem titkos címadataival. Nem ő
ellene, hanem közérdekből, jogos védelem és jogos jogos önvédelem, megbízás nélküli kárelhárítás
keretében. Kükedi Zsolt az ellenem hangoztatott hamis vádai alapján (pl. azt terjeszti, hogy gondokság alá
vagyok helyezve, nincsenek is méréseim és nemzetközi szabadalmaim, hazudok, lopok stb.) vagy az
általam A NEMZETKÖZI SZABADALMAIM SZERINTI HATÁSMÉRÉSEK ALAPJÁN LELEPLEZETT
BŰNÖZŐKET TUDATOSAN FEDEZŐ ÜGYNÖK, vagy elmebeteg, aki ez okból tett közzé ellenem ilyeneket,
s emiatt fenyeget azzal is, hogy bírósági per útján kiforgat mindenemből.
Feljelentéssel fenyegetéseihez Kükedi Zsolt tanúként hivatkozta ellenem például Németh Zoltánt és Sára
Andrást, akikkel együtt szakértősködtünk, és akik esetleg nem is tudtak róla (?). Kérem, hogy ezzel
kapcsolatban idézzék be őket tanúként: Nevezettek email címei:
Zoltán Németh <a.nemethzoltan@gmail.com>; András Sára <saraandras45@gmail.com>;
Ezúton kezdeményezem magam és családom és a magyar lakosság védelmében Kükedi Zsolt
cselekvőképesség korlátozó gondnokság alá helyezését. Azonosító adatai a "Helyi Hős" (!) elnevezésű
honlapján is megtalálhatók, s az egyéb bizonyítékokat benyújtottam az általa ellenem terjesztett hamis
vádak miatt vele szemben a rendőrséghez korábban benyújtott feljelentésekben.
Javaslom, hogy ügyészségük vonja vissza a Kükedi Zsolt félék hamis vádaskodásai alapján ellenem
kezdeményezett jogtipró intézkedését, ami miatt kénytelen voltam az Európai Bizottságánál és a
Nemzetközi Bíróságnál is feljelenteni a vezetőjüket, lásd melléklet-2:
EB170510-OrbanViktor170510-STR170511.
Verőce, 2017. 05. 11.
Tisztelettel:
Tejfalussy András okl. vill. mérnök, méréstudományi feltaláló szakértő számos nemzetközi
tudományos szabadalom szerzője, Magyarország 2621. Verőce, Lugosi u. 71., személyi szám: 1420415-0215, an.: Bartha Edit), www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20
2181408
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RE: Csaló ügyészeket nyilvánosan feljelentés az Országgyűlésnél (Kód: ugyeszeketfeljelentes170423)
feladó:Kükedi Zsolt <zsolt.kukedi@gmail.com>
címzett:Tejfalussy András <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
dátum:2017. május 8. 22:16
tárgy:RE: Csaló ügyészeket nyilvánosan feljelentés az Országgyűlésnél (Kód: ugyeszeketfeljelentes170423)
küldő:gmail.com
hitelesítő:gmail.com
titkosítás:Normál (TLS) További információ

András!
Mégis hogyan képzeled, hogy
ellenem alaptalan vádak alapján beadott feljelentéseid,
a honlapodon – immár 19 helyen – nagy nyilvánosság előtt ellenem hirdetett alaptalan
rágalmaid, személyemmel, tevékenységemmel kapcsolatos alapvető tévedéseid mellett én
bármiben is segítenélek?
Minden megnyilvánulásoddal, amiben az én nevemet említed, a jó hírnevemet besározod, a hitelemet
rontod. A velem kapcsolatos minden megnyilvánulásod rosszindulatú, hamis feltételezéseken alapuló, így
hibás. Egy olyan bejegyzésedet sem tudom mentségedre felhozni, amely oldaladon velem kapcsolatosan
helytálló.
Ez szégyen rád nézve, szegyen a magyarságunkra, szégyen a kapcsolatunkra.
Tavaly évközepi találkozásunk nekem csak bajt okozott. Soha egyetlen alkalmat sem tudok említeni, ami egy
magyar ember számára kötelező, gyümölcsöző eredménnyel járt volna közöttünk.
Mindaddig, amíg a fentiek fentállnak, nekem semmi okom téged segíteni! Sőt, azokban az ügyekben, amiket
te fontosnak tartasz, mi ellenérdekeltek vagyunk. A legmesszebb menőkig elzárkózom az általad hirdetett
tanoktól, a hirdetés módszerétől, stílusától. Az azokban foglaltakat egyetlen embernek sem javaslom
elolvasásra, mert ha azok csak annyira pontosak, mint a velem kapcsolatos rágalmaid, akkor senkinek sem
válik javára, de nagyon sok embert téveszt meg.
Őszintén remélem, hogy az Ügyészség – amely folyamatot szintén te indítottál – mihamarabb pontot tesz
erre az embertelen ámokfutásra, amit művelsz!
Zsolt
From: András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy [mailto:magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com]
Sent: Sunday, April 23, 2017 1:54 PM
To: undisclosed-recipients:
Subject: Fwd: Csaló ügyészeket nyilvánosan feljelentés az Országgyűlésnél (Kód:
ugyeszeketfeljelentes170423)

Kedves Címzett! Kérlek, hogy egyetértésed esetén- minél több emberhez juttasd el az ügyészi
bűnügy mellékelt történetét. Üdvözlettel: Tejfalussy András
---------- Továbbított levél ---------Feladó: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
Dátum: 2017. április 23. 12:43
Tárgy: Csaló ügyészeket nyilvánosan feljelentés az Országgyűlésnél (Kód: ugyeszeketfeljelentes170423)
Címzett: info@orszaggyules.hu, webmaster@parlament.hu
Másolatot kap: SANTE-CHAP@ec.europa.eu, Kövér László <laszlo.kover@fidesz.hu>, Ügyelet ORFK
<ugyelet.orfk@orfk.police.hu>, guzsvann@budapest.police.hu, Orbán Viktor

<orbanviktor@orbanviktor.hu>, Elnok@kuria.birosag.hu
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Kód: ugyeszeketfeljelentes170423

Csaló ügyészeket nyilvánosan feljelentés az Országgyűlésnél
Alulírt volt országgyűlési szakértő, ezúton feljelentem népirtásban bűnsegédkezés
váddal az alábbi hamis ügyészi határozat szerzőit és Polt Péter legfőbb ügyészt is.
Nevezettek 2011 óta sorozatosan szembehazudják a „Stop só program” népirtó
hatását bizonyító dózis-hatás mérési bizonyítékokat. Korruptak, ha nem hajlandók
bűnözőként
kezelni
az
életveszélyes
konyhasópótlás-csökkentésre
és
káliumtúladagolásra a magyar lakosságot állami reklámokkal is felbiztató, a
„Menzareform” és „Chips-adó” csalásokkal az önkiirtást gyermekeinkre is
rákényszerítő, hazai és külföldi hamis szakértőket és felügyeleteket! Mellékelek
néhány beadványt az általuk sorozatosan semmibe vett, ill. szembehazudott konkrét
sózás-hatás-mérési bizonyítékokkal. Alkotmányos jogállamokban a népirtás
bűnpártoló ügyészeknek is életfogytiglani börtönbüntetés jár! (Nálunk csak
magasabb pozíciókba kerülnek!) A népirtó banda elleni büntetőeljárást elutasító
alábbi hamis határozatukról -szokás szerint- a hiteles aláírás és a hitelesítő neve is
hiányzik. Így letagadhatják, hogy ki ír(at)ta?!!
Abban bizakodnak, hogy a gondnokság alá helyezettnek hazudással a választójogom
folytonosságát letagadó X-398/98. hamis irat érvényben tartásával fedezheti
őket Áder János köztársasági elnök?
A feljelentett állami hivatalnokok tudatos népirtása konkrét hatásmérési és tankönyvi
bizonyítékait dokumentáló csatolt mellékletek iratjelei:
1./ „akomiszkaliso170422j”, 2./”lexstopso-170415”. 3./”ATT-NMSz-kozlemeny170111”, 4./jogallamsertobirosagiugyvite170402STR.
Verőce, 2017. 04. 23.
Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló (személyi szám: 1-420415-0215, an.:
Bartha Edit) megbízás nélkül jogos védelemként kárelhárító ügyvivő (korábban
megbízott
országgyűlési
szakértő)
E-mail:
tudomanyos.rendorseg.pjt,
Website: www.tejfalussy.com
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ATT-NMSz-kozlemeny-170111
AZ AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG PJT NÉPMENTŐ SZOLGÁLATÁNAK
NYILVÁNOS KÖZLEMÉNYE, személyesen Orbán Viktor miniszterelnökhöz is címezve
A magyarországi magyarok életben maradásához nélkülözhetetlenek a következő intézedések:
1./ Csak akkor szabadjon kálium műtrágyákat használni, ha a talajban már 90 mg/kg alá csökken a vízben
oldódó kálium mennyisége, és akkor is csak annyit, hogy elérje a 90 mk/kg-ot, mert a több aszálykár
fokozódást és betegségeket okoz a növényeknél és a növényeket fogyasztóknál is (1).
2./ Törölni kell a WHO irányelvei közül az NaCl konyhasó KCl kálisóval pótlását ajánlást (2).
3./ Törölni kell az Élelmiszertörvényből a Magyar Szabvány által előírtnál kevesebb konyhasót és vagy
több kálisót tartalmazó étkezési sók és ilyenekkel készült élelmiszerek recept nélküli árusítását megengedést
(3).
4./ Törölni kell, a Nemzeti Stop Só Programot (4), a gyermekekre és felnőttekre vonatkozóan is, azért,
hogy a kezelő orvos engedélye nélkül, a káliumból napi 4,7 grammnál többnek, a konyhasóból napi 5
grammnál kevesebbnek az étkezési pótlását írja elő. Helyette „Nemzeti Sózási Reformként” a Ringer
infúziós oldat dózisarányainak megfelelő, élettanilag optimális, a testnedvekben lévő arányaik szerinti víz,
konyhasó és káliumpótlást kell hivatalosan ajánlani (5).
5./ Minden orvossal és betegápolóval, természetgyógyásszal és élelmiszergyártóval hivatalos úton
tudatni kell:
/1. Egy óra alatt a vérbe akárhonnan bejutó 0,8 grammnál több kálium bárkinél mérgező lehet (6).
/2. A 2,2 grammnál több kálium szájon bejuttatva 24 órára elosztva is ronthatja az előtte egészséges felnőtt
EKG-jét, vagyis szívműködését (7).
/3. 1950-ben Nobel díjat kaptak tudományos kutatók, akik patkányokon és embereken elvégzett konkrét
kálium és nátrium dózis hatás vizsgálatokkal egyértelműen bebizonyították, hogy a hiányos étkezési
konyhasópótlás és vagy káliumtúladagolás magas vérnyomást is előidéző, életrövidítő és nemi jelleg
torzító, ivartalanító, fajirtó hatású (8).
/4. Egy hiteles vizsgálat sem bizonyítja a konyhasópótlás napi 5 gramm alá korlátozásának az
egészségvédő hatását viszont kiderült, hogy hamisan számolták át a patkányoknál a kíséret során magas
vérnyomást előiéző konyhasó dózist emberre. A magas vérnyomás okozó dózis embernél napi fél kg-nál több
konyhasó lenne, nem pedig a napi 5 grammnál több, amit a Nemzeti Stop Só Programhoz alapul vettek (9).
Helyre kell állítani a vérvizsgálati nátrium határértékeket!
/5. Az élettanilag optimális víz, konyhasó és kálium pótlás étkezés esetén is a Ringer infúziós oldat
szerinti dózisokkal valósul meg, mivel ezek felelnek meg a testnedvekben lévő természetes víz, konyhasó és
kálium arányoknak, vagyis minden liter víz mellé 9 gramm konyhasó és 0,12 * gramm kálium pótlás
optimális (10). (* Étkezésnél kétszerennyi kálium megfelelő!)
Az 1-10. bizonyíték közzé van téve a www.tejfalussy.com honlapomon és azon belül működő
www.aquanet.fw.hu tudományos honlapon.
Budapest, 2016. 01. 11.
Tejfalussy András
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Kód: lexstopso-170415

LEX STOPSÓ
Kárelhárító közérdekű javaslatként kapta Orbán Viktor miniszterelnök, a magyarok jogos
védelmében személyesen kérve tőle a sózáskorlátozó „stop só program” és „chipsadó” azonnal
megszüntetését és az élelmiszerek káliumtartalmának haladéktalan törvényi korlátozását!
Tájékoztatásul kapták a korábbi közérdekű bejelentéseinket és feljelentéseinket elszabotáló
egészségügyért felelős Balog Zoltán miniszter, dr. Novák Katalin államtitkár és dr. Éger István
Magyar Orvosi Kamara elnök, valamint dr. Polt Péter legfőbb ügyész és az ORFK vezetősége.
Közérdekű bejelentés a magyarok tiszta nátrium-kloridhoz jutását gátló gyógyszerészek ellen:
A hazai élelmiszer törvény és az új sószabvány lehetővé tette a patkányméreg kálisóval ételízesítést.
Ezért nem volt hajlandó felvenni az 1 kg tiszta konyhasóra vonatkozó megrendelést az óbudai
AQUINCUM patika? Újra a patkányméreg kálisó „REDI Só”-t akarják árusítani a gyógyhatású
tiszta NaCl konyhasó helyett? Lásd melléklet-1. Vagy esetleg a „Star kosher tanúsítványos
BONSALT” elnevezésű kálisót? Lásd melléklet-2. E célból írta elő országos körlevelével az
országos főgyógyszerész, hogy egy magyar se pótoljon 5 grammnál több konyhasót, de 4,7
grammnál több káliumot pótoljon naponta, bármennyi vízhez, akármilyen gyorsan? Lásd: melléklet3. Nem tudják, hogy egészséges felnőtt EKG-je is eltorzul, ha több mint 2,2-3,5 gramm káliumot
eszik, iszik 24 óra alatt? Lásd melléklet-4. De attól is, ha 1 órán belül 0,8-1,6 grammnál több
kálium kerül be akárhogy, akárhonnan a vérébe? Lásd melléklet-5.
Azt hirdetik, hogy életveszélyesen mérgező a desztillált ivóvíz és a napi 5 grammnál több
konyhasó. A csakis zsidó rákbetegek gyógyítására alkalmazott SALSOL infúzióval viszont minden
liter tiszta desztillált vízzel 9 grammnyi tiszta konyhasót is bejuttatnak a vérbe. Azért ennyit, mert
ez a természetes (víz : konyhasó=110) arány a vérszérumban, lásd melléklet-6. A Ringer infúzióval
is ilyen dózis aránnyal pótolják a vizet és a konyhasót. Lásd melléklet-7. A 3 liter Ringer infúzióban
desztillált vízben oldva 27 gramm konyhasó, de csupán 0,36 gramm kálium van. Ez jó a szív
számára, lásd melléklet-8. Étkezésnél is ez az optimális dózisarány, lásd melléklet-9. Hazánkban (a
kivételezett zsidó rákbetegeken kívül) csak az élsportolók pótolhatják a szív számára optimálisan a
vizet és konyhasót? Az élsportolók részére ma is napi 15-25 gramm konyhasópótlás van előírva.
Mindenki másnak napi 5 grammnál kevesebb. Miért? Azért, hogy „a magyar nép
egészségességének” látszatát keltsék az optimális víz:konyhasó aránnyal sópótló sportolók
kiemelkedő sportteljesítményei? Figyelem elterelése a népirtásról? Törvénnyel kell korlátozni az
élelmiszerek kálisó tartalmát!
Melléklet-1: REDI SÓ; Melléklet-2: BONSALT; Melléklet-3: Főgyógyszerészi országos körlevél és
annak az OÉTI által készített hamis melléklete; Melléklet-4: A belgyógyászat alapvonalai 2,
Hyperkalaemia (MEDICINA); Melléklet-5: Az Intenzív betegápolás elmélete és gyakorlata,
Hyperkalaemia (MEDICINA); Melléklet-6: SALSOL feliratok, Melléklet-7: Ringer feliratok;
Melléklet-8: Gyógyszerész továbbképzés, Élettani alapismeretek (melyik anyagból mennyi van a
tiszta desztillált vízben feloldva a Ringer oldatban) (MEDICINA); Melléklet-9: A neves szívsebész
akadémiai nagydoktor Prof. Papp Lajos szakvéleménye; Melléklet-10: Nobel díjasok (1950)
patkányokon és embereken elvégzett konyhasó- és kálium dózis variációs hatás mérései alapján a
nátriumhiányos és káliumtúladagoló étkezés életrövidítő és ivartalanító, fajirtó hatása; Melléklet-11:
INTERNETEN TERJESZTETT TÁJÉKOZTATÁS RÁKBETEGEKNEK ÉS A MÉG NEM
RÁKBETEGEKNEK.
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Melléklet-1:
Annak alapján engedélyezték a REDI sót, hogy 10 előtte egészséges emberből mind a tíznek felére
csökkentette a vizelet kiválasztását és mérgezőre fokozta a vérszéruma káliumtartalmát az OÉTI
által végeztetett klinikai dózis hatás méréseknél alkalmazott, benne lévő 2 ill. 4 grammnyi kálisó:
Lásd az OÉTI-től általam parlamenti szakértőként beszerzett alábbi konkrét mérési eredményeket:
Vizelés után fél liter vizet ivott 10 addig
egészséges felnőtt. Ezután minden órában annyit
vizeltek, amennyit csak tudtak.
Ha kálisómentes vizet ittak 5 órán belül mind a
fél litert kivizelték.
Ha vízben 2 gramm kálisó is volt, vagy ha4
gramm, akkor csak a felét tudták kivizelni, a
kálium lecsökkentette a vizeletkiválasztást.

Vizelés után fél liter vizet
ivott 10 addig egészséges
felnőtt. Ezután minden
órában annyit vizeltek,
amennyit csak tudtak. Ha
kálisómentes vizet ittak 5
órán belül mind a fél litert
kivizelték.
A 2 gramm kálisótól nem,
de a 4 grammtól mérgezőre
nőtt a vérszérumban lévő
kálium. Tehát a 4 gramm
kálisó gyors bejuttatásával
már nem tudott lépést
tartani a veséjük kálium
eltávolító képessége
A klinikai hatás vizsgáló mérés fenti eredményéről azt hazudták, hogy a kálisóval sózás „napi 133
grammig ártalmatlan, mert a felesleget az egészséges vese könnyedén eltávolítja”. Napi 10 grammot
sózásra ajánlva konyhasó pótlóként, a gyógyszertárakban „gyógytápszerként” árusíttatták a kálisót:
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Miután az Országgyűlésben (8253. válasz, 1992. dec. 8.) a három miniszter, dr. Surján László, dr.
Gergátz Elemér és Keresztes K. Sándor szembehazudták ezeket a kálisó mérgezőségét bizonyító
hatásméréseket, azóta az Élelmiszer törvény és a Szabvány is engedi a 10-99%-ban patkányméreg
kálisót tartalmaz sókeverékek „gyógyhatású étkezési sóként” árusítását. Lásd például: REDI SÓ,
VIVEGA, Sara Lee, Horváth Rozi, Nyírtassi, Bad Ischler, Norbi Update, Bonosal, Douwe Egberst
feliratos étkezési sókat és újabban a méregdrága Star kosher tanúsítványos alábbi BONSALT-ot:
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Melléklet-2:

A patkányméreg kálisót is „egészségjavító étkezési sóként” árusítják a Star kosher
tanúsítvánnyal:http://bioszallito.hu/Bonsalt_natrium_mentes_so-termek-2823

Bonsalt nátrium mentes só 85 g
Ár:530 Ft.
Egységár:6.24 Ft. / g
A termék jelenleg nem kapható
Fedezze fel a BONSALT só egészség javító hatását. A Bonsalt egy kiváló sópótló, amely nem
tartalmaz nátriumot. Kizárólag természetes összetevők által biztosítja s zervezet számára a sós
ízhatását.Használata javallott magasvérnyomás-ban, vesebetegségben, izületi panaszokban
szenvedők részére.
vonalkód:8437005602007

BONSALT NÁTRIUM MENTES SÓ
A szívbarát BONSALT sós ízek szabadságát nyújtja.
A termék rendelkezik a Star-K Kosher tanúsítvánnyal is.
BONSALT natrium mentes só 0,85 gr 3 db
1800 Ft „

Melléklet-3:
NÉPIRTÁSI CÉLÚ ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI ÉS
FŐGYÓGYSZERÉSZI CSALÁS??
117/13. 2017-05-11, Kód: kukedizsoltrol170511ajb

Az országos főgyógyszerész, az ÁNTSZ elképesztő hazugságait mellékelve, országosan betiltotta a kálisómentes,
gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl konyhasó gyógyszertári árusítását, miután ugyanott a mérgező REDI-SÓ kálisó
étkezési sóként „gyógytápszer minősítéssel” árusítását is engedélyezték:

117/14. 2017-05-11, Kód: kukedizsoltrol170511ajb

117/15. 2017-05-11, Kód: kukedizsoltrol170511ajb

117/16. 2017-05-11, Kód: kukedizsoltrol170511ajb

117/17. 2017-05-11, Kód: kukedizsoltrol170511ajb

Melléklet-4:

117/18. 2017-05-11, Kód: kukedizsoltrol170511ajb

Melléklet-5:
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Melléklet-6:

Étkezésnél is irányadó a SALSOL infúziós
oldat alkotóelemei élettanilag optimális (tiszta
víz : tiszta konyhasó = 110) dózisaránya:

A gyógyításra alkalmazott SALSOL infúzióval
minden liter tiszta víz mellé 9 grammnyi tiszta
nátrium-klorid (NaCl) konyhasót pótolnak.
Iratjel: SALSOL-optimalis-desztillaltviz-konyhaso-arany
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Melléklet-7.
A szív számára optimális Ringer infúzióban kb. harmincszor több a nátrium mint a kálium:
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Melléklet-8:
Tantétel, hogy a Ringer oldat szerinti desztillált víz és só arányok optimálisak a szívnek:

Melléklet-9:

Papp Lajos beszél a káliummal mérgezett sóról:
https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0l4M
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Melléklet-10:
Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei
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
ELEKTROLIT- HÁZTARTÁSÁNAK 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)
117/23. 2017-05-11, Kód: kukedizsoltrol170511ajb

11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)
12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)
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!
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Melléklet-11:
INTERNETEN KÖZZÉTETT TÁJÉKOZTATÁS A RÁKBETEGEK ÉS MÉG NEM
RÁKBETEGEK MENTÉSÉHEZ
A Dr. O.Z.A. Hanish által közzétett, a rákbetegségek ellen is hatásos étkezési orvosi desztillált víz
kúra pontosítása. A desztillált víz kúra magyarra fordított leírása megtalálható a www.tejfalussy.com
honlapon is, lásd: Email könyv 1.
1./ Étkezéssel is, a desztillált víz mellé annyi konyhasót, tiszta nátrium-kloridot optimális pótolni,
amennyit a SALSOL, SALSOLA, RINGER infúziós oldatok: napi 3 liter víz mellé 27 gramm
konyhasót. Ez az optimális dózisarány. Azért ennyi, mert az emberi testben, az elektromos
áramvezetést biztosító test-elektrolitokban, a testnedvekben, a vérszérumban is, ugyanilyen ( kb.
3000 : 27 = 111) a víz és a konyhasó természetes aránya.
2./ A 3 liter desztillált víz mellé egy napon belül csak 0,36 gramm káliumot szükséges a vérbe
juttatni. A RINGER oldattal is csak ennyit juttatnak be. Szájon át kb. kétszer ennyi káliumot
bejuttatás célszerű, a felszívódási vesztesség kompenzálásához. A szív számára is a Ringer oldat
összetétele a lehető legjobb. Több száz év óta így gyógyítanak vele!
3./ EKG torzulás igazolja, hogy egy felnőtt szívműködését is elrontja 2,2 vagy 3,5 grammnál több
kálium (5 vagy 8 grammnál több kálisó) szájon át 24 óra alatti bejuttatása. Lásd: Magyar – Petrányi:
A belgyógyászat alapvonalai, Hyperkalaemia (Medicina könyvkiadó, Budapest). Sokkal kevesebb,
0,8 vagy 1,6 grammnál (20 vagy 40 mval-nál) több kálium is veszélyes kálium mérgezést okozhat,
ha 1 órán belül, akárhonnan, akárhogyan bejuthat a vérbe! Lásd: Varga Péter és társai: Az intenzív
betegellátás elmélete és gyakorlata, Hyperkalaemia (Medicina Könyvkiadó, Budapest).
Aki a fentiektől nagyon eltérő dózisú vagy dózisarányú víz, konyhasó és kálium pótlást folytat ne
számítson a desztillált víz megfelelő gyógyhatására! Valószínűleg egyre betegebb lesz, elveszti a
nemiségét és lerövidül az élete.
A gyógyító hatás legegyszerűbb természeti magyarázata: az erős oldóképességű nagy tisztaságú
desztillált víz kioldja a káliumot az osztódásuk helyén még gyenge sejtfalon keresztül a rákos
sejtekből, ezáltal az osztódó sejtek mindkét felét elpusztítva. Azért tudja kioldani a káliumot, mert a
kálium koncentráció kb. 49-szer nagyobb az élő sejtekben (az intracelluláris térben), mint a sejteket
körülvevő folyadék közegben (az extracelluláris térben).
A fentiekbe ütköző ellenkező nézeteket terjesztő személyek és intézmények tudatosan vagy
tudatlanságból rákbetegség okozással és a rákbetegek tényleges gyógyulását akadályozással
foglalkoznak. Valószínűsíthető, hogy tudatosan csinálják, miután 1950-ben Nobel díjat kaptak, akik
patkányoknál és embereknél konkrét (nátrium és kálium dózis variációs) hatás vizsgáló
kísérleteikkel bebizonyították, hogy a szükségesnél kevesebb konyhasó és vagy több kálium idővel
minden sejtet, szervet tönkretesz, megszünteti a stressz elleni védekezőképességet, rákbetegség
előidéző, magas vérnyomást és ivartalanodást is okozó, vagyis egyértelműen életrövidítő és fajirtó
hatású! Lásd: Technika a biológiában 8., Dr. Szabó Dezső: A mellékvesekéreg biológiája (Medicina
Könyvkiadó, Budapest). Ez lehet a válasz a következőkre.
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Szerinted mi más lehet az oka, mint a szándékos népirtás, hogy a magyarokkal elhitetik a
méregmentes tiszta desztillált ivóvíz (a SALSOL infúzió só dózisaival is) „életveszélyes
mérgezőségét” és felbiztatnak a szennyvíz tartalmú csapvíz ivására, és a Nemzeti Stop Só Program,
Menzareform, Chipsadó csalásaikkal bármennyi ivóvíz mellé napi 5 grammnál kevesebb konyhasó,
de 4,7 grammnál több kálium, bármilyen ütemben, akármilyen gyors bejuttatására biztatnak fel,
kényszerítenek? Mi más lehet a tényleges oka, hogy hazánkban a magyar lakosság körében 1950
óta nagyságrendileg nőtt azon betegségek aránya, amiket a konyhasópótlás korlátozás és a
káliumtúladagolás idézhet elő? Szerinted mi más miatt szaporodnak el ennyire hazánkban a
rákbetegségek is, ha nem azért, mert az állami szervek felbiztattak az étkezési konyhasópótlás ötöde
alá csökkentésére és a kálium többszörös túladagolására? Tudod, hogy a kemoterápiának nevezett
műveletnél a gyógyítani akart betegeket SALSOL infúzióval, másokat viszont az egészséges embert
is megölni képes mérgekkel kezelnek? Tudtad, hogy az orvosok és gyógyult betegek - állítólag a
Világfőrabbi parancsára(?) – el kell titkolják a nemzsidók elől a hatékony gyógymódot? Tudtad,
hogy a Világfőrabbival vitázó „Új medicína” szerint főként lelki problémák okozzák a rákot és
minden más betegséget is? Nem tudtad, hogy a tiszta desztillált víz megfelelő sópótlás mellett
általános gyógyhatása benne van a zsidó törvénykönyvekben? Lásd: Talmud, Taanith 10 a. lap és
Baba kamma 93 b. lap. A Bibliában az is benne van, hogy a zsidók a víz- és (kenyér-) sózás
különbözőségre alapozva irtják ki az általuk elfoglalni akart területek népeit. Lásd: 2 Mózes 23/2033, V. Mózes 7/1-26. Tudtad ezeket, vagy nem tudtad?!
További, részletesebb tájékozódási lehetőség, bűnügyi bizonyítékok stb.: www.tejfalussy.com,
Videók, Email könyvek, MEHNAM rovat, Tudományos kutató képzés on-line, s az e honlapon
belül működő www.aquanet.fw.hu régi honlapon.
Ez az irat feljelentés az Európai Unióhoz, a SALSOL gyógyhatását eltitkoló és a SALSOL
szerinti dózisarányú étkezési víz- és konyhasó pótlást is mérgezőnek híresztelő valamennyi személy
és intézmény (ezek felelős vezetői) ellen, Dr. Morvai Krisztina Európa Parlamenti jogi
képviselőnknél benyújtva, az illetékes fórumhoz hivatalból továbbítását és erről visszajelzést kérve.
Verőce, 2017. 04. 15.
Jogos védelemként és megbízás nélküli kárelhárításként az interneten is közzéteszi: (nemes Sydo)
Tejfalussy András Béla Ferenc oknyomozó mérnök, számos nemzetközi méréstudományi
szabadalom feltalálója (Személyi szám: 1-420415-0215, an: Bartha Edit). E-mail:
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, honlap: www.tejfalussy.com, telefon +36 20 218 1408.
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Iratjel: jogallamsertobirosagiugyvitel170402STR
TISZTELT STRASBOURGI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG VALAMINT EURÓPAI UNIÓS BÍRÓSÁG!
Alulírt magyar állampolgár kérem elmarasztalni az alperes Magyar Államot a mellékelt bizonyítékok alapján a
bírósági iratkezelési, iktatási, kézbesítési stb. csalásokra lehetőség biztosításai miatt, s ezek folytatása megtiltását.
Melléklet-1: A BÍRÓSÁGI ÜGYVIVŐ A BORÍTÉKRA IS KÖTELES RÁÍRNI A TÉRVIVÉNYEN SZEREPLŐ
ÜGYIRATSZÁMO(KA)T. Iratjel: birosag-level-feliratozasi-kotelezettsegerol-a-posta-2005-01-08
Melléklet-2: BÍRÓSÁGI IRATKEZELÉSI CSALÁS ÜGYI IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUMI VÁLASZOK.
Iratjel:birosagi-iratkezelesi-csalas-ugyi-igazságugyi-miniszteriumi-valaszok-050627-050711
Melléklet-3: AKADÉMIKUS STB. JOGI BŰNÖZÕK RABLÓGYILKOS TALMUDISTA NÁCI DISZNÓK ZSIDÓ
ÁLLAMÁVÁ LETTÉK MAGYARORSZÁGOT?? Iratjel: BirosagiCsalasiTechHuSum090311
Melléklet-4: A bírósági borítékok nem felbonthatók, másként nem bizonyítható, ha más van az aláírt tértivényen.
Iratjel: birosagikezbesitesicsalasbizonyitas1101LFBjpg
Melléklet-5: NINCS JOGÁLLAM, HA A BÍRÓSÁGOK CSALHATLAN AZ IRATKEZELÉSEIK SORÁN.
Iratjel: birosagok-irat-eltuntetesei-110208
Melléklet-6: Bírósági kézbesítési csalások (bizonyítékai). Iratjel: birosagi-kezbesitesi-csalasok-120519
Melléklet-7: A bírósági kézbesítési csalásokat megengedőket feljelentés Orbán Viktor miniszterelnök felé is
Iratjel: bírósági-kezbesitesi-csalasokat-megengedoket-feljelentes-121105jpg
Melléklet-8 A magyarok saját hazájukban is tapasztalható jogfosztottságának fenntartására, a zsidó stb. bűnözők elleni
bizonyítékaink bírósági aktákból eltüntetésére is alkalmat biztosító hivatali iratregisztrálási diszkriminációs csalások
folytatásának a titkos(szolgálati) fő oka. Iratjel: birosagi-iratatveteligazoltatasi-csalas-121130a
Melléklet-9: AZ ÜGYÉSZSÉGEK ÉS BÍRÓSÁGOK BIZONYÍTÉK-SEMMIBEVÉTELEI ÉS ELTÜNTETÉSEI
(TITKOSSZOLGÁLATI) FŐ OKA. Iratjel: birosagi-iratatveteligazoltatasi-csalas-121130JPG
Melléklet-10: To European Court for Human Rights. Kérem, hogy kötelezzék a Magyar Államot, hogy a bíróságai írják
rá azokat az irat azonosítókat a borítékokra, amelyeket a tértivényre ráírtak..
Iratjel: birosagiiratkezelesicsalas121221Str-OV-jpg
Melléklet-11 Tisztelt Darák Péter Kúria elnök úr! Ezúton nyílt levélben érdeklődöm Önnél, hogy Ön azért nem
válaszolt a törvényes határidőben a Kúriának átnevezett legfelsőbb bíróság elnökéhez, Önhöz címzett (lásd melléklet)
2014. 05. 28-i általam írt közérdekű bejelentésre. . . Iratjel: birosagidiszkriminalasnemzsidovalszemben-140826
Melléklet-12. Nyilvános közérdekű feljelentés a terrorista tudományos titkosszolgálat ügynökei ellen.
Iratjel: terrorelharitas-kuriafeljelentes-170327j
Melléklet-13: MAGYARORSZÁGON MIÉRT KORLÁTOZATLANOK A BÍRÓSÁGOK IRATKEZELÉSI
CSALÁSAI? NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS. Iratjel: biroicsalasilehetosegbiztositotechnika-170325
Melléklet-14: RENDŐRSÉGI FELJELENTÉS ÉS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS AZ IGAZSÁGÜGYI
MINISZTERHEZ AZ ÍTÉLKEZÉSI CSALÁSOKRA ALKALMAT TEREMTŐ BÍRÓSÁGI IRATKEZELÉS
FENNTARTÓI ELLEN. Iratjel: birosagi-ugyiratkezelesi-csalas-170402)
Budapest, 2017. április 2.
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
(személyi számom: 1-420415-0215, Anyám neve: Bartha Edit)
oknyomozó (korábban országgyűlési) szakértő mérnök feltaláló
Hungary 1036 Budapest, Lajos u. 115. III. 18.
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

www.tejfalussy.com
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Melléklet-1:

A BÍRÓSÁGI ÜGYVIVŐ A BORÍTÉKRA IS KÖTELES RÁÍRNI A TÉRVIVÉNYEN SZEREPLŐ
ÜGYIRATSZÁMO(KA)T (Iratjel: birosag-level-feliratozasi-kotelezettsegerol-a-posta-2005-01-08)
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Melléklet-2:

Kód: birosagi-iratkezelesi-csalas-ugyi-igazságugyi-miniszteriumi-valaszok-050627-050711
BÍRÓSÁGI IRATKEZELÉSI CSALÁS ÜGYI IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUMI VÁLASZOK
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Melléklet-3:

5/1. Kód: BirosagiCsalasiTechHuSum090311
AKADÉMIKUS STB. JOGI BÛNÖZÕK RABLÓGYILKOS TALMUDISTA NÁCI DISZNÓK ZSIDÓ
ÁLLAMÁVÁ LETTÉK MAGYARORSZÁGOT??
NYILVÁNOS FELJELENTÕ IRAT, a Ptk. 484-487. §. szerinti, a Magyar Tudományos Akadémia,
egyetemek, minisztériumok, rendõrség, ügyészség, bíróság és többi illetékes szerv vezetõi és alkalmazottai
helyett, a közérdek védelmére is folytatott kárelhárítási közmunkaként!
SAJÁT ALKOTMÁNYSÉRTÉSEIK ELLENI FELJELENTÉSKÉNT KAPJA: MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK ELNÖKE (Paczolay@mkab.hu)!
Mottó: Prof. Dr. Nagy Elemér kísérleti fizika professzor akadémikustól: „Kívülrõl, megfelelõ módon
pertubálás megvalósításával, a zárt rendszerek tulajdonságai is kellõen megismerhetõk!”
A korrupt bírósági jogászok csalási technikái és az azokat fedezõk csalási módszerei perturbációs
kísérletekkel történt felderítése
Az, hogy mennyire tisztességes vagy korrupt elbírálásra számíthat egy magyar nem zsidó, de esetleg egy
nem gazdag, nem talmudista zsidó is, ha valamely magán- vagy közügyben minisztériumtól, rendõrségtõl,
ügyészségtõl, bíróságtól, vagy egyéb állami szervtõl kell döntést, ítélkezést várnia, több évtizedes aktív
kísérletezés eredményeként az alábbiakban összegezhetõ:
Eddig is mindenki tudhatta azt, hogy egy korrupt bíró a korrumpálói javára ítélkezhet. Tehát nem az az
alapkérdés, hogy vannak-e korrupt bírák, hanem az, hogy milyen ügyviteli cselek teszik lehetõvé, kik,
milyen módon fedezik az ítélkezési korrupciókat. Nyilvánvaló, hogy ha egy bíróságon egy bíró korrupt, de
nem büntetik õt ezért, akkor az egész bíróság korrupt, elsõsorban a vezetõje! Ez igaz a rendõrségre, az
ügyészségre és valamennyi más állami szervre is! Az általam végigvitt nagyszámú közérdekû perlési kísérlet
eredményeként számos konkrét bírósági korrupciót dokumentál a www.aquanet.fw.hu honlap. A konkrétan
tapasztalt hamis ítélkezések és azok teljes menete dokumentumai kiértékelése alapján, ezúton megállapítom
a következõket:
A mai magyarországi bíróságokon, de már korábban is, gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy egy
közigazgatási, vagy polgári peres ügyfél, vagy valamely magánvádló vagy vádlott mennyi és mennyire
perdöntõ fontosságú konkrét bizonyítékot terjeszt elõ, ha az állam alkalmazásában lévõ korrupt közigazgatási
alkalmazott más korrupt állami alkalmazottak, vagy valamely állami és/vagy nem(csak) állami maffia
hatalmát, érdekeit, érdekeltségeit igyekszik stabilizálni, védeni. Állami vezetõk is benne vannak. A bírák
csak a csaló pártok csaló országgyûlési képviselõi által csalási alkalom teremtõ módon kialakított
törvényeknek vannak alávetve. A bírák tetszõlegesen hamis, a konkrét bizonyítékokat semmibe vevõ,
azokkal szemben bizonyítatlan hamis állításokat tényként elfogadó hamis ítélkezést folytathatnak.
Az erre kiválaszt(ód)ott bírák tudják, hogy a hamis ítéleteiket másod- és harmadfokon is majd jóváhagyják,
ha egyébként betartották a bíráskodási "játékszabályokat". Ez elsõsorban azt jelenti, hogy csakis a saját
hamis érvelésüket alátámasztó jogszabályokra alapoznak, az érvelésük hamisságát bizonyítókra viszont nem.
És azt is jelenti, hogy csak a hamis ítéletet alátámasztó és/vagy azt közvetlenül nem megkérdõjelezõ iratok
kerülnek be felsõbb szintû bíróságra felkerült iratkötegbe. Ha eredetileg nem ilyenek az iratok, akkor
megváltoztathatják, részben vagy teljesen is átírhatják azokat. De ha nem írják át, akkor is ellenkezõleg
értelmezhetik az okiratok valódi értelmét, tartalmát.
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Gondosan ügyelnek arra, hogy a bíróság által megcsalt ügyfél ne kapjon egy olyan bírósági hiteles iratot
sem, amely alkalmas lehet az ilyen állami alkalmazottak által elkövetett okirat eltüntetések, okirat
meghamisítások egy késõbbi hatalomváltás esetén a megkárosított ügyfél általi eredményes bizonyítására.
Az Alkotmánybíróságnak sincs tisztességes, végleges ügyrendje!
Az éppen hatalmon nem lévõkkel, s közülük fõként a nem zsidókkal szemben a Talmudban elõírtaknak
megfelelõ, a bírói ítélkezési csalásokra is korlátlan alkalmat, lehetõséget biztosító magyarországi (és
strasbourgi nemzetközi bírósági?) talmudista ügyviteli kupleráj bárki által megtapasztalható. A hamis
alkotmánnyal büntetlenséget biztosítottak a tudományos vitának álcázott népirtási és egyéb
bûncselekmények elkövetõinek. Pl. - egy fõrabbi által beismerten - a zsidókat 98%-ban kigyógyítják a
rákból, de a nem zsidókat kemoterápia címén legyilkolják. A bizonyíthatóan ismétlõdõ bírósági
diszkriminációs bûnözés egyéb fõ jellegzetességei például:
1. Az olyan ügyfél részére kiadott bírósági végzésekre, ítéletekre, akiket a bíróságok meg akarnak csalni,
odaírják ugyan, hogy hol kellene lennie a hitelesítõ bírósági alkalmazott hiteles aláírásának, de nem írják oda
e bírósági alkalmazott nevét, s egy bíró sem írja alá, legfeljebb azonosításra alkalmatlan, hitelesnek nem
tekinthetõ szignó és/vagy pecsét van az iraton.
2. A bírósági iroda nem küldi vissza az ügyfélnek az általa postán benyújtott beadványok és azok mellékletei
hitelesen iktatott, átvételüket igazoló másolatát, sõt önmaguktól akkor sem hajlandók az ügyfél részére
valamennyi benyújtott irat átvételét hitelesen igazolni, ha ezeket az ügyfél személyesen nyújtja be a bíróság
iktató irodájában.
3. A komplex ügyekben azonnal szétküldik az iratokat más irodákhoz, esetenként másik bíróságokhoz, és ott
újabb számokra iktatják. Ettõl kezdve bármelyik helyrõl, akármelyik irat, bármikor elkerülhet a többi hely
bármelyikére, vagy egyszerûen eltüntethetõ. Ettõl kezdve nem csak az iratokat benyújtó peres ügyfél
részérõl, de még a bírák, bíróságok részérõl is teljesen nyomonkövethetetlen az ilyen iratok mozgása, mikor,
melyik aktában kereshetõsége.
4. A bíróságok nem hajlandók a büntetõ bíróságra is tartozó, bûncselekmény útján történt károkozások miatti
büntetõjogi felelõsségeket büntetõbírósági eljárásban elõzetesen elbíráltatni, pedig a Be. 55. §. alapján erre
lenne szükség. A büntetõbírósági elbírálás jogtalan elhárítása útján eleve biztosítják, hogy a károsult ügyfél
majd nem tudja kellõen bizonyítani azoknak a konkrét kártérítési felelõsségét, akik bûncselekmény
elkövetésével okozták a kárát.
5. A bíróságok az ügyfelek perbeli követelései tényleges tartalmának, értelmének nem megfelelõ kategóriába
sorolják és csak ott engedik megítélni a kereseteket. Ez eleve csökkenti a bizonyítékok figyelembevételi
lehetõségét.
6. Az ügyfelektõl a postahivatalok újabban csak úgy hajlandók átvenni a bírósághoz vagy más hivatalos
címzetthez továbbítandó postai küldeményt, hogy tudatosan megtagadják a postai feladást igazoló szelvény
hiteles aláírását.
7. Ugyanezek a postahivatalok viszont nem csak aláíratják a bíróságoktól vagy más hivatalos helyekrõl
érkezett küldemények átadását a címzett magánszemélyekkel, hanem az ügyfél nevének az aláírása alá,
olvashatóan odaírásához is szigorúan ragaszkodnak.
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8. Átadáskor, a tértivény aláíratása elõtt a postahivatalok, a postások nem engedik megtekinteni a zártan
átvetetett borítékok tényleges tartalmát. Ha pedig a tértivény aláírása után az iratot átvevõ azonnal, a postás
jelenétében felbontja a borítékot és észreveszi, hogy nem egyezik meg a boríték tartalma a tértivényen
felsoroltakkal, a postás megtagadja a leleplezõdött okirat hamisítás tanúként igazolását. A postahivatali
vezetõk tiltják, hogy a jelen lévõ postás tanúként igazolja az általa aláíratott tértivényen szereplõ és a
borítékban ténylegesen átadott iratok különbözõségét.
9. Csak az aláíratott bírósági tértivényen van rajta, hogy minek kellene lennie a zárt borítékban, vagyis az
ügyfélnek fogalma sincs róla, hogy más iratok átadását igazoltatták vele, mint amelyeket a zárt boríték
ténylegesen tartalmazott az átadásakor. A borítékra ráírható, de csalási szándék esetén sosem írják rá a
küldeményt jellemzõ ügyszámot. Az ügyfél akkor sem tudja igazolni, ha észreveszi, hogy nem volt, nincs a
borítékban a tértivényen felsorolt ügyszámú irat. A bíróságok ugyanis visszakapják a másolat nélküli aláírt
tértivényt, vagyis csak náluk van bizonyíték a csalásról. Az iktatási csalást folytató bírósági alkalmazottak
utólag bármilyen további iratot hozzáírhatnak az ügyféllel aláíratott irat felsorolásokhoz.
10. Tudatos csalási kísérlet elõkészületének tekinthetõ, amikor sem a borítékon, sem a borítékban
ténylegesen megérkezett iratban nincs nyoma a tértivényen átadottnak feltüntetett egy vagy több iratnak.
Erre többnyire csak akkor derül fény, amikor a bíróság által megcsalt ügyfél már elvesztette a pert elsõfokon.
11. A hazai bírósági csalási technikának az a legújabb rendeleti kelléke, hogy a másod- és harmadfokú
fellebbezési, ill. felülvizsgálati eljárásokban és a pótmagánvádas eljárásokban az állam nem engedi
közvetlenül fellépni az ügyfelet, az csak ügyvéd közvetítésével intézheti a saját ügyét.
10. Az ügyvédek nem akarnak fellépni a legfõbb kenyérbiztosító gazdáik, a bíróságok csalásai ellen az
ügyfeleik jogai érvényesítéséhez. Volt ugyan egyszer egy olyan ügyvéd, aki korábban bíró is volt, Dr. Pécsi
Kálmán a neve, aki fellépett egy bírósági iktatási csalás, mint hivatali okirat-hamisítás ellen, de a
feljelentéssel érintett bírósági vezetõk feljelentették õt az Ügyvédi Kamaránál, és emiatt az Ügyvédi
Kamara eltiltotta õt a további ügyvédi munkavégzéstõl.
12. A bíróság által kirendelt segítõ ügyvédek nem akarják kockáztatni a további megélhetésüket a bíróságok
elleni fellépéssel. Ha a bíróság fizeti a honoráriumukat, általában csak 5-10 ezer forintot kapnak. Csak a
nagyon alacsony jövedelmû ügyfél kérésére köteles a bíróság biztosítani az ügyfélnek segítõ kirendelt
ügyvédet, akinek a bíróság fizeti a honoráriumát. Emellett a bíróknak arra is van lehetõségük, hogy
méltányossági alapon a minimálbérnél kissé magasabb jövedelem határnál is biztosítsanak az ügyfélnek
segítõ kirendelt ügyvédet. Ez azonban ahhoz is jó lehet, hogy a bírák ezután ne engedjék megszólalni az
ügyfelet a tárgyalásokon. Az alulfizetett, s emiatt is az ügy részletes tényállását nem kellõen ismerõ kirendelt
ügyvéd általában észre sem veszi, ha a bíró elferdíti a tényállást. Ettõl kezdve, amint az ügyfél megpróbál
fellépni valamely ilyen bírói tényállás elferdítés, vagy arra alapozott ítélkezési csalás ellen, az ilyen ügyféltõl
a bíró megvonhatja a méltányosságot és a segítõ ügyvédet. Ezáltal véglegesen is elzárhatja az ügyfelet attól
is, hogy segítõ ügyvéd segítsen a hamis tényállás elleni és/vagy a hamis tényálláson alapuló hamis ítélet
elleni fellépésben, jogorvoslat kérésben.
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13. A rendõrök, ügyészek és büntetõbírók tetszésük szerint minõsíthetik szabálysértésnek vagy
bûncselekménynek a büntethetõ tevékenységeket. Egy kiprovokált kéziharc során való arányos önvédelemért
a Btk. szerint egy év felfüggesztett börtönt is kiszabhanak, de pl. nem kötelesek büntetni a békés járókelõket
összeverõ, tudatosan a szemükre célzó, azt kilövõ rendõröket, és egy víztározó megmérgezéséért, amivel sok
tízezer ember életét is megrövidítik, a szabálysértési törvény szerint maximum 10.000 Ft. (tízezer forint)
szabálysértési bírságot szabhatnak ki!
14. A tudatosan okiratokat hamisító, eljárásaikban, ítéleteikben tetszõlegesen diszkrimináló bírók, és a
fõnökeik, ill. a felsõbb szervek, ill. a fõnökeik által kialakított, fenntartott ügyrendi rendetlenséget,
hiányosságokat használhatják ki. Arra is lehetõségük van, hogy az aktuális bírósági aktákból véglegesen,
vagy idõlegesen eltûnjenek eredeti okiratok, ügydöntõ fontosságú bizonyítékok és/vagy, hogy azok helyett
hasonló, de hamis másolatok legyenek az ilyen aktákban. A bíróságok hiányos, pontatlan ügyfél- és
beadvány regisztrálási és irat-visszaigazolási, irat-nyilvántartási, iratpostázási, kézbesítés igazoltatási
ügyvitele tudatosan van erre alkalmat biztosító módon kialakítva, fenntartva, a legfelsõbb bírósági elnök,
igazságszolgáltatási tanácsi elnök, legfõbb ügyész, alkotmánybírósági elnök és igazságügyi miniszter
tudtával és (bûn)pártolásával. Mindebben maga az Alkotmánybíróság elõjár azzal, hogy a mai napig sincs
nekik nem ideiglenes, végleges állandó ügyrendjük! Véleményem szerint, mindaddig, amíg az ezért
személyesen is felelõs korábbi alkotmánybírósági elnök, dr. Sólyom László hazánkban államfõ lehet,
lényeges, tényleges javulás biztosan sem várható. Ugyanis Dr. Sólyom László úgy lett államfõ, hogy
elõzõleg átírták államfõre az Alkotmányban szereplõ gyenge köztársasági elnök pozíciót, és ehhez az 1989.
évi XVII. törvény 7. §-ból eltüntették azt a szigorú tiltást, amely szerint csakis népszavazás érvényesítheti az
Alkotmányt, de annak szövege bármely megváltozását is. Sólyomék megakadályozták az Alkotmányt
érvényesítõ népszavazás!
Emellett például Dr. Sólyom László érvényben tart ellenem egy engem nemzetközileg is lejárató, a hátam
mögött a Magyar Egység Párt vezetõjéhez is megküldött, hamis adatokat hivatkozó, a választójogomat
megszûntnek feltüntetõ hamis köztársasági elnöki (Göncz Árpád által íratott) állásfoglalást, amellyel
jogszerûnek tüntetik fel azt is, hogy egy bíró rendõrökkel elraboltatott és összeveretett egy koncepciós
perbeli bírósági tárgyalás megtartása elõtt, 1997. szeptember 10-én. E hivatalos köztársasági elnöki hamis
állásfoglalásuk iktató száma: X-398/1998.
Tehát nem az a legfõbb kérdés Dr. Sólyom Lászlóval kapcsolatban, hogy õ valóban a zsidó kommunista
forradalmár Kun Béla unokája-e, hanem az, hogy tudatos közokirat hamisító-e és az, hogy államfõként
legális lehet-e! Véleményem szerint Dr. Sólyom László jelenleg csak egy olyan gyenge köztársasági elnök,
aki választási csalást elkövetõ pártok választási csalás útján törvényhozói pozíciót szerzett, azt bitorló
bûnözõ országgyûlési képviselõinek a kompromisszumos megállapodása eredményeként jogellenesen,
általuk került kinevezésre. Azért is érvénytelen az államfõi pozíciója, mert az alkotmány megerõsítésére
kötelezõ népszavazás megakadályozása miatt ez az „államfõi” pozíció, mint a jelenlegi Alkotmány egésze
is, alkotmányjogászi és országgyûlési képviselõi csalási sorozat nem legitim eredménye.
A választási csalásért az SZDSZ-es és MSZP-s képviselõknek a jelenleg érvényes, de a rendõrök, ügyészek
és bírák és köztársasági elnök által ilyen esetben semmibevett Büntetõ Törvénykönyv (211.§-a) alapján, a
választók hamis adatokkal megtévesztése, mint választási bûntett miatt, 3 évig terjedõ börtön jár(na)!
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A jogellenes (az alkotmány jelenlegi elõírásait is sértõ) durván diszkrimináló magyarországi hatósági,
bírósági ügyintézés bõven elegendõ alkalmat és lehetõséget biztosíthat ahhoz, hogy a csalásra rákapott,
rávett, rákényszerített rendõrök, ügyészek, bírák, bíróságok és egyéb állami szervek vezetõi és egyes
alkalmazottai tetszésük szerint akármely államellenes, népellenes, aljas talmudista náci joggyakorlatot,
bármely erkölcstelen érdeket büntetlenül tudjanak érvényesíteni.
Mindezek miatt, egyes bírák, bírói klikkek tetszésük szerint semmibevehetik az elmarasztalni akart
ügyfelek által elõterjesztett valamennyi hiteles konkrét okirati, de akár a konkrét kalibráló mérési stb.
bizonyítékokat is, és/vagy azokkal szemben bizonyítatlan, nem hiteles hamis adatokat, hamis iratokat,
hamis vélelmeket fogadhatnak el perdöntõ tényként, s azokat hamis ítélettel megerõsíthetnek, legfelsõbb
bírósági elvi iránymutatás alapján. A felettük uralma gyakorlók lehetõvé teszik, megengedik, hogy ennyire
csalárd módon ítélkezhessenek!
Az ilyenek leleplezésére minél több konkrét okirat-hamisítási bizonyítékot kell összegyûjtenünk, és azok
alapján a bûncselekmény büntethetõség elévülési folyamat megszakítására feljelentéseket és közérdekû
bejelentéseket is kell tenni, akkor is, ha tudjuk, hogy csalni fognak a címzettjeik, vagy az alárendelt
ügyintézõk. A szokásos csalási mód abból áll, hogy nem, vagy nem teljesen vizsgál(tat)ják ki a
feljelentéseket, és ezt a ki nem vizsgált feljelentésbõl kiragadott részlet(ek) szembehazudásával igyekeznek
elfogadtatni. Mit kell ezek ellen tenni? Ha hamis vagy hiányos a határozatuk, vagy nem válaszolnak
határidõre, emiatt õket is fel kell jelenteni az okirathamisítás és/vagy bûnpártolás, bûnsegédkezés, hivatali
visszaélés vádjával, s errõl is közzé kell tenni az okirati bizonyítékokat, nem csak az interneten, hanem
minden lehetséges egyéb fórumon is, hogy majd késõbb ne hivatkozhassanak arra, hogy az általuk és/vagy a
bûntársaik, bûnsegédeik, beosztottjaik által elkövetett bûncselekmény, ill. szabálysértés büntethetõsége
idõközben elévült. Az ellenük benyújtott ilyen feljelentés azért is szükséges, hogy az ellenük kért
jogorvoslatot korábban saját maguk akadályozók és a jogutódjaik a jogállamban, amit sürgõsen meg kell
valósítanunk, a saját személyükre (és a bûntársaikra, bûnsegédeikre) vonatkozóan majd ne tudjanak
hivatkozhatnak a büntethetõségük, a vagyonuk elkobzása jogának a korábbi törvények alapján elévülésére.
Az ellenük benyújtott büntetõfeljelentés megszakítja az elévülést.
Az ilyen beadványokat mindig el kell látni a Ptk. 484-487. §-okra hivatkozással. Meg kell jelölni, hogy
kinek az érdekében, ki helyett végezzük az adott kárelhárítási (köz)munkát. Ez ahhoz is kell, hogy ki
lehessen fizettetni külön megbízás nélküli is az ilyen típusú munkavégzést azokkal, akik helyett végezzük,
ill. igyekszünk végezni a kárelhárítást!
Részletesebb bizonyításként lásd a nyilvános www.aquanet.fw.hu honlap teljesen konkrét példáit és azok
konkrét okirati-, mérési adat- stb. tudományos- és bûnügyi stb. jellegû bizonyítékait is!
Melléklet:
Kód: ÚjOrvoslasForabbival090209
A 3.P.20.689/2007/30. hamis végzése elleni
perújítás kéréshez a Fejér Megyei Bíróságra
bűnügyi bizonyítási anyagként benyújtva:
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TOTEM TALMUD
Főrabbival díszítve, rákbetegség előidézés
eltitkolás?
Email könyv 19.
Verőce, 2009. 02. 09.
ALL RIGHTS RESERVED!
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Lugosi u. 71.
Tejfalussy András (1-420415-0215) dipl. mérnök
méréstani szakértő (felperes)
(Lásd a lap alján, a teljes mellékelt dokumentum óriásfájlként van csatova az emailhez!)
***
Verõce, 2009. 03. 11.
Tisztelettel:
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ, feltaláló (1-420415-0215)
Agroanalízis Tudományos Társaság gmk végelszámoló, Tel./fax: +36-1/250-6064
+36-27/380-665, mobil: +36-202181408, Email: ujvizforras@freemail.hu
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621 Verõce, Lugosi u. 71.

Cc.: Váci Rendõrkapitányság Vezetõje (a diszkrimináló bíróságok vezetõi elleni feljelentésként).
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2014/05/EmailKonyv19a-Ujorvoslas-Forabbival-090209a.pdf
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Melléklet-4:
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Melléklet-5: NINCS JOGÁLLAM, HA A BÍRÓSÁGOK CSALHATNAK AZ IRATKEZELÉSEIK SORÁN
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Melléklet-6: Bírósági kézbesítési csalások (bizonyítékai)
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Melléklet-7:
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Melléklet-8:
Iratjel: birosagi-iratatveteligazoltatasi-csalas-121130a
Az irat a következő feljelentés email-függeléke : „nemzetbiztonsagi-kockazatot-csokkentes-121130”
Orbán Viktor miniszterelnök segítésére, közzéteszem az interneten is a Ptk. 484-487. § szerinti
közérdekû bűnügyi nyomozásunk legújabb „eredményét”:
A magyarok saját hazájukban is tapasztalható jogfosztottságának a (zsidó stb. b űnözők) elleni bizonyítékaink
bírósági aktákból eltüntetésére is alkalmat biztosító hivatali iratregisztrálási diszkriminációs csalás folytatása
a titkos(szolgálati) fő oka:
MIT AKAR ÁTVETTKÉNT IGAZOLTATNI VELEM A BÍRÓSÁG A TÉRTIVÉNYEN? MI LEHET A
ZÁRT BÍRÓSÁGI BORÍTÉKBAN?? NEM NEMZETBIZTONSÁGI KOCKÁZAT FOKOZÓ HATÁSÚ A
TALMUD ÉS TÓRA ZSIDÓ TÖRVÉNYEIK ÁLTAL HAMIS TANÚVALLOMÁSOKRA ÉS EGYÉB
ÜGYVITELI CSALÁSOKRA ALAPOZÁSRA KÉNYSZERÍTETT ZSIDÓ ÜGYÉSZEK ÉS BÍRÁK
HAZÁNKBAN IS MŰKÖDNI ENGEDÉSE?
HA NEM, MIÉRT NEM? A PAPOK VAGY A
NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG helyezzék hatályon kívül a zsidókat velünk szemben rablógyilkosságra is
kötelező Talmudi és Tórai törvényeket!
Polt Péter legfőbb ügyész az engem, mint nemzsidót is sértő bírósági és ügyészségi ügyiratkezelési,
iratigazoltatási diszkriminációt folytatók elleni feljelentésként kapja. ÍTÉLKEZÉSI csalási alkalom teremtés,
hogy hasonló, kissé más ügyiratszám lehet a postai értesítőkön és más az iratszám a borítékon, vagy
semmilyen. Ismételten kérem a Bp. II-III. ker. Bíróság elnökségét és a többi címzettet is, hogy vessenek már
véget az előző (BirosagiCsalasiTechHuSum090311) feljelentésemben részletesen és konkrétan bizonyított
ügyirat kézbesítési csalásoknak! A nyilvánvaló bizonyíték semmibevételi, szembehazudási stb. csalásokon
alapuló ügyészségi és bírósági határozatokon azért nem íratják ki olvashatóan az ügyészségi és bírósági
irathitelesítők nevét, hogy ne jussunk hozzá hiteles bizonyítékhoz a hivatali csalók ellen!? Számos hamis
hitelesítésű hivatalos iratot tettem közzé a www.aquanet.fw.hu honlapon is! Kérem, hogy az ilyen ügyeket
maradéktalanul vizsgálják ki és ítéljék el a diszkrimináció felelőseit!
A múltkor például a MATÁV felé pénzzel nem tartozásomat igazolás példányai a II-III. ker. bíróság
elnökségi irodájánál és végrehajtó irodájánál is eltűntek, 5 év után. Így próbálták volna árverésen átjátszani
árverési 30%-os áron a verőcei ingatlanomat valakinek?! Részemről arányos jogos védekezés, ha csakis a
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com email-címemre küldött ügyészségi, bírósági iratot veszek át, ezért
szíveskedjenek mindent erre a levél címemre küldeni!
Jelen beadványt, mint feljelentést is magában foglaló nyilvános közérdekű bejelentést kapják: Orbán
Viktor miniszter-elnök, Budapesti II. és III. ker. Törvényszéki elnökség, Polt Péter legfőbb ügyész, Kúria
bírósági elnökség, valamint az Európai Bíróság és a Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bíróság
(utóbbiaknak az emberi jogaimat sértő bírósági iratkezelés elleni vádként is). Faxok: +361/4414806,
+361/4306570, 361/3545645, +361/2684740, 00/33388-412730, +361/3111216 ......
Melléklet: előző feljelentőiratok: 1./ birosagi-kezbesitesi-csalasok-120519, 2./ birosagi-kezbesitesicsalasokat-megengedoket-feljelentes-121105, 3./ Postaládámban talált értesítők azonos levélről, de kissé
másként ráírt bírósági ügyiratszámokkal. Kód: „birosagi-iratatveteligazoltatasi-csalas-121130”
Budapesten, 2012. november 30-án.

Tisztelettel:
Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc
okl. vill. mérnök (sz.sz.: 1-420415-0215, a.n.: Bartha Edit)
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk v.a.
végelszámoló, Hungary 1036. Budapest, Lajos u. 115. 3/18.

Copy: Fővárosi Törvényszék t. Cégbírósága részére, szíves tájékoztatásul. Hiv.: Cg.01-04-231575
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Melléklet-9:
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Melléklet-10:
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Melléklet-11:

Ügykód: birosagidiszkriminalasnemzsidovalszemben-140826
MEHNAM-info / Antiszemétizmus / Jogjavítás
Tisztelt Darák Péter Kúria elnök úr!
Ezúton nyílt levélben érdeklődöm Önnél, hogy Ön azért nem válaszolt a
törvényes határidőben a Kúriának átnevezett legfelsőbb bíróság elnökéhez,
Önhöz címzett (lásd melléklet) 2014. 05. 28-i általam írt közérdekű
bejelentésre, melynek tárgya: "Dr. Darák Péter kúriaelnök kezéhez nyílt
közérdekű bejelentésként és feljelentésként és kártalanítás fizetési
kötelezettség megállapíttatásra: MINISZTER, POLGÁRMESTER, JEGYZŐ,
ÁLLAMFŐ, RENDŐR, ÜGYÉSZ, BÍRÓ FEDEZI TUDATOSAN A
RABLÓGYILKOSOKAT", mert a nem zsidó által benyújtott közérdekű
bejelentésekre Ön(ök) nem kötelesek válaszolni? Az ilyesfajta diszkrimináció
nem bűncselekmény? És mit szól hozzá az ORFK?
A MELLÉKELT DOKUMENTUM KÜLDŐJE: TEJFALUSSY ANDRÁS okl. vill. mérnök (személyi száma: 1420415-0215, édesanyja neve: Bartha Edit) feltaláló, aki a kutatásgyorsító méréstudományi találmányait
megalapozó hullámkoordinátás GTS-Antirandom-software-bázisára és mérő létesítmény terveire és az
ezeket alkalmazó nagyszámú, nemzetközileg sikeresen szabadalmaztatott sokváltozós hatás-ellenőrzőmérési és hatás-optimalizálási 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., Email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T/Fax: +36 1 250 6064,
+36 27 380 665, Mobil: +36 20 2181408.
Melléklet: psychobunozo-miniszterek-es-polgarmesteri-hivatalok-140528
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Melléklet-11 melléklete:

Tejfalussy András okl. vill. mérnök (személyi szám:1-420415-0215)
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk va. (1036 Lajos u. 115.),
Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, Ptk. Megbízás nélküli ügyvitel keretében
közérdekű feljelentéseivel, bejelentéseivel, javaslataival kárelhárító nemzetközi
méréstani szakértő feltaláló, a nemzetközi szabadalmakat lásd a www.tejfalussy.com
honlapon. T: +36-202181408, email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com).
MEHNAM-info/ Jogjavítás
Ügykód: psychobunozo-miniszterek-es-polgarmesteri-hivatalok-140528
Dr. Darák Péter kúriaelnök kezéhez nyílt közérdekű bejelentésként és
feljelentésként és kártalanítás fizetési kötelezettség megállapíttatásra:
MINISZTER, POLGÁRMESTER, JEGYZŐ, ÁLLAMFŐ, RENDŐR,
ÜGYÉSZ, BÍRÓ FEDEZI TUDATOSAN A RABLÓGYILKOSOKAT

1. Ellenem 1980-ban a csepeli pártbizottság pszichiátriai kényszergyógykezelést
kezdett el intéztetni. Azért, mert miután eltűnt egy új találmányom kutatási
dokumentációja behívtam a csepeli rendőröket, akik megtalálták az igazgató
páncélszekrényében és visszaadták. Utána a párttitkár kiszolgálójaként Albert
Béla kutatási osztály vezető egy rágalmazási pert indított, amiben
rábizonyítottam, hogy hamisan vádaskodik. Ő azonban engem nem ismerő
bírónál elintézte, hogy hurcoljanak el pszichiátriai vizsgálatra a rendőrök. Ezek
épp akkor, amikor 40 fokos influenzával beteg lettem, előállítottak a
Semmelweis Orvostudományi Egyetemre. Ott pedig a csaló dr. Irányi Jenőné
pszichiáter és társa a magas lázamat szembehazudó hamis elmeorvosi
szakvéleményt készítettek rólam. Ezt követően ezt a bíróság által érvényesnek
nem elfogadott hamis elmeorvosi véleményt érvényesként iktattatták az
Óbudai Gyámügyi Irodán. Erre alapozva azután akadémiai kutatóintézeti
kutatók (Furka Árpád, Roska Tamás és társai) elkezdték lopni a „találmány
szerzőségemet”. 1987-ben pedig erre az érvénytelen elmeorvosi véleményre
alapozva a mezőgazdasági miniszter Váncsa Jenő és a belügyminiszter Kamara
János titkos levelezés útján megrendelte, arra kérte a fővárosi főügyész Bócz
Ernőt, hogy az ügyészség helyeztessen cselekvőképesség korlátozó állami
gondnokság alá. Ezt azzal indokolták, hogy sérti őket, hogy én (az általam
nemzetközileg szabadalmaztatott hatás-kalibráló) mérésekre hivatkozva
mérgezőnek nyilvánítottam, feljelentettem a kálisóval műtrágyázással és
ételízesítéssel káliumtúladagolást. Amikor pedig 1990-től, mint a KvVM
megbízottja, majd 1991-92-ben, mint Dr. Kovács Pál, az Országgyűlés
Szociális és Egészségügyi Bizottság vezetője, vagyis országgyűlési képviselő
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által felkért hivatalos személy, védelemre jogosult szakértőjeként interpellációt
készítettem elő a magyar termőföldet, gazdasági állatokat és embereket kálisóval
mérgezés akadályozására, az ügyészség beindította az ellenem megrendelt
igazságügyi csalást. Klein Katalin verőcei jegyző a személyi adataimat, pl a nevemet
is, és a tulajdonomra vonatkozó adatokat is meghamisító beadványa útján
„gondnokság alá helyeztetési pert” indított ellenem a Váci Városi Bíróságnál. Erre a
perre hurcoltak el a rendőrök. Kautzné dr. Schneider Margit Erika (az összeverető
csaló bíró) a tárgyaláson a tanúim előtt letagadta a titkos miniszteri-ügyészségi
levelezést. Mivel ezt feljelentettem, belebuktak a koncepciós perbe. A Tímár utcai
rendőrkapitányságról, 1997. szeptember 10-én hajnali 4 kor három rendőr
becsengetett a 1036 Lajos u. 115. VI. 34. alatt lévő irodámba. Felmutattak egy bírói
végzést, hogy gondnokság alá helyezési per tárgyalására kell előállítaniuk a Váci
Városi Bíróságra. A végzésen hamisan volt írva a nevem és hiányzott a bírói aláírás.
Kértem várjanak egy kicsit, hogy tanácsot kérhessek az ügyvédemtől. Ők szétrúgták a
lakásajtót, kiverték a kezemből a telefont és a fejem asztallapnak lökdösték. Nem
engedtek felöltözni sem. Bilincsbe vertek és behurcoltak a rendőrségre. A rendőrségi
folyosón falnak lökdösték a fejem. Elszédültem és elestem. Ekkor a földön rugdostak.
Utána egy cellába zártak, ahová bejártak, hogy ököllel arcul vágjanak. Amikor WC-re
kellett mentem, nem adtak vécépapírt, azt mondták a „kezemmel is kitörölhetem ki a
seggem”. Később, 10 óra táján belöktek egy rendőrautóba, ráültettek a kezemre
szorított bilincsre, amitől vérzett a csuklóm. Ilyen állapotban, megkínozva és
megalázva, véresen, agyrázkódásosan elhurcoltak a váci városi bíróságra, hogy onnan
továbbhurcoltathasson egy pszichiátriára Kautzné dr. Schneider Margit Erika, a hamis
idézést kibocsátó váci bíró. Belebuktattam őt a csalásaiba, amikor letagadta a titkos
iratokat, de a katonai és a polgári ügyészek, és közben Göncz Árpád köztársasági
elnök is, az X-398/1998. hamis válaszlevelével, és végül dr. Pataki Árpád fővárosi
bíró nem bűncselekménynek hazudták ezeket a bűncselekményeiket. A hazai
kormány káliumtúladagoló „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só programja” népirtó
„egészségügyi” hatásairól lásd: mellékletek és a www.tejfalussy.com honlap
„Email könyvek” és „Videó rovatát”!

2. További önkormányzati csalás: Feleségem idős nagynénje szürkehályog miatt
rosszul látott. A lakását takarítási és ebédhordási fizetett szolgáltatást rendelt
meg az óbudai önkormányzati szociális szolgáltatótól. A nagynéni halála után
az önkormányzati szolgáltató megpróbálta elhitetni velünk, hogy a lakást ők
örökölték az ingyenes takarítási és ebédhordási szolgáltatásaik ellenében. A
rosszul látó nagynénivel általuk aláíratott megegyezést használták fel,
amelyben a nagynéni által fizetett szolgáltatásokat ingyenesnek tüntették fel,
de miután a nagynéni életében észrevettem a csalást és ő leírta, hogy mi is
történt valójában, belebuktathattam az önkormányzatot a csalásba.

3.
Legújabb: rokkant-parkolóhely hiányos megjelölésére alapozva csal az ÓbudaBékásmegyeri Önkormányzat: Három nyomorék (?) szorosan egymás mellé áll az
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autóival, az aszfaltra nem felfestett, de „3x” táblával jelölt rokkant-parkolóhelyen.
Miután valaki gyanútlanul melléjük állt 4.-nek, az egyik rokkant eltávolítja az autóját.
Ezután az önkormányzati közterület felügyelőség ellenőre lefényképezi a 4.-nek
odaállt autót. Nem teszik rá az autóra a figyelmeztetést és az üzembetartóval 50.000Ft büntetést fizettetnek. Ha két napig ott maradt, 100.00-Ft-ot. Bús Balázs
polgármester később felfesttette a 1036 Lajos u. 123. előtti „3x” parkolóhelyet, de
letagadták a csalást és 100.000-Ft büntetést kifizettették az általam ismert áldozattal.
Kaphattak belőle a csalásban segítő rokkantak is???
A fentiek azt bizonyítják, hogy címben felsorolt „káderek” - a Kádár János idején
alkalmazott alattomos módszerekkel - hivatali csalásokat folytatnak.
Mellékletek: Dr. Biczók Gyula KvVM főosztályvezető jelentése, miszerint a
magyar katonákat is mérgezi a káliumos „étkezési só” + MTA és IOI szakvélemény,
miszerint 1-2 gramm kálium is vese- és vérméreg + Prof. Dr. Papp Lajos akadémiai
nagydoktor szakvéleménye az élettanilag optimális víz, konyhasó és kálium dózisról.
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Mellékletek

SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK!
Amit a víz, konyhasó és a kálium optimális étkezési arányairól mindenkinek tudnia kell(ene):
Egészséges ember testnedveiben 110 a víz/NaCl konyhasó arány, és 30 a nátrium/kálium arány.
A Ringer fiziológiás infúziós oldattal is ilyen arányban juttatják be a VÉRBE a vizet, a konyhasót
és a káliumot. Pl. 1 nap alatt, 3 liter (desztillált) vizet + 27 gramm NaCl konyhasót + 0,4 gramm
káliumot pótolnak. Étkezésnél is ez az optimális víz- és sópótlási arány, s 1950-ben Nobel-díjat
kapott kutatók állatokon és embereken végzett sópótlás variációs kísérletei bebizonyították, hogy az
(ehhez képest) NaCl-dózis csökkentés és kálium-dózis növelés is betegítő hatású. Pl. vese- szív- és
keringésrontó, magasvérnyomás-okozó, életrövidítő, idegmérgező és ivartalanító hatása is van. Ezt
tudva, a Nemzeti Sócsökkentési, Stop Só Program megalkotói napi 5 gramm NaCl- és 4,7 gramm
káliumpótlást (Na/K=0,43), vagyis az élettanilag optimális Na/K=30-hoz képest több ezer %-kal
megváltoztatott Na/K pótlási dózisarányt írtak elő. A bizonyítékokat lásd a www.tejfalussy.com és
www.tisztaso.hu honlapokon. Jelen tájékoztatás széleskörű, közvetlen és email- terjesztését
ajánlja: Tejfalussy András (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36-202181408).

Verőce, 2014. 05. 07.
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Melléklet-12:

Kód: terrorelharitas-kuriafeljelentes-170327j

4/1.
Nyilvános közérdekű feljelentés a terrorista tudományos titkosszolgálat hazai ügynökei ellen
Felszólítom a Kúria Legfelsőbb Bíróságot, hogy tiltsa ki az élelmiszer törvényből és az étkezési só
szabványból a konyhasó (nátriumklorid) patkányméreg (káliumklorid) kálisóval sózást legalizáló
szövegeket és indítson büntetőeljárást a kálisóval „sózató” csaló társaság és az őket fedezők ellen.
A nátriumklorid kősó vagy tengeri só helyett – az ugyanannyira természetes eredetű, de konyhasó
dózissal patkányméreg (káliumklorid, káliumcitrát) – hatású kálisóval sóznak a pékek és a menzák.
Amikor csak akarnak. A kálisót konyhasót pótló gyógytápszerként engedélyezte az OÉTI (Redi Só).
Azóta Star kosher BONSALT (jósó) elnevezéssel is árusítják. Mindenkinél vesemérgező volt a 2
grammja is. A kétszerese a szívműködést is rontotta. Amikor parlamenti megbízott szakértőként
vizsgáltam az ügyet, az OÉTI azzal védekezett, hogy egy WHO kiadvány is korlátozatlan
használatra ajánlotta a (potassium) kálisót a gyermekétkeztetésben a (nátriumklorid) konyhasó
helyett. Csatolom a WHO szöveg másolatát (1). Orvosi tankönyv szerint is mérgező az 1 vagy 2
grammnál több kálium, ha egy órán belül – akárhonnan- bekerül a vérbe. Csatolom a vonatkozó
tankönyvi oldalt (2).
Orbán Viktor felemeltette a korábbi két és félszeresére a menzákon megengedett napi sódózist (2
grammról 5 grammra). Kisóvodásnál talán elegendő ennyi a nátriumklorid, de nagyobb iskolásnál
életveszélyesen kevés amikor sportol. Fizikai munkát végző vagy sportoló felnőtt is életveszélyben
van a napi 5 grammban maximált sódózis miatt. A tényleges szükséglet étkezésnél is a fiziológiás
infúzióval a vérbe juttatott mennyiség. Csatolom a sportolóknál optimális napi 15-25 gramm
konyhasódózist rögzítő hivatalos táblázatot, amiben egyébként hamis a 3-tól 5 gramm kálium
optimum (3). Csatolom az akadémiai nagydoktor Prof. Papp Lajos szívsebész ny.egyetemi tanár ezt
igazoló szakvéleményét, ami szerint napi 3 liter víz mellé 27 gramm nátrium-klorid és mellé 0,36
gramm kálium a tényleges szükséglet. (4). Az interneten megtekinthető a szóbeli nyilatkozata is.*
Azért fordulok közvetlenül a Kúria legfelsőbb bíróság elnökéhez, mert a Fővárosi Bíróság nem volt
hajlandó a fenti szakvéleményem miatt engem gondnokság alá helyezni próbáló és a tárgyalás előtt
rendőrökkel összeverető váci bírót fedező X-398/1998. köztársasági elnöki hamis iratról kimondani
hogy hamis, sőt velem akart milliós perköltséget, illetéket fizettetni, s azóta is, a köztársasági elnök
hamis iratával akadályozzák a titkosszolgálatok által koordinált engem rágalmazók az oknyomozó
szakértői munkám, bár sosem sikerült gondnokság alá helyeztetniük, lásd a választói névjegyzéket.
1.

117/57. 2017-05-11, Kód: kukedizsoltrol170511ajb

Kód: terrorelharitas-kuriafeljelentes-170327
2.
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4/2.

Kód: terrorelharitas-kuriafeljelentes-170327
3.

4/3.

Nem sportolóknál, akiknél nem látványos a belehalás, csak 5 gramm konyhasó (2 gramm nátrium)
pótlást írt elő ugyan ez a könyv. Nem tudományos vita, hanem tudományos titkosszolgálati csalás:
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4.

* Papp Lajos beszél a káliummal mérgezett sóról
https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0l4M
A Nemzeti Stop Só Programnak, Menzareformnak is nevezett tudományos titkosszolgálati csalás
és a szennyvízzel kevert folyókból csak szűréssel és klórozással ivóvíz készítés a tényleges fő oka a
magyarok életrövidülésének és ivartalanodásának, kipusztulásának. 1950-ben Nobel-díjat kaptak,
akik a nátriumhiányos és káliumtúladagoló étkezés fajirtó hatását konkrét patkány- és ember
kísérletekkel bebizonyították. Ezzel lopják el a nyugdíjbefizetéseinket és országunkat.
A népirtás egyéb bizonyítékait is közzétettük a www.tejfalussy.com honlapomon.
Közérdekű bejelentésemnél kérem a 30 napos válaszadási és intézkedési határidő betartását.
Budapest, 2017. március 27.
Jogos védelem és -önvédelem (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel (Ptk.) keretében:
Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltaláló
(1-420415-0215, an.: Bartha Edit)
2621 Verőce, Lugosi u. 71.
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:Elnok@kuria.birosag.hu
Police in Hungary <orfkvezeto@orfk.police.hu>;
kabinetfonok@mkab.hu;
"dr. Lehmann György" <lehmann@gmail.com>;
másolatot
Bene Gabor <drbenegabor@gmail.com>;
kap:
panasz <panasz@ajbh.hu>;
Trocsányi László igazságügyi miniszter <miniszter@im.gov.hu>;
tek@tek.gov.hu
titkos másolat:. . . .
dátum:2017. március 27. 8:05
Nyilvános közérdekű feljelentés a terrorista tudományos titkosszolgálat hazai ügynökei ellen
tárgy:
(Kód: terrorelharitas-kuriafeljelentes-170327)
küldő:gmail.com
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Melléklet-13:
MAGYARORSZÁGON MIÉRT KORLÁTOZATLANOK A BÍRÓSÁGOK IRATKEZELÉSI CSALÁSAI?
NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS

Iratjel: biroicsalasilehetosegbiztositotechnika-170325

Állampolgári Jogok Biztosához címzett közérdekű bejelentés a bírósági iratkezelési csalások megengedői ellen:
A bíróságok évtizedek óta akadályozzák a hatalomhoz kapcsoló bűnözők elleni pereket. Ehhez tartják fenn
a bírósági és postázási iratkezelési és irateltüntetési stb. csalási lehetőségeket? Pl. a mellékelt borítékkal
bizonyított kézbesítési mulasztást az Áder János köztársasági elnök elleni keresetem kapcsán (melléklet-1)?
A Fővárosi Bíróság korábban is csalt, amikor a személyiségi jogaimat egyáltalán nem sértőnek ítélte az engem a
rendszerváltás előtt gondnokság alá helyezettnek hazudó hamis köztársasági elnöki X-398/1998. választ , amit
Göncz Árpád az engem összeveretők és összeverők ellen közérdekű bejelentést benyújtó Magyar Egység
Párt elnökhöz, néhai Dr. Lenkei János Pál alkotmányjogászhoz címeztetett, vagyis közzétett.
Áder János is érvényben tartja az X-398/1998. hamis köztársasági elnöki iratot, amivel az elődje Göncz Árpád
személyesen fedezte a bírósági okirathamisítási csalásokra alapozva engem agyrázkódásosra rugdosó, verő és
utána „gondnokság alá helyezési” céllal megrendezett tárgyalásra hurcoló rendőröket, valamint a „tárgyaláson” is
okirat hamisító és ennek alapján a kísérletébe általam belebuktatott bírót, s az ellenem „gondnokság alá
helyeztetést” szervező belügyminisztereket, mezőgazdasági minisztert, ügyészeket és verőcei jegyzőt. A hamis
irat alapján azóta is akadályozzák a közérdekű kárelhárítási tudományos szakértői munkámat, lásd melléklet-2.
Legalább tízszer tettem közérdekű bejelentés a bírósági iratkezelési csalások ellen. Miért nem intézkedtek az
illetékes miniszterek a hamis ítéletre alkalom teremtő iratkézbesítési csalási lehetőségek felszámolására? Ilyen is
volt: eltűnt a végrehajtási irodáról és a bíróság elnökségén is, hogy a MATÁV visszavonta a hamis tartozás
követelését. Emiatt megkísérelték elárverezni a lakóingatlanomat. Csak azért bukták el a pert, mert megtaláltam
egy igazolást, hogy a tartozás nem létezését igazoló MATÁV iratot személyesen átadtam a bíróság elnökségén is.
Bűnügyi bizonyíték melléklet-1: tudatosan nem írták rá, milyen irat(ok) átvételét igazoltatták a tértivényen:

Bűnügyi bizonyíték melléklet-2: További közzétett nyilvános rendőrségi feljelentés Kükedi Zsolt és bűnsegédei,
bűntársai ellen (Kód: kukedizsoltotfeljelentes-2-170324)
Kérem a mellékelt bírósági boríték ugyanolyan ráírt ügyirat számmal kiküldését, mint aminek az átvételét a postás
aláíratta a Feleségemmel. Addig nem nyithatom fel a borítékot, mert nem tudnám bizonyítani, ha más van benne,
mint amit átadottként igazoltattak a tértivényen,
Budapest, 2017. 03. 25.
Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltaláló
(1-420415-0215, an.: Bartha Edit)
2621 Verőce, Lugosi u. 71.
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:panasz <panasz@ajbh.hu>
Trocsányi László igazságügyi miniszter <miniszter@im.gov.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu;
másolatot kap:
Pintér Sándor <ugyfelszolgalat@bm.gov.hu>;
"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>
titkos másolat: . . . . . .
dátum:2017. március 25. 10:40
MAGYARORSZÁGON MIÉRT KORLÁTOZATLANOK A BÍRÓSÁGOK IRATKEZELÉSI CSALÁSAI?
tárgy:
NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS (Iratjel: biroicsalasilehetosegbiztositotechnika-170325)
küldő:gmail.com

Melléklet-13 melléklete:

Kód: kukedizsoltotfeljelentes-2-170324
További közzétett nyilvános rendőrségi feljelentés Kükedi Zsolt és bűnsegédei, bűntársai ellen
Feljelentett személy (cég)címe: Helyi Hős - Helyi Gazdaság- és Közösségfejlesztési Korlátolt
Felelősségű Társaság/2015, 1095 Budapest, Mester utca 51. 1. em. 6/A.
Alulírt feljelentő kérem, hogy a Rendőrség nyomozza ki a Kükedi Zsolt által velem szemben
folytatott hamis információ terjesztés okait, bűntársait és hamis tanúit, és zárják őket börtönbe. Azt
is kérem kinyomozni: Áder János tudtával használja ellenem a választójogomat is szembehazudó,
Áder János által érvényben tartott (X-398/1998.) hamis iratot Kükedi Zsolt, azaz Áder a bűntársa-e.
Az ügy rövid leírása:
Kükedi Zsolt zaklatási, fenyegetési bűncselekményei ügyében a rendőrség illetékes. (Kükedi ellen
korábban sem kértem a bírósági rágalmazási pert, amivé a Rendőrség átminősítette a csapvíz
hiányos ellenőrzése ügyében és egy ivóvízkút mérgezés ügyében általam tett feljelentést ahelyett,
hogy kivizsgálta volna. A feljelentésben Kükedi Zsolt az előle is elhallgatott hiányos ellenőrzéssel
megtévesztett áldozatként szerepelt. A megtévesztettsége szemléltetésére ismertettem az általa
rólam terjesztett hamis információkat. Jelen ügyben sem kérek Kükedi Zsolttal szemben
rágalmazási pert. Nincs hozzá sem időm, sem kedvem. Ilyen személyekkel perben sem vagyok
hajlandó szóba állni. Csak az Áder János ellen indított peremben fogom esetleg tanúként idéztetni.)
Lehet, hogy Kükedi Zsolt Áder János köztársasági elnök önjelölt vagy tényleges bűntársa. Áder
ugyanis érvényben tart egy hamis iratot (X-398/1998), amire alapozva Kükedi Zsolt „gondnokság
alá helyezettnek” tüntetett fel. Ezzel mindketten szembehazudták az 1974-től folytonos autóvezetői
jogosítványomat is, a választói névjegyzékben folyamatos szereplésem is, az ügyviteli jogaimat is.
A hamis X-398/1998. iratot érvényben tartó Áder János ellen már benyújtottam a keresetet. Kükedi
tevékenységét provokációnak tartom. (A belügyminiszter és a mezőgazdasági miniszter által a
kálisóval országmérgezést kivizsgáló országgyűlési szakértői tevékenységem megtorlásaként az
ügyészséggel szerveztetett sikertelen pszichiátriai csalás folytatása, amit az X-398/1998. irat fedez.)
Kükedi Zsolt az alábbi előadásommal* kapcsolatban például ilyesmiket terjeszt szóban és írásban:
soha sem végeztem el az általam hivatkozott Antirandom méréseket, azokat, amelyeket ő is látott:
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https://www.youtube.com/watch?v=8IqhSgawGCo&feature=youtu.be. Azt írta, hogy hamisan
vádaskodok az állami vezetők ellen azáltal, hogy felhívom a magyarok figyelmét a vezetékes
csapvíz hiányos ellenőrzésére és a kálisóval műtrágyázás és ételízesítés mérgező hatására. Azt is
terjesztette felőlem, hogy tőle és másoktól is lopok. Azt is terjesztette, hogy hazudok. És azt is – a
rendőrségtől kapott információira hivatkozva (!) -, hogy aljas vagyok. Meg hogy gondnokság alá
vagyok helyezve. Nyilvánosság előtt is ilyenekkel fenyeget és zaklat: majd ő „beperel, börtönbe
zárat, eladósít, ezzel szerezve egy életre elegendő pénzt önmagának és a gyerekeinek is” stb.
*2010-ben meghívtak a Magyarok Szövetsége Bösztörpusztai rendezvényére előadónak. Az
előadás címe: „SZEX + KÁLIUM ?! Szexuálisan is eltorzít a kálisóval túladagolt kálium” volt.
Írásban lásd: http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/50.emailkonyv:szexualisan
%20torzit.a.kaliumtuladagolas.pdf.
Budapest, 2017. 03. 24.
Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltaláló
(1-420415-0215, an.: Bartha Edit)
2621 Verőce, Lugosi u. 71.
feladó:András Béla Ferenc Sydo
Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>címzett:Panasziroda ORFK Ellenőrzési
Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
Ügyelet ORFK <ugyelet.orfk@orfk.police.hu>
másolatot kap:sajto@keh.hu;
András Sára <saraandras45@gmail.com>;
Zoltán Németh <a.nemethzoltan@gmail.com>;
Bene Gabor <drbenegabor@gmail.com>;
Tóth Árpád <arpadtothmg@gmail.com>
titkos másolat:Kükedi Zsolt <zsolt.kukedi@gmail.com>;
....
dátum:2017. Március 25. 0:00
tárgy:További közzétett nyilvános rendőrségi feljelentés Kükedi Zsolt és bűnsegédei, bűntársai ellen
küldő:gmail.com
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Melléklet-14:
KÖZZÉTETT FELJELENTÉS ÉS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS

Kód: birosagi-ugyiratkezelesi-csalas-170402

RENDŐRSÉGI FELJELENTÉS ÉS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTERHEZ AZ
ÍTÉLKEZÉSI CSALÁSOKRA ALKALMAT TEREMTŐ BÍRÓSÁGI IRATKEZELÉS FENNTARTÓI ELLEN.
NEM ELLENŐRIZHETŐ, HOGY A POSTA MELY IRATOK ÁTADÁSÁT IGAZOLTATTA A FELESÉGEMMEL. A
KÉZBESÍTÉSI CSALÁS ELLENI ELJÁRÁS LEZÁRULÁSÁIG ÉS AZ IRATOK RENDESEN KIKÜLDÉSÉIG A
KÉZBESÍTÉSI HIÁNYOSSÁG BIZONYÍTÉKÁT KÉPEZŐ BORÍTÉKOKAT EMIATT NEM NYITHATTOM FEL.
TOVÁBBRA SEM ÍRJÁK RÁ A BÍRÓSÁGI ÜGYINTÉZŐK AZ ÜGYFELEKHEZ CÍMZETT BORÍTÉKOKRA AZ
ÜGYIRAT AZONOSÍTÓKAT. EMIATT LEHETETLEN ELLENŐRIZNI, HOGY A LEZÁRVA ÁTVETETETT
BORÍTÉKBAN BENNE VANNAK-E, VAGY NINCSENEK BENNE AZOK AZ IRATOK, AMELYEK ÁTADÁSÁTÁTVÉTELÉT A POSTÁS AZ EZUTÁN ÁLTALA VISSZAVETT TÉRVIVÉNYEN IGAZOLTATTA. HA EZUTÁN A
SOHA MEG NEM KAPOTT BÍRÓSÁGI VÉGZÉSRE AZ ÜGYFÉL NEM VÁLASZOLT, ELMARASZTALHATJÁK.
PÉLDÁUL RÁFOGHATJÁK, HOGY NEM KÜLDÖTT VISSZA EGY KIJAVÍTÁSRA MEGKAPOTT IRATOT STB.
ADDIG IS KÉREM TÖRÖLTETNI A VÁLASZADÁSI HATÁRIDŐKET, S AZ ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI
ELNÖK ELLEN AZ X-398/1998. SZÁMÚ IRATUK HAMISSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁRA INDÍTOTT PERT
KÉREM ÁTTENNI OLYAN BÍRÓSÁGRA, S A TÖBBI –KAPCSOLATOS ÜGYBELI- KERESETEIMET IS, AHOL
NEM FOLYTHATNAK HAMIS ÍTÉLKEZÉSRE ALKALMAT TEREMTŐ IRATKEZELÉSI CSALÁSOKAT.

Budapest, 2017. április 02.

Tejfalussy András felperes
JOGÁLLAMOT AKARÓ
oknyomozó mérnök feltaláló
1036 Budapest, Lajos u. 115.
www.tejfalussy.com

117/65. 2017-05-11, Kód: kukedizsoltrol170511ajb

feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
Ügyelet ORFK <ugyelet.orfk@orfk.police.hu>;
címzett:Police in Hungary <orfkvezeto@orfk.police.hu>;
janos.ader@keh.hu;
"ugyfelkapu@keh.hu" <ugyfelkapu@keh.hu>
laszlo.trocsanyi@im.gov.hu;
csaba.sarosi@im.gov.hu;
Lakossagi Kapcsolatok <lakossag@im.gov.hu>;
másolatot kap:
Elnok@kuria.birosag.hu;
"dr. Lehmann György" <lehmann@gmail.com>;
drszeszak.gyula@upcmail.hu
titkos másolat: . . .
dátum:2017. április 2. 12:28
RENDŐRSÉGI FELJELENTÉS ÉS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS AZ IGAZSÁGÜGYI
tárgy:MINISZTERHEZ AZ ÍTÉLKEZÉSI CSALÁSOKRA ALKALMAT TEREMTŐ BÍRÓSÁGI IRATKEZELÉS
FENNTARTÓI ELLEN. (Kód: birosagi-ugyiratkezelesi-csalas-170402)
küldő:gmail.com

UTÓIRAT:
A megengedett ügyiratkezelési hiányosság kihasználó magyarországi ügyészek és bírák hamis határozatai is
megtekinthetők a www.tejfalussy.com honlapomon, és az azon belül működő www.aquanet.fw.hu korábbi
honlapon. On-line tudományos kutató képzés, GTS-Antirandom, APLA System, Email-könyvek, Videók,
MEHNAM intézkedések. A hamis ítélkezésekről lásd a 11. Email könyvben összegyűjtött
dokumentumokat:
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/11.emaikonyv:jud.suss.software.pdf
A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZABADALMAIMON ALAPULÓ HATÁS-MÉRÉSEK ALAPJÁN
BEBIZONYÍTOTTUK, HOGY TUDATOSAN MÉRGEZTETIK A MAGYAROKAT. AZÉRT, HOGY
ELRABOLHASSÁK, ELLOPHASSÁK A NYUGDÍJBEFIZETÉSEINKET ÉS AZ INGATLANAI.NKAT.
EZEKET A RABLÓGYILKOSOKAT FEDEZI A BÍRÓSÁGI IRAT ELTŰNÉSEK LEHETŐVÉ TÉTELE.
Budapesten, 2017. április 02.
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Továbbküldés-1:
A Strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz valamint az Európai Uniós
Bírósághoz címzett kereset csatolása a címzettek részére is, hátha
esetleg a nemzetközi bírósági eljárás nélkül is hajlandók beszüntetni a
magyarok emberi jogait sértő bírósági és egyéb hivatali ügyintézési
diszkriminációkat, csalásokat.
Iratjel: jogallamsertobirosagiugyvitel170402

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
Ügyelet ORFK <ugyelet.orfk@orfk.police.hu>;
Police in Hungary <orfkvezeto@orfk.police.hu>;
janos.ader@keh.hu;
"ugyfelkapu@keh.hu" <ugyfelkapu@keh.hu>;
másolatot kap:laszlo.trocsanyi@im.gov.hu;
csaba.sarosi@im.gov.hu;
Lakossagi Kapcsolatok <lakossag@im.gov.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu;
"dr. Lehmann György" <lehmann@gmail.com>;
drszeszak.gyula@upcmail.hu
titkos másolat:drszeszak.gyula@upcmail.hu; . . . . . . . .
dátum:2017. április 2. 17:38
Re: RENDŐRSÉGI FELJELENTÉS ÉS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS AZ IGAZSÁGÜGYI
tárgy:MINISZTERHEZ AZ ÍTÉLKEZÉSI CSALÁSOKRA ALKALMAT TEREMTŐ BÍRÓSÁGI IRATKEZELÉS
FENNTARTÓI ELLEN. (Kód: birosagi-ugyiratkezelesi-csalas-170402)
küldő:gmail.com
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Iratjel: jogallamsertobirosagiugyvitel170402STR
TISZTELT STRASBOURGI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG VALAMINT EURÓPAI UNIÓS BÍRÓSÁG!
Alulírt magyar állampolgár kérem elmarasztalni az alperes Magyar Államot a mellékelt bizonyítékok alapján a
bírósági iratkezelési, iktatási, kézbesítési stb. csalásokra lehetőség biztosításai miatt, s ezek folytatása megtiltását.
Melléklet-1: A BÍRÓSÁGI ÜGYVIVŐ A BORÍTÉKRA IS KÖTELES RÁÍRNI A TÉRVIVÉNYEN SZEREPLŐ
ÜGYIRATSZÁMO(KA)T. Iratjel: birosag-level-feliratozasi-kotelezettsegerol-a-posta-2005-01-08
Melléklet-2: BÍRÓSÁGI IRATKEZELÉSI CSALÁS ÜGYI IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUMI VÁLASZOK.
Iratjel:birosagi-iratkezelesi-csalas-ugyi-igazságugyi-miniszteriumi-valaszok-050627-050711
Melléklet-3: AKADÉMIKUS STB. JOGI BŰNÖZÕK RABLÓGYILKOS TALMUDISTA NÁCI DISZNÓK ZSIDÓ
ÁLLAMÁVÁ LETTÉK MAGYARORSZÁGOT?? Iratjel: BirosagiCsalasiTechHuSum090311
Melléklet-4: A bírósági borítékok nem felbonthatók, másként nem bizonyítható, ha más van az aláírt tértivényen.
Iratjel: birosagikezbesitesicsalasbizonyitas1101LFBjpg
Melléklet-5: NINCS JOGÁLLAM, HA A BÍRÓSÁGOK CSALHATLAN AZ IRATKEZELÉSEIK SORÁN.
Iratjel: birosagok-irat-eltuntetesei-110208
Melléklet-6: Bírósági kézbesítési csalások (bizonyítékai). Iratjel: birosagi-kezbesitesi-csalasok-120519
Melléklet-7: A bírósági kézbesítési csalásokat megengedőket feljelentés Orbán Viktor miniszterelnök felé is
Iratjel: bírósági-kezbesitesi-csalasokat-megengedoket-feljelentes-121105jpg
Melléklet-8 A magyarok saját hazájukban is tapasztalható jogfosztottságának fenntartására, a zsidó stb. bűnözők elleni
bizonyítékaink bírósági aktákból eltüntetésére is alkalmat biztosító hivatali iratregisztrálási diszkriminációs csalások
folytatásának a titkos(szolgálati) fő oka. Iratjel: birosagi-iratatveteligazoltatasi-csalas-121130a
Melléklet-9: AZ ÜGYÉSZSÉGEK ÉS BÍRÓSÁGOK BIZONYÍTÉK-SEMMIBEVÉTELEI ÉS ELTÜNTETÉSEI
(TITKOSSZOLGÁLATI) FŐ OKA. Iratjel: birosagi-iratatveteligazoltatasi-csalas-121130JPG
Melléklet-10: To European Court for Human Rights. Kérem, hogy kötelezzék a Magyar Államot, hogy a bíróságai írják
rá azokat az irat azonosítókat a borítékokra, amelyeket a tértivényre ráírtak..
Iratjel: birosagiiratkezelesicsalas121221Str-OV-jpg
Melléklet-11 Tisztelt Darák Péter Kúria elnök úr! Ezúton nyílt levélben érdeklődöm Önnél, hogy Ön azért nem
válaszolt a törvényes határidőben a Kúriának átnevezett legfelsőbb bíróság elnökéhez, Önhöz címzett (lásd melléklet)
2014. 05. 28-i általam írt közérdekű bejelentésre. . . Iratjel: birosagidiszkriminalasnemzsidovalszemben-140826
Melléklet-12. Nyilvános közérdekű feljelentés a terrorista tudományos titkosszolgálat ügynökei ellen.
Iratjel: terrorelharitas-kuriafeljelentes-170327j
Melléklet-13: MAGYARORSZÁGON MIÉRT KORLÁTOZATLANOK A BÍRÓSÁGOK IRATKEZELÉSI
CSALÁSAI? NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS. Iratjel: biroicsalasilehetosegbiztositotechnika-170325
Melléklet-14: RENDŐRSÉGI FELJELENTÉS ÉS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS AZ IGAZSÁGÜGYI
MINISZTERHEZ AZ ÍTÉLKEZÉSI CSALÁSOKRA ALKALMAT TEREMTŐ BÍRÓSÁGI IRATKEZELÉS
FENNTARTÓI ELLEN. Iratjel: birosagi-ugyiratkezelesi-csalas-170402)
Budapest, 2017. április 2.
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
(személyi számom: 1-420415-0215, Anyám neve: Bartha Edit)
oknyomozó (korábban országgyűlési) szakértő mérnök feltaláló
Hungary 1036 Budapest, Lajos u. 115. III. 18.
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

www.tejfalussy.com
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Melléklet-1:

A BÍRÓSÁGI ÜGYVIVŐ A BORÍTÉKRA IS KÖTELES RÁÍRNI A TÉRVIVÉNYEN SZEREPLŐ
ÜGYIRATSZÁMO(KA)T (Iratjel: birosag-level-feliratozasi-kotelezettsegerol-a-posta-2005-01-08)
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Melléklet-2:

Kód: birosagi-iratkezelesi-csalas-ugyi-igazságugyi-miniszteriumi-valaszok-050627-050711
BÍRÓSÁGI IRATKEZELÉSI CSALÁS ÜGYI IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUMI VÁLASZOK
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Melléklet-3:

5/1. Kód: BirosagiCsalasiTechHuSum090311
AKADÉMIKUS STB. JOGI BÛNÖZÕK RABLÓGYILKOS TALMUDISTA NÁCI DISZNÓK ZSIDÓ
ÁLLAMÁVÁ LETTÉK MAGYARORSZÁGOT??
NYILVÁNOS FELJELENTÕ IRAT, a Ptk. 484-487. §. szerinti, a Magyar Tudományos Akadémia,
egyetemek, minisztériumok, rendõrség, ügyészség, bíróság és többi illetékes szerv vezetõi és alkalmazottai
helyett, a közérdek védelmére is folytatott kárelhárítási közmunkaként!
SAJÁT ALKOTMÁNYSÉRTÉSEIK ELLENI FELJELENTÉSKÉNT KAPJA: MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK ELNÖKE (Paczolay@mkab.hu)!
Mottó: Prof. Dr. Nagy Elemér kísérleti fizika professzor akadémikustól: „Kívülrõl, megfelelõ módon
pertubálás megvalósításával, a zárt rendszerek tulajdonságai is kellõen megismerhetõk!”
A korrupt bírósági jogászok csalási technikái és az azokat fedezõk csalási módszerei perturbációs
kísérletekkel történt felderítése
Az, hogy mennyire tisztességes vagy korrupt elbírálásra számíthat egy magyar nem zsidó, de esetleg egy
nem gazdag, nem talmudista zsidó is, ha valamely magán- vagy közügyben minisztériumtól, rendõrségtõl,
ügyészségtõl, bíróságtól, vagy egyéb állami szervtõl kell döntést, ítélkezést várnia, több évtizedes aktív
kísérletezés eredményeként az alábbiakban összegezhetõ:
Eddig is mindenki tudhatta azt, hogy egy korrupt bíró a korrumpálói javára ítélkezhet. Tehát nem az az
alapkérdés, hogy vannak-e korrupt bírák, hanem az, hogy milyen ügyviteli cselek teszik lehetõvé, kik,
milyen módon fedezik az ítélkezési korrupciókat. Nyilvánvaló, hogy ha egy bíróságon egy bíró korrupt, de
nem büntetik õt ezért, akkor az egész bíróság korrupt, elsõsorban a vezetõje! Ez igaz a rendõrségre, az
ügyészségre és valamennyi más állami szervre is! Az általam végigvitt nagyszámú közérdekû perlési kísérlet
eredményeként számos konkrét bírósági korrupciót dokumentál a www.aquanet.fw.hu honlap. A konkrétan
tapasztalt hamis ítélkezések és azok teljes menete dokumentumai kiértékelése alapján, ezúton megállapítom
a következõket:
A mai magyarországi bíróságokon, de már korábban is, gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy egy
közigazgatási, vagy polgári peres ügyfél, vagy valamely magánvádló vagy vádlott mennyi és mennyire
perdöntõ fontosságú konkrét bizonyítékot terjeszt elõ, ha az állam alkalmazásában lévõ korrupt közigazgatási
alkalmazott más korrupt állami alkalmazottak, vagy valamely állami és/vagy nem(csak) állami maffia
hatalmát, érdekeit, érdekeltségeit igyekszik stabilizálni, védeni. Állami vezetõk is benne vannak. A bírák
csak a csaló pártok csaló országgyûlési képviselõi által csalási alkalom teremtõ módon kialakított
törvényeknek vannak alávetve. A bírák tetszõlegesen hamis, a konkrét bizonyítékokat semmibe vevõ,
azokkal szemben bizonyítatlan hamis állításokat tényként elfogadó hamis ítélkezést folytathatnak.
Az erre kiválaszt(ód)ott bírák tudják, hogy a hamis ítéleteiket másod- és harmadfokon is majd jóváhagyják,
ha egyébként betartották a bíráskodási "játékszabályokat". Ez elsõsorban azt jelenti, hogy csakis a saját
hamis érvelésüket alátámasztó jogszabályokra alapoznak, az érvelésük hamisságát bizonyítókra viszont nem.
És azt is jelenti, hogy csak a hamis ítéletet alátámasztó és/vagy azt közvetlenül nem megkérdõjelezõ iratok
kerülnek be felsõbb szintû bíróságra felkerült iratkötegbe. Ha eredetileg nem ilyenek az iratok, akkor
megváltoztathatják, részben vagy teljesen is átírhatják azokat. De ha nem írják át, akkor is ellenkezõleg
értelmezhetik az okiratok valódi értelmét, tartalmát.
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Gondosan ügyelnek arra, hogy a bíróság által megcsalt ügyfél ne kapjon egy olyan bírósági hiteles iratot
sem, amely alkalmas lehet az ilyen állami alkalmazottak által elkövetett okirat eltüntetések, okirat
meghamisítások egy késõbbi hatalomváltás esetén a megkárosított ügyfél általi eredményes bizonyítására.
Az Alkotmánybíróságnak sincs tisztességes, végleges ügyrendje!
Az éppen hatalmon nem lévõkkel, s közülük fõként a nem zsidókkal szemben a Talmudban elõírtaknak
megfelelõ, a bírói ítélkezési csalásokra is korlátlan alkalmat, lehetõséget biztosító magyarországi (és
strasbourgi nemzetközi bírósági?) talmudista ügyviteli kupleráj bárki által megtapasztalható. A hamis
alkotmánnyal büntetlenséget biztosítottak a tudományos vitának álcázott népirtási és egyéb
bûncselekmények elkövetõinek. Pl. - egy fõrabbi által beismerten - a zsidókat 98%-ban kigyógyítják a
rákból, de a nem zsidókat kemoterápia címén legyilkolják. A bizonyíthatóan ismétlõdõ bírósági
diszkriminációs bûnözés egyéb fõ jellegzetességei például:
1. Az olyan ügyfél részére kiadott bírósági végzésekre, ítéletekre, akiket a bíróságok meg akarnak csalni,
odaírják ugyan, hogy hol kellene lennie a hitelesítõ bírósági alkalmazott hiteles aláírásának, de nem írják oda
e bírósági alkalmazott nevét, s egy bíró sem írja alá, legfeljebb azonosításra alkalmatlan, hitelesnek nem
tekinthetõ szignó és/vagy pecsét van az iraton.
2. A bírósági iroda nem küldi vissza az ügyfélnek az általa postán benyújtott beadványok és azok mellékletei
hitelesen iktatott, átvételüket igazoló másolatát, sõt önmaguktól akkor sem hajlandók az ügyfél részére
valamennyi benyújtott irat átvételét hitelesen igazolni, ha ezeket az ügyfél személyesen nyújtja be a bíróság
iktató irodájában.
3. A komplex ügyekben azonnal szétküldik az iratokat más irodákhoz, esetenként másik bíróságokhoz, és ott
újabb számokra iktatják. Ettõl kezdve bármelyik helyrõl, akármelyik irat, bármikor elkerülhet a többi hely
bármelyikére, vagy egyszerûen eltüntethetõ. Ettõl kezdve nem csak az iratokat benyújtó peres ügyfél
részérõl, de még a bírák, bíróságok részérõl is teljesen nyomonkövethetetlen az ilyen iratok mozgása, mikor,
melyik aktában kereshetõsége.
4. A bíróságok nem hajlandók a büntetõ bíróságra is tartozó, bûncselekmény útján történt károkozások miatti
büntetõjogi felelõsségeket büntetõbírósági eljárásban elõzetesen elbíráltatni, pedig a Be. 55. §. alapján erre
lenne szükség. A büntetõbírósági elbírálás jogtalan elhárítása útján eleve biztosítják, hogy a károsult ügyfél
majd nem tudja kellõen bizonyítani azoknak a konkrét kártérítési felelõsségét, akik bûncselekmény
elkövetésével okozták a kárát.
5. A bíróságok az ügyfelek perbeli követelései tényleges tartalmának, értelmének nem megfelelõ kategóriába
sorolják és csak ott engedik megítélni a kereseteket. Ez eleve csökkenti a bizonyítékok figyelembevételi
lehetõségét.
6. Az ügyfelektõl a postahivatalok újabban csak úgy hajlandók átvenni a bírósághoz vagy más hivatalos
címzetthez továbbítandó postai küldeményt, hogy tudatosan megtagadják a postai feladást igazoló szelvény
hiteles aláírását.
7. Ugyanezek a postahivatalok viszont nem csak aláíratják a bíróságoktól vagy más hivatalos helyekrõl
érkezett küldemények átadását a címzett magánszemélyekkel, hanem az ügyfél nevének az aláírása alá,
olvashatóan odaírásához is szigorúan ragaszkodnak.
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8. Átadáskor, a tértivény aláíratása elõtt a postahivatalok, a postások nem engedik megtekinteni a zártan
átvetetett borítékok tényleges tartalmát. Ha pedig a tértivény aláírása után az iratot átvevõ azonnal, a postás
jelenétében felbontja a borítékot és észreveszi, hogy nem egyezik meg a boríték tartalma a tértivényen
felsoroltakkal, a postás megtagadja a leleplezõdött okirat hamisítás tanúként igazolását. A postahivatali
vezetõk tiltják, hogy a jelen lévõ postás tanúként igazolja az általa aláíratott tértivényen szereplõ és a
borítékban ténylegesen átadott iratok különbözõségét.
9. Csak az aláíratott bírósági tértivényen van rajta, hogy minek kellene lennie a zárt borítékban, vagyis az
ügyfélnek fogalma sincs róla, hogy más iratok átadását igazoltatták vele, mint amelyeket a zárt boríték
ténylegesen tartalmazott az átadásakor. A borítékra ráírható, de csalási szándék esetén sosem írják rá a
küldeményt jellemzõ ügyszámot. Az ügyfél akkor sem tudja igazolni, ha észreveszi, hogy nem volt, nincs a
borítékban a tértivényen felsorolt ügyszámú irat. A bíróságok ugyanis visszakapják a másolat nélküli aláírt
tértivényt, vagyis csak náluk van bizonyíték a csalásról. Az iktatási csalást folytató bírósági alkalmazottak
utólag bármilyen további iratot hozzáírhatnak az ügyféllel aláíratott irat felsorolásokhoz.
10. Tudatos csalási kísérlet elõkészületének tekinthetõ, amikor sem a borítékon, sem a borítékban
ténylegesen megérkezett iratban nincs nyoma a tértivényen átadottnak feltüntetett egy vagy több iratnak.
Erre többnyire csak akkor derül fény, amikor a bíróság által megcsalt ügyfél már elvesztette a pert elsõfokon.
11. A hazai bírósági csalási technikának az a legújabb rendeleti kelléke, hogy a másod- és harmadfokú
fellebbezési, ill. felülvizsgálati eljárásokban és a pótmagánvádas eljárásokban az állam nem engedi
közvetlenül fellépni az ügyfelet, az csak ügyvéd közvetítésével intézheti a saját ügyét.
10. Az ügyvédek nem akarnak fellépni a legfõbb kenyérbiztosító gazdáik, a bíróságok csalásai ellen az
ügyfeleik jogai érvényesítéséhez. Volt ugyan egyszer egy olyan ügyvéd, aki korábban bíró is volt, Dr. Pécsi
Kálmán a neve, aki fellépett egy bírósági iktatási csalás, mint hivatali okirat-hamisítás ellen, de a
feljelentéssel érintett bírósági vezetõk feljelentették õt az Ügyvédi Kamaránál, és emiatt az Ügyvédi
Kamara eltiltotta õt a további ügyvédi munkavégzéstõl.
12. A bíróság által kirendelt segítõ ügyvédek nem akarják kockáztatni a további megélhetésüket a bíróságok
elleni fellépéssel. Ha a bíróság fizeti a honoráriumukat, általában csak 5-10 ezer forintot kapnak. Csak a
nagyon alacsony jövedelmû ügyfél kérésére köteles a bíróság biztosítani az ügyfélnek segítõ kirendelt
ügyvédet, akinek a bíróság fizeti a honoráriumát. Emellett a bíróknak arra is van lehetõségük, hogy
méltányossági alapon a minimálbérnél kissé magasabb jövedelem határnál is biztosítsanak az ügyfélnek
segítõ kirendelt ügyvédet. Ez azonban ahhoz is jó lehet, hogy a bírák ezután ne engedjék megszólalni az
ügyfelet a tárgyalásokon. Az alulfizetett, s emiatt is az ügy részletes tényállását nem kellõen ismerõ kirendelt
ügyvéd általában észre sem veszi, ha a bíró elferdíti a tényállást. Ettõl kezdve, amint az ügyfél megpróbál
fellépni valamely ilyen bírói tényállás elferdítés, vagy arra alapozott ítélkezési csalás ellen, az ilyen ügyféltõl
a bíró megvonhatja a méltányosságot és a segítõ ügyvédet. Ezáltal véglegesen is elzárhatja az ügyfelet attól
is, hogy segítõ ügyvéd segítsen a hamis tényállás elleni és/vagy a hamis tényálláson alapuló hamis ítélet
elleni fellépésben, jogorvoslat kérésben.
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13. A rendõrök, ügyészek és büntetõbírók tetszésük szerint minõsíthetik szabálysértésnek vagy
bûncselekménynek a büntethetõ tevékenységeket. Egy kiprovokált kéziharc során való arányos önvédelemért
a Btk. szerint egy év felfüggesztett börtönt is kiszabhanak, de pl. nem kötelesek büntetni a békés járókelõket
összeverõ, tudatosan a szemükre célzó, azt kilövõ rendõröket, és egy víztározó megmérgezéséért, amivel sok
tízezer ember életét is megrövidítik, a szabálysértési törvény szerint maximum 10.000 Ft. (tízezer forint)
szabálysértési bírságot szabhatnak ki!
14. A tudatosan okiratokat hamisító, eljárásaikban, ítéleteikben tetszõlegesen diszkrimináló bírók, és a
fõnökeik, ill. a felsõbb szervek, ill. a fõnökeik által kialakított, fenntartott ügyrendi rendetlenséget,
hiányosságokat használhatják ki. Arra is lehetõségük van, hogy az aktuális bírósági aktákból véglegesen,
vagy idõlegesen eltûnjenek eredeti okiratok, ügydöntõ fontosságú bizonyítékok és/vagy, hogy azok helyett
hasonló, de hamis másolatok legyenek az ilyen aktákban. A bíróságok hiányos, pontatlan ügyfél- és
beadvány regisztrálási és irat-visszaigazolási, irat-nyilvántartási, iratpostázási, kézbesítés igazoltatási
ügyvitele tudatosan van erre alkalmat biztosító módon kialakítva, fenntartva, a legfelsõbb bírósági elnök,
igazságszolgáltatási tanácsi elnök, legfõbb ügyész, alkotmánybírósági elnök és igazságügyi miniszter
tudtával és (bûn)pártolásával. Mindebben maga az Alkotmánybíróság elõjár azzal, hogy a mai napig sincs
nekik nem ideiglenes, végleges állandó ügyrendjük! Véleményem szerint, mindaddig, amíg az ezért
személyesen is felelõs korábbi alkotmánybírósági elnök, dr. Sólyom László hazánkban államfõ lehet,
lényeges, tényleges javulás biztosan sem várható. Ugyanis Dr. Sólyom László úgy lett államfõ, hogy
elõzõleg átírták államfõre az Alkotmányban szereplõ gyenge köztársasági elnök pozíciót, és ehhez az 1989.
évi XVII. törvény 7. §-ból eltüntették azt a szigorú tiltást, amely szerint csakis népszavazás érvényesítheti az
Alkotmányt, de annak szövege bármely megváltozását is. Sólyomék megakadályozták az Alkotmányt
érvényesítõ népszavazás!
Emellett például Dr. Sólyom László érvényben tart ellenem egy engem nemzetközileg is lejárató, a hátam
mögött a Magyar Egység Párt vezetõjéhez is megküldött, hamis adatokat hivatkozó, a választójogomat
megszûntnek feltüntetõ hamis köztársasági elnöki (Göncz Árpád által íratott) állásfoglalást, amellyel
jogszerûnek tüntetik fel azt is, hogy egy bíró rendõrökkel elraboltatott és összeveretett egy koncepciós
perbeli bírósági tárgyalás megtartása elõtt, 1997. szeptember 10-én. E hivatalos köztársasági elnöki hamis
állásfoglalásuk iktató száma: X-398/1998.
Tehát nem az a legfõbb kérdés Dr. Sólyom Lászlóval kapcsolatban, hogy õ valóban a zsidó kommunista
forradalmár Kun Béla unokája-e, hanem az, hogy tudatos közokirat hamisító-e és az, hogy államfõként
legális lehet-e! Véleményem szerint Dr. Sólyom László jelenleg csak egy olyan gyenge köztársasági elnök,
aki választási csalást elkövetõ pártok választási csalás útján törvényhozói pozíciót szerzett, azt bitorló
bûnözõ országgyûlési képviselõinek a kompromisszumos megállapodása eredményeként jogellenesen,
általuk került kinevezésre. Azért is érvénytelen az államfõi pozíciója, mert az alkotmány megerõsítésére
kötelezõ népszavazás megakadályozása miatt ez az „államfõi” pozíció, mint a jelenlegi Alkotmány egésze
is, alkotmányjogászi és országgyûlési képviselõi csalási sorozat nem legitim eredménye.
A választási csalásért az SZDSZ-es és MSZP-s képviselõknek a jelenleg érvényes, de a rendõrök, ügyészek
és bírák és köztársasági elnök által ilyen esetben semmibevett Büntetõ Törvénykönyv (211.§-a) alapján, a
választók hamis adatokkal megtévesztése, mint választási bûntett miatt, 3 évig terjedõ börtön jár(na)!
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A jogellenes (az alkotmány jelenlegi elõírásait is sértõ) durván diszkrimináló magyarországi hatósági,
bírósági ügyintézés bõven elegendõ alkalmat és lehetõséget biztosíthat ahhoz, hogy a csalásra rákapott,
rávett, rákényszerített rendõrök, ügyészek, bírák, bíróságok és egyéb állami szervek vezetõi és egyes
alkalmazottai tetszésük szerint akármely államellenes, népellenes, aljas talmudista náci joggyakorlatot,
bármely erkölcstelen érdeket büntetlenül tudjanak érvényesíteni.
Mindezek miatt, egyes bírák, bírói klikkek tetszésük szerint semmibevehetik az elmarasztalni akart
ügyfelek által elõterjesztett valamennyi hiteles konkrét okirati, de akár a konkrét kalibráló mérési stb.
bizonyítékokat is, és/vagy azokkal szemben bizonyítatlan, nem hiteles hamis adatokat, hamis iratokat,
hamis vélelmeket fogadhatnak el perdöntõ tényként, s azokat hamis ítélettel megerõsíthetnek, legfelsõbb
bírósági elvi iránymutatás alapján. A felettük uralma gyakorlók lehetõvé teszik, megengedik, hogy ennyire
csalárd módon ítélkezhessenek!
Az ilyenek leleplezésére minél több konkrét okirat-hamisítási bizonyítékot kell összegyûjtenünk, és azok
alapján a bûncselekmény büntethetõség elévülési folyamat megszakítására feljelentéseket és közérdekû
bejelentéseket is kell tenni, akkor is, ha tudjuk, hogy csalni fognak a címzettjeik, vagy az alárendelt
ügyintézõk. A szokásos csalási mód abból áll, hogy nem, vagy nem teljesen vizsgál(tat)ják ki a
feljelentéseket, és ezt a ki nem vizsgált feljelentésbõl kiragadott részlet(ek) szembehazudásával igyekeznek
elfogadtatni. Mit kell ezek ellen tenni? Ha hamis vagy hiányos a határozatuk, vagy nem válaszolnak
határidõre, emiatt õket is fel kell jelenteni az okirathamisítás és/vagy bûnpártolás, bûnsegédkezés, hivatali
visszaélés vádjával, s errõl is közzé kell tenni az okirati bizonyítékokat, nem csak az interneten, hanem
minden lehetséges egyéb fórumon is, hogy majd késõbb ne hivatkozhassanak arra, hogy az általuk és/vagy a
bûntársaik, bûnsegédeik, beosztottjaik által elkövetett bûncselekmény, ill. szabálysértés büntethetõsége
idõközben elévült. Az ellenük benyújtott ilyen feljelentés azért is szükséges, hogy az ellenük kért
jogorvoslatot korábban saját maguk akadályozók és a jogutódjaik a jogállamban, amit sürgõsen meg kell
valósítanunk, a saját személyükre (és a bûntársaikra, bûnsegédeikre) vonatkozóan majd ne tudjanak
hivatkozhatnak a büntethetõségük, a vagyonuk elkobzása jogának a korábbi törvények alapján elévülésére.
Az ellenük benyújtott büntetõfeljelentés megszakítja az elévülést.
Az ilyen beadványokat mindig el kell látni a Ptk. 484-487. §-okra hivatkozással. Meg kell jelölni, hogy
kinek az érdekében, ki helyett végezzük az adott kárelhárítási (köz)munkát. Ez ahhoz is kell, hogy ki
lehessen fizettetni külön megbízás nélküli is az ilyen típusú munkavégzést azokkal, akik helyett végezzük,
ill. igyekszünk végezni a kárelhárítást!
Részletesebb bizonyításként lásd a nyilvános www.aquanet.fw.hu honlap teljesen konkrét példáit és azok
konkrét okirati-, mérési adat- stb. tudományos- és bûnügyi stb. jellegû bizonyítékait is!
Melléklet:
Kód: ÚjOrvoslasForabbival090209
A 3.P.20.689/2007/30. hamis végzése elleni
perújítás kéréshez a Fejér Megyei Bíróságra
bűnügyi bizonyítási anyagként benyújtva:
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TOTEM TALMUD
Főrabbival díszítve, rákbetegség előidézés
eltitkolás?
Email könyv 19.
Verőce, 2009. 02. 09.
ALL RIGHTS RESERVED!
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Lugosi u. 71.
Tejfalussy András (1-420415-0215) dipl. mérnök
méréstani szakértő (felperes)
(Lásd a lap alján, a teljes mellékelt dokumentum óriásfájlként van csatova az emailhez!)
***
Verõce, 2009. 03. 11.
Tisztelettel:
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ, feltaláló (1-420415-0215)
Agroanalízis Tudományos Társaság gmk végelszámoló, Tel./fax: +36-1/250-6064
+36-27/380-665, mobil: +36-202181408, Email: ujvizforras@freemail.hu
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621 Verõce, Lugosi u. 71.

Cc.: Váci Rendõrkapitányság Vezetõje (a diszkrimináló bíróságok vezetõi elleni feljelentésként).
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2014/05/EmailKonyv19a-Ujorvoslas-Forabbival-090209a.pdf
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Melléklet-4:
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Melléklet-5: NINCS JOGÁLLAM, HA A BÍRÓSÁGOK CSALHATNAK AZ IRATKEZELÉSEIK SORÁN

117/81. 2017-05-11, Kód: kukedizsoltrol170511ajb

Melléklet-6: Bírósági kézbesítési csalások (bizonyítékai)
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117/83. 2017-05-11, Kód: kukedizsoltrol170511ajb

Melléklet-8:
Iratjel: birosagi-iratatveteligazoltatasi-csalas-121130a
Az irat a következő feljelentés email-függeléke : „nemzetbiztonsagi-kockazatot-csokkentes-121130”
Orbán Viktor miniszterelnök segítésére, közzéteszem az interneten is a Ptk. 484-487. § szerinti
közérdekû bűnügyi nyomozásunk legújabb „eredményét”:
A magyarok saját hazájukban is tapasztalható jogfosztottságának a (zsidó stb. b űnözők) elleni bizonyítékaink
bírósági aktákból eltüntetésére is alkalmat biztosító hivatali iratregisztrálási diszkriminációs csalás folytatása
a titkos(szolgálati) fő oka:
MIT AKAR ÁTVETTKÉNT IGAZOLTATNI VELEM A BÍRÓSÁG A TÉRTIVÉNYEN? MI LEHET A
ZÁRT BÍRÓSÁGI BORÍTÉKBAN?? NEM NEMZETBIZTONSÁGI KOCKÁZAT FOKOZÓ HATÁSÚ A
TALMUD ÉS TÓRA ZSIDÓ TÖRVÉNYEIK ÁLTAL HAMIS TANÚVALLOMÁSOKRA ÉS EGYÉB
ÜGYVITELI CSALÁSOKRA ALAPOZÁSRA KÉNYSZERÍTETT ZSIDÓ ÜGYÉSZEK ÉS BÍRÁK
HAZÁNKBAN IS MŰKÖDNI ENGEDÉSE?
HA NEM, MIÉRT NEM? A PAPOK VAGY A
NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG helyezzék hatályon kívül a zsidókat velünk szemben rablógyilkosságra is
kötelező Talmudi és Tórai törvényeket!
Polt Péter legfőbb ügyész az engem, mint nemzsidót is sértő bírósági és ügyészségi ügyiratkezelési,
iratigazoltatási diszkriminációt folytatók elleni feljelentésként kapja. ÍTÉLKEZÉSI csalási alkalom teremtés,
hogy hasonló, kissé más ügyiratszám lehet a postai értesítőkön és más az iratszám a borítékon, vagy
semmilyen. Ismételten kérem a Bp. II-III. ker. Bíróság elnökségét és a többi címzettet is, hogy vessenek már
véget az előző (BirosagiCsalasiTechHuSum090311) feljelentésemben részletesen és konkrétan bizonyított
ügyirat kézbesítési csalásoknak! A nyilvánvaló bizonyíték semmibevételi, szembehazudási stb. csalásokon
alapuló ügyészségi és bírósági határozatokon azért nem íratják ki olvashatóan az ügyészségi és bírósági
irathitelesítők nevét, hogy ne jussunk hozzá hiteles bizonyítékhoz a hivatali csalók ellen!? Számos hamis
hitelesítésű hivatalos iratot tettem közzé a www.aquanet.fw.hu honlapon is! Kérem, hogy az ilyen ügyeket
maradéktalanul vizsgálják ki és ítéljék el a diszkrimináció felelőseit!
A múltkor például a MATÁV felé pénzzel nem tartozásomat igazolás példányai a II-III. ker. bíróság
elnökségi irodájánál és végrehajtó irodájánál is eltűntek, 5 év után. Így próbálták volna árverésen átjátszani
árverési 30%-os áron a verőcei ingatlanomat valakinek?! Részemről arányos jogos védekezés, ha csakis a
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com email-címemre küldött ügyészségi, bírósági iratot veszek át, ezért
szíveskedjenek mindent erre a levél címemre küldeni!
Jelen beadványt, mint feljelentést is magában foglaló nyilvános közérdekű bejelentést kapják: Orbán
Viktor miniszter-elnök, Budapesti II. és III. ker. Törvényszéki elnökség, Polt Péter legfőbb ügyész, Kúria
bírósági elnökség, valamint az Európai Bíróság és a Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bíróság
(utóbbiaknak az emberi jogaimat sértő bírósági iratkezelés elleni vádként is). Faxok: +361/4414806,
+361/4306570, 361/3545645, +361/2684740, 00/33388-412730, +361/3111216 ......
Melléklet: előző feljelentőiratok: 1./ birosagi-kezbesitesi-csalasok-120519, 2./ birosagi-kezbesitesicsalasokat-megengedoket-feljelentes-121105, 3./ Postaládámban talált értesítők azonos levélről, de kissé
másként ráírt bírósági ügyiratszámokkal. Kód: „birosagi-iratatveteligazoltatasi-csalas-121130”
Budapesten, 2012. november 30-án.

Tisztelettel:
Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc
okl. vill. mérnök (sz.sz.: 1-420415-0215, a.n.: Bartha Edit)
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk v.a.
végelszámoló, Hungary 1036. Budapest, Lajos u. 115. 3/18.

Copy: Fővárosi Törvényszék t. Cégbírósága részére, szíves tájékoztatásul. Hiv.: Cg.01-04-231575
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Melléklet-9:
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Melléklet-10:
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Melléklet-11:

Ügykód: birosagidiszkriminalasnemzsidovalszemben-140826
MEHNAM-info / Antiszemétizmus / Jogjavítás
Tisztelt Darák Péter Kúria elnök úr!
Ezúton nyílt levélben érdeklődöm Önnél, hogy Ön azért nem válaszolt a
törvényes határidőben a Kúriának átnevezett legfelsőbb bíróság elnökéhez,
Önhöz címzett (lásd melléklet) 2014. 05. 28-i általam írt közérdekű
bejelentésre, melynek tárgya: "Dr. Darák Péter kúriaelnök kezéhez nyílt
közérdekű bejelentésként és feljelentésként és kártalanítás fizetési
kötelezettség megállapíttatásra: MINISZTER, POLGÁRMESTER, JEGYZŐ,
ÁLLAMFŐ, RENDŐR, ÜGYÉSZ, BÍRÓ FEDEZI TUDATOSAN A
RABLÓGYILKOSOKAT", mert a nem zsidó által benyújtott közérdekű
bejelentésekre Ön(ök) nem kötelesek válaszolni? Az ilyesfajta diszkrimináció
nem bűncselekmény? És mit szól hozzá az ORFK?
A MELLÉKELT DOKUMENTUM KÜLDŐJE: TEJFALUSSY ANDRÁS okl. vill. mérnök (személyi száma: 1420415-0215, édesanyja neve: Bartha Edit) feltaláló, aki a kutatásgyorsító méréstudományi találmányait
megalapozó hullámkoordinátás GTS-Antirandom-software-bázisára és mérő létesítmény terveire és az
ezeket alkalmazó nagyszámú, nemzetközileg sikeresen szabadalmaztatott sokváltozós hatás-ellenőrzőmérési és hatás-optimalizálási 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., Email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T/Fax: +36 1 250 6064,
+36 27 380 665, Mobil: +36 20 2181408.
Melléklet: psychobunozo-miniszterek-es-polgarmesteri-hivatalok-140528
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Melléklet-11 melléklete:

Tejfalussy András okl. vill. mérnök (személyi szám:1-420415-0215)
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk va. (1036 Lajos u. 115.),
Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, Ptk. Megbízás nélküli ügyvitel keretében
közérdekű feljelentéseivel, bejelentéseivel, javaslataival kárelhárító nemzetközi
méréstani szakértő feltaláló, a nemzetközi szabadalmakat lásd a www.tejfalussy.com
honlapon. T: +36-202181408, email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com).
MEHNAM-info/ Jogjavítás
Ügykód: psychobunozo-miniszterek-es-polgarmesteri-hivatalok-140528
Dr. Darák Péter kúriaelnök kezéhez nyílt közérdekű bejelentésként és
feljelentésként és kártalanítás fizetési kötelezettség megállapíttatásra:
MINISZTER, POLGÁRMESTER, JEGYZŐ, ÁLLAMFŐ, RENDŐR,
ÜGYÉSZ, BÍRÓ FEDEZI TUDATOSAN A RABLÓGYILKOSOKAT

4. Ellenem 1980-ban a csepeli pártbizottság pszichiátriai kényszergyógykezelést
kezdett el intéztetni. Azért, mert miután eltűnt egy új találmányom kutatási
dokumentációja behívtam a csepeli rendőröket, akik megtalálták az igazgató
páncélszekrényében és visszaadták. Utána a párttitkár kiszolgálójaként Albert
Béla kutatási osztály vezető egy rágalmazási pert indított, amiben
rábizonyítottam, hogy hamisan vádaskodik. Ő azonban engem nem ismerő
bírónál elintézte, hogy hurcoljanak el pszichiátriai vizsgálatra a rendőrök. Ezek
épp akkor, amikor 40 fokos influenzával beteg lettem, előállítottak a
Semmelweis Orvostudományi Egyetemre. Ott pedig a csaló dr. Irányi Jenőné
pszichiáter és társa a magas lázamat szembehazudó hamis elmeorvosi
szakvéleményt készítettek rólam. Ezt követően ezt a bíróság által érvényesnek
nem elfogadott hamis elmeorvosi véleményt érvényesként iktattatták az
Óbudai Gyámügyi Irodán. Erre alapozva azután akadémiai kutatóintézeti
kutatók (Furka Árpád, Roska Tamás és társai) elkezdték lopni a „találmány
szerzőségemet”. 1987-ben pedig erre az érvénytelen elmeorvosi véleményre
alapozva a mezőgazdasági miniszter Váncsa Jenő és a belügyminiszter Kamara
János titkos levelezés útján megrendelte, arra kérte a fővárosi főügyész Bócz
Ernőt, hogy az ügyészség helyeztessen cselekvőképesség korlátozó állami
gondnokság alá. Ezt azzal indokolták, hogy sérti őket, hogy én (az általam
nemzetközileg szabadalmaztatott hatás-kalibráló) mérésekre hivatkozva
mérgezőnek nyilvánítottam, feljelentettem a kálisóval műtrágyázással és
ételízesítéssel káliumtúladagolást. Amikor pedig 1990-től, mint a KvVM
megbízottja, majd 1991-92-ben, mint Dr. Kovács Pál, az Országgyűlés
Szociális és Egészségügyi Bizottság vezetője, vagyis országgyűlési képviselő
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által felkért hivatalos személy, védelemre jogosult szakértőjeként interpellációt
készítettem elő a magyar termőföldet, gazdasági állatokat és embereket kálisóval
mérgezés akadályozására, az ügyészség beindította az ellenem megrendelt
igazságügyi csalást. Klein Katalin verőcei jegyző a személyi adataimat, pl a nevemet
is, és a tulajdonomra vonatkozó adatokat is meghamisító beadványa útján
„gondnokság alá helyeztetési pert” indított ellenem a Váci Városi Bíróságnál. Erre a
perre hurcoltak el a rendőrök. Kautzné dr. Schneider Margit Erika (az összeverető
csaló bíró) a tárgyaláson a tanúim előtt letagadta a titkos miniszteri-ügyészségi
levelezést. Mivel ezt feljelentettem, belebuktak a koncepciós perbe. A Tímár utcai
rendőrkapitányságról, 1997. szeptember 10-én hajnali 4 kor három rendőr
becsengetett a 1036 Lajos u. 115. VI. 34. alatt lévő irodámba. Felmutattak egy bírói
végzést, hogy gondnokság alá helyezési per tárgyalására kell előállítaniuk a Váci
Városi Bíróságra. A végzésen hamisan volt írva a nevem és hiányzott a bírói aláírás.
Kértem várjanak egy kicsit, hogy tanácsot kérhessek az ügyvédemtől. Ők szétrúgták a
lakásajtót, kiverték a kezemből a telefont és a fejem asztallapnak lökdösték. Nem
engedtek felöltözni sem. Bilincsbe vertek és behurcoltak a rendőrségre. A rendőrségi
folyosón falnak lökdösték a fejem. Elszédültem és elestem. Ekkor a földön rugdostak.
Utána egy cellába zártak, ahová bejártak, hogy ököllel arcul vágjanak. Amikor WC-re
kellett mentem, nem adtak vécépapírt, azt mondták a „kezemmel is kitörölhetem ki a
seggem”. Később, 10 óra táján belöktek egy rendőrautóba, ráültettek a kezemre
szorított bilincsre, amitől vérzett a csuklóm. Ilyen állapotban, megkínozva és
megalázva, véresen, agyrázkódásosan elhurcoltak a váci városi bíróságra, hogy onnan
továbbhurcoltathasson egy pszichiátriára Kautzné dr. Schneider Margit Erika, a hamis
idézést kibocsátó váci bíró. Belebuktattam őt a csalásaiba, amikor letagadta a titkos
iratokat, de a katonai és a polgári ügyészek, és közben Göncz Árpád köztársasági
elnök is, az X-398/1998. hamis válaszlevelével, és végül dr. Pataki Árpád fővárosi
bíró nem bűncselekménynek hazudták ezeket a bűncselekményeiket. A hazai
kormány káliumtúladagoló „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só programja” népirtó
„egészségügyi” hatásairól lásd: mellékletek és a www.tejfalussy.com honlap
„Email könyvek” és „Videó rovatát”!

5. További önkormányzati csalás: Feleségem idős nagynénje szürkehályog miatt
rosszul látott. A lakását takarítási és ebédhordási fizetett szolgáltatást rendelt
meg az óbudai önkormányzati szociális szolgáltatótól. A nagynéni halála után
az önkormányzati szolgáltató megpróbálta elhitetni velünk, hogy a lakást ők
örökölték az ingyenes takarítási és ebédhordási szolgáltatásaik ellenében. A
rosszul látó nagynénivel általuk aláíratott megegyezést használták fel,
amelyben a nagynéni által fizetett szolgáltatásokat ingyenesnek tüntették fel,
de miután a nagynéni életében észrevettem a csalást és ő leírta, hogy mi is
történt valójában, belebuktathattam az önkormányzatot a csalásba.

6.
Legújabb: rokkant-parkolóhely hiányos megjelölésére alapozva csal az ÓbudaBékásmegyeri Önkormányzat: Három nyomorék (?) szorosan egymás mellé áll az
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autóival, az aszfaltra nem felfestett, de „3x” táblával jelölt rokkant-parkolóhelyen.
Miután valaki gyanútlanul melléjük állt 4.-nek, az egyik rokkant eltávolítja az autóját.
Ezután az önkormányzati közterület felügyelőség ellenőre lefényképezi a 4.-nek
odaállt autót. Nem teszik rá az autóra a figyelmeztetést és az üzembetartóval 50.000Ft büntetést fizettetnek. Ha két napig ott maradt, 100.00-Ft-ot. Bús Balázs
polgármester később felfesttette a 1036 Lajos u. 123. előtti „3x” parkolóhelyet, de
letagadták a csalást és 100.000-Ft büntetést kifizettették az általam ismert áldozattal.
Kaphattak belőle a csalásban segítő rokkantak is???
A fentiek azt bizonyítják, hogy címben felsorolt „káderek” - a Kádár János idején
alkalmazott alattomos módszerekkel - hivatali csalásokat folytatnak.
Mellékletek: A jelenlegi Stop só program 1950-ben Nobel-díjat kapott kutatók által
bemért fajirtó hatásai + Dr. Biczók Gyula KvVM főosztályvezető jelentése, miszerint
a magyar katonákat is mérgezi a káliumos „étkezési só” + MTA és IOI szakvélemény,
miszerint 1-2 gramm kálium is vese- és vérméreg + Prof. Dr. Papp Lajos akadémiai
nagydoktor szakvéleménye az élettanilag optimális víz, konyhasó és kálium dózisról.
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Mellékletek

SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK!
Amit a víz, konyhasó és a kálium optimális étkezési arányairól mindenkinek tudnia kell(ene):
Egészséges ember testnedveiben 110 a víz/NaCl konyhasó arány, és 30 a nátrium/kálium arány.
A Ringer fiziológiás infúziós oldattal is ilyen arányban juttatják be a VÉRBE a vizet, a konyhasót
és a káliumot. Pl. 1 nap alatt, 3 liter (desztillált) vizet + 27 gramm NaCl konyhasót + 0,4 gramm
káliumot pótolnak. Étkezésnél is ez az optimális víz- és sópótlási arány, s 1950-ben Nobel-díjat
kapott kutatók állatokon és embereken végzett sópótlás variációs kísérletei bebizonyították, hogy az
(ehhez képest) NaCl-dózis csökkentés és kálium-dózis növelés is betegítő hatású. Pl. vese- szív- és
keringésrontó, magasvérnyomás-okozó, életrövidítő, idegmérgező és ivartalanító hatása is van. Ezt
tudva, a Nemzeti Sócsökkentési, Stop Só Program megalkotói napi 5 gramm NaCl- és 4,7 gramm
káliumpótlást (Na/K=0,43), vagyis az élettanilag optimális Na/K=30-hoz képest több ezer %-kal
megváltoztatott Na/K pótlási dózisarányt írtak elő. A bizonyítékokat lásd a www.tejfalussy.com és
www.tisztaso.hu honlapokon. Jelen tájékoztatás széleskörű, közvetlen és email- terjesztését
ajánlja: Tejfalussy András (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36-202181408).
Verőce, 2014. 05. 07.
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Melléklet-12:

Kód: terrorelharitas-kuriafeljelentes-170327j

4/1.
Nyilvános közérdekű feljelentés a terrorista tudományos titkosszolgálat hazai ügynökei ellen
Felszólítom a Kúria Legfelsőbb Bíróságot, hogy tiltsa ki az élelmiszer törvényből és az étkezési só
szabványból a konyhasó (nátriumklorid) patkányméreg (káliumklorid) kálisóval sózást legalizáló
szövegeket és indítson büntetőeljárást a kálisóval „sózató” csaló társaság és az őket fedezők ellen.
A nátriumklorid kősó vagy tengeri só helyett – az ugyanannyira természetes eredetű, de konyhasó
dózissal patkányméreg (káliumklorid, káliumcitrát) – hatású kálisóval sóznak a pékek és a menzák.
Amikor csak akarnak. A kálisót konyhasót pótló gyógytápszerként engedélyezte az OÉTI (Redi Só).
Azóta Star kosher BONSALT (jósó) elnevezéssel is árusítják. Mindenkinél vesemérgező volt a 2
grammja is. A kétszerese a szívműködést is rontotta. Amikor parlamenti megbízott szakértőként
vizsgáltam az ügyet, az OÉTI azzal védekezett, hogy egy WHO kiadvány is korlátozatlan
használatra ajánlotta a (potassium) kálisót a gyermekétkeztetésben a (nátriumklorid) konyhasó
helyett. Csatolom a WHO szöveg másolatát (1). Orvosi tankönyv szerint is mérgező az 1 vagy 2
grammnál több kálium, ha egy órán belül – akárhonnan- bekerül a vérbe. Csatolom a vonatkozó
tankönyvi oldalt (2).
Orbán Viktor felemeltette a korábbi két és félszeresére a menzákon megengedett napi sódózist (2
grammról 5 grammra). Kisóvodásnál talán elegendő ennyi a nátriumklorid, de nagyobb iskolásnál
életveszélyesen kevés amikor sportol. Fizikai munkát végző vagy sportoló felnőtt is életveszélyben
van a napi 5 grammban maximált sódózis miatt. A tényleges szükséglet étkezésnél is a fiziológiás
infúzióval a vérbe juttatott mennyiség. Csatolom a sportolóknál optimális napi 15-25 gramm
konyhasódózist rögzítő hivatalos táblázatot, amiben egyébként hamis a 3-tól 5 gramm kálium
optimum (3). Csatolom az akadémiai nagydoktor Prof. Papp Lajos szívsebész ny.egyetemi tanár ezt
igazoló szakvéleményét, ami szerint napi 3 liter víz mellé 27 gramm nátrium-klorid és mellé 0,36
gramm kálium a tényleges szükséglet. (4). Az interneten megtekinthető a szóbeli nyilatkozata is.*
Azért fordulok közvetlenül a Kúria legfelsőbb bíróság elnökéhez, mert a Fővárosi Bíróság nem volt
hajlandó a fenti szakvéleményem miatt engem gondnokság alá helyezni próbáló és a tárgyalás előtt
rendőrökkel összeverető váci bírót fedező X-398/1998. köztársasági elnöki hamis iratról kimondani
hogy hamis, sőt velem akart milliós perköltséget, illetéket fizettetni, s azóta is, a köztársasági elnök
hamis iratával akadályozzák a titkosszolgálatok által koordinált engem rágalmazók az oknyomozó
szakértői munkám, bár sosem sikerült gondnokság alá helyeztetniük, lásd a választói névjegyzéket.
1.
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Kód: terrorelharitas-kuriafeljelentes-170327
2.
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4/2.

Kód: terrorelharitas-kuriafeljelentes-170327
3.

4/3.

Nem sportolóknál, akiknél nem látványos a belehalás, csak 5 gramm konyhasó (2 gramm nátrium)
pótlást írt elő ugyan ez a könyv. Nem tudományos vita, hanem tudományos titkosszolgálati csalás:
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Kód: terrorelharitas-kuriafeljelentes-170327 4/4.
4.

* Papp Lajos beszél a káliummal mérgezett sóról
https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0l4M
A Nemzeti Stop Só Programnak, Menzareformnak is nevezett tudományos titkosszolgálati csalás
és a szennyvízzel kevert folyókból csak szűréssel és klórozással ivóvíz készítés a tényleges fő oka a
magyarok életrövidülésének és ivartalanodásának, kipusztulásának. 1950-ben Nobel-díjat kaptak,
akik a nátriumhiányos és káliumtúladagoló étkezés fajirtó hatását konkrét patkány- és ember
kísérletekkel bebizonyították. Ezzel lopják el a nyugdíjbefizetéseinket és országunkat.
A népirtás egyéb bizonyítékait is közzétettük a www.tejfalussy.com honlapomon.
Közérdekű bejelentésemnél kérem a 30 napos válaszadási és intézkedési határidő betartását.
Budapest, 2017. március 27.
Jogos védelem és -önvédelem (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel (Ptk.) keretében:
Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltaláló
(1-420415-0215, an.: Bartha Edit)
2621 Verőce, Lugosi u. 71.
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:Elnok@kuria.birosag.hu
Police in Hungary <orfkvezeto@orfk.police.hu>;
kabinetfonok@mkab.hu;
"dr. Lehmann György" <lehmann@gmail.com>;
másolatot
Bene Gabor <drbenegabor@gmail.com>;
kap:
panasz <panasz@ajbh.hu>;
Trocsányi László igazságügyi miniszter <miniszter@im.gov.hu>;
tek@tek.gov.hu
titkos másolat:. . . .
dátum:2017. március 27. 8:05
Nyilvános közérdekű feljelentés a terrorista tudományos titkosszolgálat hazai ügynökei ellen
tárgy:
(Kód: terrorelharitas-kuriafeljelentes-170327)
küldő:gmail.com
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Melléklet-13:
MAGYARORSZÁGON MIÉRT KORLÁTOZATLANOK A BÍRÓSÁGOK IRATKEZELÉSI CSALÁSAI?
NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS

Iratjel: biroicsalasilehetosegbiztositotechnika-170325

Állampolgári Jogok Biztosához címzett közérdekű bejelentés a bírósági iratkezelési csalások megengedői ellen:
A bíróságok évtizedek óta akadályozzák a hatalomhoz kapcsoló bűnözők elleni pereket. Ehhez tartják fenn
a bírósági és postázási iratkezelési és irateltüntetési stb. csalási lehetőségeket? Pl. a mellékelt borítékkal
bizonyított kézbesítési mulasztást az Áder János köztársasági elnök elleni keresetem kapcsán (melléklet-1)?
A Fővárosi Bíróság korábban is csalt, amikor a személyiségi jogaimat egyáltalán nem sértőnek ítélte az engem a
rendszerváltás előtt gondnokság alá helyezettnek hazudó hamis köztársasági elnöki X-398/1998. választ , amit
Göncz Árpád az engem összeveretők és összeverők ellen közérdekű bejelentést benyújtó Magyar Egység
Párt elnökhöz, néhai Dr. Lenkei János Pál alkotmányjogászhoz címeztetett, vagyis közzétett.
Áder János is érvényben tartja az X-398/1998. hamis köztársasági elnöki iratot, amivel az elődje Göncz Árpád
személyesen fedezte a bírósági okirathamisítási csalásokra alapozva engem agyrázkódásosra rugdosó, verő és
utána „gondnokság alá helyezési” céllal megrendezett tárgyalásra hurcoló rendőröket, valamint a „tárgyaláson” is
okirat hamisító és ennek alapján a kísérletébe általam belebuktatott bírót, s az ellenem „gondnokság alá
helyeztetést” szervező belügyminisztereket, mezőgazdasági minisztert, ügyészeket és verőcei jegyzőt. A hamis
irat alapján azóta is akadályozzák a közérdekű kárelhárítási tudományos szakértői munkámat, lásd melléklet-2.
Legalább tízszer tettem közérdekű bejelentés a bírósági iratkezelési csalások ellen. Miért nem intézkedtek az
illetékes miniszterek a hamis ítéletre alkalom teremtő iratkézbesítési csalási lehetőségek felszámolására? Ilyen is
volt: eltűnt a végrehajtási irodáról és a bíróság elnökségén is, hogy a MATÁV visszavonta a hamis tartozás
követelését. Emiatt megkísérelték elárverezni a lakóingatlanomat. Csak azért bukták el a pert, mert megtaláltam
egy igazolást, hogy a tartozás nem létezését igazoló MATÁV iratot személyesen átadtam a bíróság elnökségén is.
Bűnügyi bizonyíték melléklet-1: tudatosan nem írták rá, milyen irat(ok) átvételét igazoltatták a tértivényen:

Bűnügyi bizonyíték melléklet-2: További közzétett nyilvános rendőrségi feljelentés Kükedi Zsolt és bűnsegédei,
bűntársai ellen (Kód: kukedizsoltotfeljelentes-2-170324)
Kérem a mellékelt bírósági boríték ugyanolyan ráírt ügyirat számmal kiküldését, mint aminek az átvételét a postás
aláíratta a Feleségemmel. Addig nem nyithatom fel a borítékot, mert nem tudnám bizonyítani, ha más van benne,
mint amit átadottként igazoltattak a tértivényen,
Budapest, 2017. 03. 25.
Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltaláló
(1-420415-0215, an.: Bartha Edit)
2621 Verőce, Lugosi u. 71.
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:panasz <panasz@ajbh.hu>
Trocsányi László igazságügyi miniszter <miniszter@im.gov.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu;
másolatot kap:
Pintér Sándor <ugyfelszolgalat@bm.gov.hu>;
"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>
titkos másolat: . . . . . .
dátum:2017. március 25. 10:40
MAGYARORSZÁGON MIÉRT KORLÁTOZATLANOK A BÍRÓSÁGOK IRATKEZELÉSI CSALÁSAI?
tárgy:
NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS (Iratjel: biroicsalasilehetosegbiztositotechnika-170325)
küldő:gmail.com

Melléklet-13 melléklete:

Kód: kukedizsoltotfeljelentes-2-170324
További közzétett nyilvános rendőrségi feljelentés Kükedi Zsolt és bűnsegédei, bűntársai ellen
Feljelentett személy (cég)címe: Helyi Hős - Helyi Gazdaság- és Közösségfejlesztési Korlátolt
Felelősségű Társaság/2015, 1095 Budapest, Mester utca 51. 1. em. 6/A.
Alulírt feljelentő kérem, hogy a Rendőrség nyomozza ki a Kükedi Zsolt által velem szemben
folytatott hamis információ terjesztés okait, bűntársait és hamis tanúit, és zárják őket börtönbe. Azt
is kérem kinyomozni: Áder János tudtával használja ellenem a választójogomat is szembehazudó,
Áder János által érvényben tartott (X-398/1998.) hamis iratot Kükedi Zsolt, azaz Áder a bűntársa-e.
Az ügy rövid leírása:
Kükedi Zsolt zaklatási, fenyegetési bűncselekményei ügyében a rendőrség illetékes. (Kükedi ellen
korábban sem kértem a bírósági rágalmazási pert, amivé a Rendőrség átminősítette a csapvíz
hiányos ellenőrzése ügyében és egy ivóvízkút mérgezés ügyében általam tett feljelentést ahelyett,
hogy kivizsgálta volna. A feljelentésben Kükedi Zsolt az előle is elhallgatott hiányos ellenőrzéssel
megtévesztett áldozatként szerepelt. A megtévesztettsége szemléltetésére ismertettem az általa
rólam terjesztett hamis információkat. Jelen ügyben sem kérek Kükedi Zsolttal szemben
rágalmazási pert. Nincs hozzá sem időm, sem kedvem. Ilyen személyekkel perben sem vagyok
hajlandó szóba állni. Csak az Áder János ellen indított peremben fogom esetleg tanúként idéztetni.)
Lehet, hogy Kükedi Zsolt Áder János köztársasági elnök önjelölt vagy tényleges bűntársa. Áder
ugyanis érvényben tart egy hamis iratot (X-398/1998), amire alapozva Kükedi Zsolt „gondnokság
alá helyezettnek” tüntetett fel. Ezzel mindketten szembehazudták az 1974-től folytonos autóvezetői
jogosítványomat is, a választói névjegyzékben folyamatos szereplésem is, az ügyviteli jogaimat is.
A hamis X-398/1998. iratot érvényben tartó Áder János ellen már benyújtottam a keresetet. Kükedi
tevékenységét provokációnak tartom. (A belügyminiszter és a mezőgazdasági miniszter által a
kálisóval országmérgezést kivizsgáló országgyűlési szakértői tevékenységem megtorlásaként az
ügyészséggel szerveztetett sikertelen pszichiátriai csalás folytatása, amit az X-398/1998. irat fedez.)
Kükedi Zsolt az alábbi előadásommal* kapcsolatban például ilyesmiket terjeszt szóban és írásban:
soha sem végeztem el az általam hivatkozott Antirandom méréseket, azokat, amelyeket ő is látott:
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https://www.youtube.com/watch?v=8IqhSgawGCo&feature=youtu.be. Azt írta, hogy hamisan
vádaskodok az állami vezetők ellen azáltal, hogy felhívom a magyarok figyelmét a vezetékes
csapvíz hiányos ellenőrzésére és a kálisóval műtrágyázás és ételízesítés mérgező hatására. Azt is
terjesztette felőlem, hogy tőle és másoktól is lopok. Azt is terjesztette, hogy hazudok. És azt is – a
rendőrségtől kapott információira hivatkozva (!) -, hogy aljas vagyok. Meg hogy gondnokság alá
vagyok helyezve. Nyilvánosság előtt is ilyenekkel fenyeget és zaklat: majd ő „beperel, börtönbe
zárat, eladósít, ezzel szerezve egy életre elegendő pénzt önmagának és a gyerekeinek is” stb.
*2010-ben meghívtak a Magyarok Szövetsége Bösztörpusztai rendezvényére előadónak. Az
előadás címe: „SZEX + KÁLIUM ?! Szexuálisan is eltorzít a kálisóval túladagolt kálium” volt.
Írásban lásd: http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/50.emailkonyv:szexualisan
%20torzit.a.kaliumtuladagolas.pdf.
Budapest, 2017. 03. 24.
Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltaláló
(1-420415-0215, an.: Bartha Edit)
2621 Verőce, Lugosi u. 71.
feladó:András Béla Ferenc Sydo
Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>címzett:Panasziroda ORFK Ellenőrzési
Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
Ügyelet ORFK <ugyelet.orfk@orfk.police.hu>
másolatot kap:sajto@keh.hu;
András Sára <saraandras45@gmail.com>;
Zoltán Németh <a.nemethzoltan@gmail.com>;
Bene Gabor <drbenegabor@gmail.com>;
Tóth Árpád <arpadtothmg@gmail.com>
titkos másolat:Kükedi Zsolt <zsolt.kukedi@gmail.com>;
....
dátum:2017. Március 25. 0:00
tárgy:További közzétett nyilvános rendőrségi feljelentés Kükedi Zsolt és bűnsegédei, bűntársai ellen
küldő:gmail.com
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Melléklet-14:
KÖZZÉTETT FELJELENTÉS ÉS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS

Kód: birosagi-ugyiratkezelesi-csalas-170402

RENDŐRSÉGI FELJELENTÉS ÉS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTERHEZ AZ
ÍTÉLKEZÉSI CSALÁSOKRA ALKALMAT TEREMTŐ BÍRÓSÁGI IRATKEZELÉS FENNTARTÓI ELLEN.
NEM ELLENŐRIZHETŐ, HOGY A POSTA MELY IRATOK ÁTADÁSÁT IGAZOLTATTA A FELESÉGEMMEL. A
KÉZBESÍTÉSI CSALÁS ELLENI ELJÁRÁS LEZÁRULÁSÁIG ÉS AZ IRATOK RENDESEN KIKÜLDÉSÉIG A
KÉZBESÍTÉSI HIÁNYOSSÁG BIZONYÍTÉKÁT KÉPEZŐ BORÍTÉKOKAT EMIATT NEM NYITHATTOM FEL.
TOVÁBBRA SEM ÍRJÁK RÁ A BÍRÓSÁGI ÜGYINTÉZŐK AZ ÜGYFELEKHEZ CÍMZETT BORÍTÉKOKRA AZ
ÜGYIRAT AZONOSÍTÓKAT. EMIATT LEHETETLEN ELLENŐRIZNI, HOGY A LEZÁRVA ÁTVETETETT
BORÍTÉKBAN BENNE VANNAK-E, VAGY NINCSENEK BENNE AZOK AZ IRATOK, AMELYEK ÁTADÁSÁTÁTVÉTELÉT A POSTÁS AZ EZUTÁN ÁLTALA VISSZAVETT TÉRVIVÉNYEN IGAZOLTATTA. HA EZUTÁN A
SOHA MEG NEM KAPOTT BÍRÓSÁGI VÉGZÉSRE AZ ÜGYFÉL NEM VÁLASZOLT, ELMARASZTALHATJÁK.
PÉLDÁUL RÁFOGHATJÁK, HOGY NEM KÜLDÖTT VISSZA EGY KIJAVÍTÁSRA MEGKAPOTT IRATOT STB.
ADDIG IS KÉREM TÖRÖLTETNI A VÁLASZADÁSI HATÁRIDŐKET, S AZ ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI
ELNÖK ELLEN AZ X-398/1998. SZÁMÚ IRATUK HAMISSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁRA INDÍTOTT PERT
KÉREM ÁTTENNI OLYAN BÍRÓSÁGRA, S A TÖBBI –KAPCSOLATOS ÜGYBELI- KERESETEIMET IS, AHOL
NEM FOLYTHATNAK HAMIS ÍTÉLKEZÉSRE ALKALMAT TEREMTŐ IRATKEZELÉSI CSALÁSOKAT.

Budapest, 2017. április 02.

Tejfalussy András felperes
JOGÁLLAMOT AKARÓ
oknyomozó mérnök feltaláló
1036 Budapest, Lajos u. 115.
www.tejfalussy.com
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feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
Ügyelet ORFK <ugyelet.orfk@orfk.police.hu>;
címzett:Police in Hungary <orfkvezeto@orfk.police.hu>;
janos.ader@keh.hu;
"ugyfelkapu@keh.hu" <ugyfelkapu@keh.hu>
laszlo.trocsanyi@im.gov.hu;
csaba.sarosi@im.gov.hu;
Lakossagi Kapcsolatok <lakossag@im.gov.hu>;
másolatot kap:
Elnok@kuria.birosag.hu;
"dr. Lehmann György" <lehmann@gmail.com>;
drszeszak.gyula@upcmail.hu
titkos másolat: . . .
dátum:2017. április 2. 12:28
RENDŐRSÉGI FELJELENTÉS ÉS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS AZ IGAZSÁGÜGYI
tárgy:MINISZTERHEZ AZ ÍTÉLKEZÉSI CSALÁSOKRA ALKALMAT TEREMTŐ BÍRÓSÁGI IRATKEZELÉS
FENNTARTÓI ELLEN. (Kód: birosagi-ugyiratkezelesi-csalas-170402)
küldő:gmail.com

UTÓIRAT:
A megengedett ügyiratkezelési hiányosság kihasználó magyarországi ügyészek és bírák hamis határozatai is
megtekinthetők a www.tejfalussy.com honlapomon, és az azon belül működő www.aquanet.fw.hu korábbi
honlapon. On-line tudományos kutató képzés, GTS-Antirandom, APLA System, Email-könyvek, Videók,
MEHNAM intézkedések. A hamis ítélkezésekről lásd a 11. Email könyvben összegyűjtött
dokumentumokat:
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/11.emaikonyv:jud.suss.software.pdf
A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZABADALMAIMON ALAPULÓ HATÁS-MÉRÉSEK ALAPJÁN
BEBIZONYÍTOTTUK, HOGY TUDATOSAN MÉRGEZTETIK A MAGYAROKAT. AZÉRT, HOGY
ELRABOLHASSÁK, ELLOPHASSÁK A NYUGDÍJBEFIZETÉSEINKET ÉS AZ INGATLANAI.NKAT.
EZEKET A RABLÓGYILKOSOKAT FEDEZI A BÍRÓSÁGI IRAT ELTŰNÉSEK LEHETŐVÉ TÉTELE.
Budapesten, 2017. április 02.
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Továbbküldés-1:
A Strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz valamint az Európai Uniós
Bírósághoz címzett kereset csatolása a címzettek részére is, hátha
esetleg a nemzetközi bírósági eljárás nélkül is hajlandók beszüntetni a
magyarok emberi jogait sértő bírósági és egyéb hivatali ügyintézési
diszkriminációkat, csalásokat.
Iratjel: jogallamsertobirosagiugyvitel170402

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
Ügyelet ORFK <ugyelet.orfk@orfk.police.hu>;
Police in Hungary <orfkvezeto@orfk.police.hu>;
janos.ader@keh.hu;
"ugyfelkapu@keh.hu" <ugyfelkapu@keh.hu>;
másolatot kap:laszlo.trocsanyi@im.gov.hu;
csaba.sarosi@im.gov.hu;
Lakossagi Kapcsolatok <lakossag@im.gov.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu;
"dr. Lehmann György" <lehmann@gmail.com>;
drszeszak.gyula@upcmail.hu
titkos másolat:drszeszak.gyula@upcmail.hu; . . . . . . . .
dátum:2017. április 2. 17:38
Re: RENDŐRSÉGI FELJELENTÉS ÉS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS AZ IGAZSÁGÜGYI
tárgy:MINISZTERHEZ AZ ÍTÉLKEZÉSI CSALÁSOKRA ALKALMAT TEREMTŐ BÍRÓSÁGI IRATKEZELÉS
FENNTARTÓI ELLEN. (Kód: birosagi-ugyiratkezelesi-csalas-170402)
küldő:gmail.com
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Kód: EB170510+OrbanViktornak170510

Interneten is közzétett nyílt jogvédő beadvány

8/1.

Tisztelt Európa Bizottság! (Állam elleni keresetként kapja: Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság)
Előzmény: CHAP (2017)00241 számú 2017. január 1. keltezésű Orbán Viktor segítő bejelentés
EU állásfoglalásra hivatkozva, előzetes népszavazás mellőzésével, az Országgyűlés által hazánkba
liberalizálva betelepülni engedett izraeli, ukrán stb. izraeliták itt szülhető gyerekeié lesz az ország??
Igen, ha a magyarok nem védekeznek a csökkentett konyhasópótlásra és káliumtúladagolásra
felbiztató „Reformkonyha, Menzareform, Stop Só nemzeti sócsökkentési, Chipsadó” életrövidítő és
ivartalanító csalással fajirtás ellen. A kormány tudatosan pénzeli, hogy a napi 5 grammnál több
konyhasó fogyasztását túl soknak híreszteljék, a napi 4,7 grammnál kevesebb káliumot pedig túl
kevésnek. Orvosi tankönyvek szerint fele ennyi kálium is torzítja az EKG-t, rontja a szívműködést,
előtte egészséges felnőtteknél is! Életveszélyes, ha (éhgyomorra fogyasztva) gyorsan bejut a vérbe!!
Az önvédelemhez alkalmas „házilagos” megoldásokat kell népszerűsíteni: a szennyvízzel kevert
ivóvíz helyett az otthon átpárolt tiszta (desztillált) víz ivását, a tiszta konyhasóval helyesen sózást,
a káliumot nem túladagolást, a mérgező kálium túladagolás kerülését! A védekezésünk akadályozóit
sarokba kell szorítani, el kell lehetetleníteni! Például azokkal szemben, akik azt híresztelik, hogy
„egészségveszélyeztető a tiszta desztillált ivóvíz és a napi 5 grammnál több konyhasó és a 4,7
grammnál kevesebb kálium”, idézni kell a SALSOL és Ringer infúziós oldatok összetételét: a
SALSOL-ban tiszta desztillált víz és tiszta nátrium-klorid konyhasó van és napi 3 liter SALSOL 27
gramm tiszta konyhasót is bejuttat a vérbe! A Ringer infúziónál is ugyanilyen, élettanilag optimális
a víz : konyhasó dózisarány, de a Ringer 0,36 gramm káliumot is bejuttat a vérbe a 3 liter vízzel.
Egészséges felnőtt vérében nem kell több káliumot pótolni! A konyhasó és kálium hivatalosan előírt
étkezési dózisaitól a beteg betegebb lesz, az egészséges embert is megbetegítik. A testnedvek, a
vérszérum természetes víz : konyhasó : kálium (elektrolit) összetételi arányait torzítás életrövidítő
és ivartalanító hatású is! Nobel-díjat is kaptak 1950-ben akik ezeket a patkányokkal és emberekkel
végzett étkezési konyhasó- és kálium dózisvariációs kísérleteik hatás mérési eredményei alapján
kétséget kizáróan bebizonyították! Fajirtás a kisgyermekek ellen is alkalmazott Reformkonyha,
Menzareform, Stop só nemzeti sócsökkentés, Chipsadó, s a szennyezett csapvízzel itatás is! A túl
kevés konyhasó és túl sok kálium fogyasztására felbiztatás nem egészségvédelem, hanem fajirtás!
Akik felbiztatnak azt sem bánják, ha „kiscsoportosan” lázadunk, sőt ők uszítanak saját maguk ellen,
azért, hogy mi ne a biológiai önvédelmünkkel, hanem az ő szidalmazásukkal foglalkozzunk. (A
patkányméreg kálisót „Bonsalt Star kosher tanúsítványos egészségvédő étkezési sóként” árusítják!)
Ha ártalmatlannak hazudhatják a gyilkos fegyvert, hiába tudja az áldozat, hogy kik, miért és mivel
gyilkolják! Az olyan állampolgárok, akik valóban azt szeretnék, hogy Magyarország megmaradjon
magyarnak, remélhetően bátran felveszik a harcot, igyekezve, hogy mindenki megtudja a fentieket!
Kérem segítsenek felhívni ezekre az egész magyar lakosság figyelmét. A hivatkozott konkrét
hatásmérési stb. tárgyi bizonyítékok megtekinthetők, átvehetők a www.tejfalussy.com honlapomról!
Tisztelettel:
Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltaláló
volt országgyűlési és önkormányzati szakértő
www.tejfalussy.com, +36 20 218 1408
Utóirat: Változatlan formában fenti írásaim bármelyike bárhol közzétehető, de értesítést kérek róla!
Mellékletek: 1./ PE-16/GYAMN/171-2/2017, 2./PE-16/GAMN/171-3/2017, 3./orbanviktornak170510
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KÖZZÉTETT FELJELENTŐIRAT

Kód: orbanviktornak170510
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Feljelentem zaklatás miatt a Központi Nyomozó Főügyészség vezetőjét, a Pest Megyei Kormányhivatal
Szobi Járási Hivatala PE-16/GAMN/171-2/2017 értesítésében hivatkozott főügyészségi megkeresés alapján,
s kérem a ma kézhez kapott kormányhivatali értesítés szerinti (valamennyi!) főügyészségi irat megküldését,
az eljárás megszüntetését vagy felfüggesztését a büntetőeljárás jogerős ítélettel lezárásáig az alábbi okokból:
Miután úgy próbáltak beidézni, hogy a védekezésre felkészüléshez nem küldték meg az ügyészségi iratot,
valószínűsítem, hogy azért próbálkoznak bolonddá nyilváníttatni, mert feljelentettem az alábbi csalásokat:
1./Áder János köztársasági elnököt feljelentettem hamis irat érvényben tartásáért. Azért, mert a köztársasági
elnöki hivatali hamis X-398/98. ikt. sz. irat azt híreszteli, hogy „a rendszerváltás előtt gondnokság alá
helyeztek”, és ezzel ma is szembehazudják a folyamatos választójogomat. (A hamis iratot válaszként küldték
meg Dr. Lenkei János Pál, a Magyar Egység Párt néhai elnöke közérdekű bejelentésére, amit azért nyújtott
be, mert úgy hurcoltak el egy hamis idézésre a rendőrök a váci városi bíróságra, a verőcei jegyzővel
kezdeményeztetett „gondnokság alá helyezési perre”, hogy előbb az irodámban, majd a rendőrségen
agyrázkódásosra vertek, rugdostak, 1997. szeptember 1-én. A váci bíró a csalásai miatt belebukott a
gondnokság alá helyezési kísérletébe, amit a titkos iratok szerint Váncsa Jenő mezőgazdasági miniszter és
Kamara János belügyminiszter szerveztetett a Fővárosi Főügyészséggel, mert mint megbízott országgyűlési
interpelláció szerkesztő szakértő feljelentettem a kálisóval mérgezően műtrágyáztatókat és ételízesíttetőket, a
hatás mérési bizonyítékok alapján. Szakértői megállapításaimmal egyetemi és akadémiai professzorok pl. Dr.
Szabó Árpád és Dr. Baraczka Balázs Országos Igazságügyi Orvosszakértői Intézet igazgató egyetértett, lásd
Prof. Dr. Papp Lajos ny. egyetemi tanár szakvéleményét https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0l4M!
2./Feljelentettem az ügyészeket és bírákat, akik akadályozzák az OTP által a számlánkról lelopott 514.000,Ft visszaszerzését.
3./Feljelentem az ügyészeket és bírákat, akik akadályozzák a „gilisztázás-hitelezési” csalásnak az OTP-nél és
Mezőbanknál általam leállítása alapján járó 100 millió Ft +kamatai megbízás nélküli ügyvivői díj kifizetését.
4./Feljelentettem az Európai Bizottságnál a melléklet szerinti bizonyított népirtást, hogy ők segítsenek Orbán
Viktornak leállítani. (CHAP (2017)00241. számon nyilvántartott 2017. január 1-i vizsgálat kezdeményezés.)
5./Feljelentettem azokat az ügyészeket és bírákat, akik nem hajlandók úgy küldeni az iratokat, hogy
ellenőrizni tudjam, a borítékban a tértivényen aláíratott ügyszámú irat van-e, és a büntetőeljárás végeztéig
átminősítettem előzetes büntetőfeljelentéssé a fenti ügyekben benyújtott újabb megállapítási kereseteimet.
Felszólítom a legfőbb ügyészt: haladéktalanul vonják vissza a közérdekű szakértői munkám ellehetetlenítését
célzó központi nyomozó főügyészségi aljas kezdeményezést és indítson büntető eljárást a kezdeményezői és
folytatói ellen is. Feljelentem a Központi Nyomozó főügyészség vezetőjét az értesítésért, amire hivatkozással
a Pest Megyei Kormányhivatal Szobi Járási Hivatala arról értesített, hogy „gondnokság alá próbál helyezni”.
Felkérem az Európai Bizottságot, hogy indítson büntető eljárást a magát „Magyarország államnak” elnevező
állami és önkormányzati bűnszervezet ellen, valamennyi fenti ügyben. További bizonyítékként mellékelem a
Pest Megyei Kormány Hivatal PE-16/GYAMN/171-2/2017 és PE-16/GYAMN/171-3/2017 ikt. sz. végzéseit.
Melléklet: az Európai Bizottsághoz címzett, kiegészítő nyilvános közérdekű bejelentés (Kód: EB-170510).
Tisztelettel:
Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltaláló
volt országgyűlési és önkormányzati szakértő
www.tejfalussy.com, +36 20 218 1408
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Megküldve a Pest Megyei Kormányhivatal Szobi Járási Hivatala vezetőjének is! (barta.ildiko@pest.gov.hu)
U.i. Azt üzenem Orbán Viktor miniszterelnöknek: „Állítsátok le a Semmelweiss Ignáczok elleni módszert”!
8/8.
feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>címzett:SANTE-CHAP@ec.europa.eu
másolatot kap:"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
janos.ader@keh.hu;
lu <lu@mku.hu>;
barta.ildiko@pest.gov.hu;
Balczó Zoltán <zoltan.balczo@europarl.europa.eu>;
Pintér Sándor <ugyfelszolgalat@bm.gov.hu>;
panasz <panasz@ajbh.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu;
"vona.gabor" <vona.gabor@parlament.hu>
titkos másolat:. . . .
dátum:2017. Május 11. 0:32
tárgy:Tisztelt Európa Bizottság! Nyílt levél (Előzmény: CHAP (2017)00241 számú 2017. január 1. keltezésű Orbán Viktor segítő
bejelentés)
küldő:gmail.com

Továbbküldés-1:
feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:miklos.soltesz@emmi.gov.hu
titkos másolat: . . . . . . . .
dátum:2017. május 11. 0:55
Fwd: Tisztelt Európa Bizottság! Nyílt levél (Előzmény: CHAP (2017)00241 számú 2017. január 1. keltezésű
tárgy:
Orbán Viktor segítő bejelentés)
küldő:gmail.com

Tisztelt Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bíróság!

(tértivényesen küldve)

Önöknek megküldöm, mint keresetet, azzal a kéréssel, hogy ítélettel állapítsák meg
a jogos védelemként közérdekből folytatott, korábbi országgyűlési méréstudományi
szakértői tevékenységem folytatását „elmegyógyintézetbe záratással” kísérletezéssel
büntető, emberi jogaimat sértő Magyar Állam kárfelelősségét, és tiltsák el az orvosi
csalásokra alapozott „gondnokság alá helyezési eljárás” folytatásától, ami ellen
Magyarországon nem engedtek fellebbezni, lásd a kormányhivatal fenti végzéseit!
Ítéljék durván emberi jog sértőnek a mérésekkel bizonyított „stop só” népirtást, s az
azt hatásmérések alapján leleplező méréstudományi szakértő személyem ellen a
„Magyar Állam” nevében folytatott pszichiátriai retorziós kísérleteket, kötelezve a
Magyar Állam alperest az emberi jog sértésekkel okozott összes kár megfizetésére!
Magyarország, 2017. 05. 11.
Tisztelettel: 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
Keresetem iratjele: EB170510-OrbanViktor170510-STR170511
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A Magyar Kormány és az Állampolgári Jogok Biztosa szerint is jogszerű a
kálisóval népirtás és a népirtás feljelentő volt országgyűlési szakértő ellen az
ügyészek által pszichiátriai csalás szervezés? (Közérdekű bejelentés)
Közérdekű bejelentés

Mi az Állampolgári Jogok Biztosának a jogi álláspontja? Jogszerű a mellékletben
dokumentált víz- és ételmérgezés, a konyhasó helyett kálisóval sózással is
életrövidítés és ivartalanítás, s az, hogy az ezeket mérések alapján leleplező és
hivatalosan feljelentő ( lásd melléklet) volt országgyűlési és önkormányzati szakértő
ellen ismétlődően pszichiátriai csalással kísérleteznek a bizonyítékokat sorozatosan
szembehazudó ügyészek azért is, hogy eltüntessék a nyomát, hogy a köztársasági
elnök is "évek óta gondnokság alá helyezettséget" hazudott róla?
Melléklet kód: kukedizsoltrol170511

Magyarország, 2017. 05. 11.
Tisztelettel: 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

117/117. 2017-05-11, Kód: kukedizsoltrol170511ajb

