Kód: papangin-reklam-ugyben-gvh-ugyintezot-feljelentes-140204
Tejfalussy András

okl. vill. mérnök (sz.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
méréstani szakértő (www.tejfalussy.com, +36-202181408, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com).
MEHNAM-info / Jogjavítás / Orvosképzés

Panaszbejelentés-meghamisító Gazdasági Versenyhivatali
ügyintézőt nyilvánosan feljelentés
Azt panaszoltam, hogy a Panangin reklámban mutogatott panangin-kálium azt valószínűsíti,
hogy többnyire káliumhiány okozta a szívműködési zavart. Holott a Stop só programmal
csökkentett nátrium és növelt káliumbevitel okozza: az élettanilag optimális Na/K=30-ról
Na/K=0,43-ra, vagyis életveszélyesen szívműködés rontóra változtatott étkezési és/vagy
infúziós Na/K dózisarány. Lásd „panangin-hamis-reklam-gvh-ugyintezesi” melléklet, és
„http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/10/leleplezodesuk-utan-is-folytatjak-azna-k-cserevel-nepirtast-131005.b.pdf”.
A GVH ügyintéző, miután ellenkező értelműre hamisította a klinikai hatáskalibráló
mérésekre alapozott tudományos akadémiai és tankönyvi stb. szakvéleményeinken alapuló
panaszbejelentésemet, kijelenti, hogy "ez ellen nincs jogorvoslat", vagyis népirtást fedező
tudatos hivatali eljárási csalást, bűnözést folytat:
A GVH-s ügyintéző kiforgatta az alábbi szövegével* a panaszbejelentésemet, és úgy adta
tovább a népirtó Stop Só program és ahhoz a gyomor és bélkifekélyesítő káliumtabletta,
valamint a veserontó, szívműködés rontó, keringésrontó Redi só, Bonosal, Bonsalt, Vivega stb.
káliumsókat a mérgező hatásukat kimutató klinikai hatás kalibráló vizsgálatok
semmibevételével engedélyezőinek "vizsgálatra" !
*Az ügyintéző által kiforgatott szöveg: "a panaszos előadta, hogy véleménye szerint a
panaszolt által gyártott nem vényköteles Panangin elnevezésű gyógyszernek minősülő
készítmény Kálium tartalma jóval magasabb annál a határértéknél, amely egészségügyileg
elfogadható. A panaszos véleménye szerint ez a Kálium tartalom a „Nemzeti Só Program” mellett
olyan káros az egészségre, hogy „vegyi fegyvernek” is nevezhető. A panaszos szerint az élettanilag
optimális nátrium/kálium=30, míg a panaszolt reklámja 2/4,7= 0,42 nátrium/kálium arányt
publikál a panaszolt termékben, ami a panaszos szerint veszélyes az egészségre".
Verőce, 2014. 02. 04. Tejfalussy András
2014. január 28. 9:20 Bauer Magdolna írta, <BAUER.Magdolna@gvh.hu>:
Melléklet: Kód: „panangin-hamis-reklam-gvh-ugyintezesi” doc-ban és pdf-ben is.
feladó: András Tejfalussy tejfalussy.com@gmail.com
címzett: Bauer Magdolna <BAUER.Magdolna@gvh.hu>
dátum: 2014. február 5. 0:40
tárgy: Re: P/1319/2013.
küldő: gmail.com
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Kód: panangin-hamis-reklamos-gvh-ugyintezesek

feladó: András Tejfalussy <tejfalussy.com@gmail.com>
címzett: ugyfelszolgalat@gvh.hu
másolatot kap: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
András Tejfalussy <tejfalussy.com@gmail.com>;
titkos másolat:
ugyfelszolgalat@gvh.hu
dátum: 2013. szeptember 27. 13:40
tárgy: panaszBejelentés a Panangin-os kálium reklám ellen Gazdasági Versenyhivatalhoz.
küldő: gmail.com
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Kód: pananginos-bauer-re-140115flj
feladó: Bauer Magdolna <BAUER.Magdolna@gvh.hu>
címzett: "András Tejfalussy (tejfalussy.com@gmail.com)" <tejfalussy.com@gmail.com>
dátum: 2013. december 16. 8:29
tárgy: P/1319/2013.
küldő: gvh.hu
Tisztelt Tejfalussy András Úr!
Tájékoztatásunkat a mellékelt dokumentumban olvashatja.
Üdvözlettel:
Bauer Magdolna
vizsgáló
Ügyfélszolgálati Iroda
Gazdasági Versenyhivatal

Melléklet. P/1319/2013.
Tejfalussy András okl. vill. mérnök (személyi szám: 1-420415-0215), közérdekű bejelentésekkel
és közérdekű javaslatokkal megbízás nélkül is kárelhárító méréstani szakértő, AGROANALÍZIS
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk, Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest,
Lajos u. 115.,www.tejfalussy.com, mobil: +36-202181408,
email:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
MEHNAM-info / Orvos továbbképzés / Jogjavítás / Vitarovat
Kód: ogyi-oeti-hatarertek-csalasai-140116gvh
Feljelentés-kiegészítés:
Hiányzik a Gazdasági Versenyhivatal fenti válasza mellékletének melléklete.
Az OGYI alkalmatlan az ilyen ügyek vizsgálatára, ugyanis pl. 0,43 NaCl/KCl arányt hazudva optimálisnak,
"napi" 2 grammos nátrium és 4,7 grammos kálium dózissal mérgeztetik a magyarokat. Az élettanilag
optimális Na/K dózisarány=30, lásd fiziológiás Ringer-oldat étkezésnél is optimális. Az OGYI azt is titkolja,
hogy "kitapadós" káliumtablettákkal van tele a hullák gyomra, belei. Eltitkolja, hogy a klinikai hatásellenőrző
vizsgálat során kb. 4 gramm/8órás káliumdózis 6 emberből 5-nél gyomorfájdalmat, egynél pedig bevérzést
okozott (átlag), lásd a a Kálium-R tabletta hatásairól a mellékelt titkos klinikai összefoglaló jelentést.
Tegyenek feljelentést a hamis Na és K határértékek fedezetében Kálium-R tablettával, Redi sóval, Vivegával,
Bonosal-lal, Bonsalt-kóserrel stb. népirtó gyógyszergyárak és élelmiszergyártó cégek vezetői és az őket
fedező OGYI, OÉTI vezetők és egészségügyi miniszterek, államtitkárok ellen!
Verőce, 2014. 01. 16.
Tejfalussy András
2013. december 16. 8:29 Bauer Magdolna írta, <BAUER.Magdolna@gvh.hu>:
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Kód: gvh-131206

Gazdasági Versenyhivatal
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet
Országos Gyógyszerészeti Intézet
Főigazgatóság
Ügyszám: P/1319/2013.
Iktatószám: P/1319-008/2013.
Ügyintéző: Bauer Magdolna
Telefon: (06-1) 472-8851
E-mail: bauer.magdolna@gvh.hu
Tejfalussy András (tejfalussy.com@gmail.com) panaszosnak a Richter Gedeon Nyrt. (1103
Budapest, Gyömrői út 19-21.) panaszolt magatartása tárgyában tett a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.)
43/I. §-ának (1) bekezdése szerint panasznak minősülő beadványának Panangin
gyógyszerkészítmény összetételével kapcsolatos kifogásokra vonatkozó részét a Gazdasági
Versenyhivatal a címzett, mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság részére az
azzal kapcsolatos eljárás lefolytatása céljából megküldi.
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
(a továbbiakban: Tpvt.) 43/I. §-ának (1) bekezdése szerint a 43/H. § (1) bekezdése szerinti
bejelentésnek nem minősülő beadványt a Gazdasági Versenyhivatal panaszként kezeli.
A beadvány a 43/H. § (1) bekezdés értelmében akkor minősül bejelentésnek, ha azt a Gazdasági
Versenyhivatal által közzétett formátumú, megfelelően kitöltött űrlapon kerül a Gazdasági
Versenyhivatalhoz benyújtásra. Az érintett beadvány nem felelt meg a fenti követelményeknek,
amennyiben nem űrlapon került benyújtásra, ezért a Gazdasági Versenyhivatal azt panaszként
kezelte.
A Gazdasági Versenyhivatalnak a panasszal kapcsolatos eljárására vonatkozó szabályokat a Tpvt.
43/G. §-ának (2) bekezdése, valamint 43/I. §-a állapítja meg. A 43/I. § (4) bekezdése szerint, ha a
panaszban megjelölt magatartással kapcsolatban más hatóság jogosult eljárni, a Gazdasági
Versenyhivatal a panaszt ennek megállapításától számított nyolc napon belül – a panaszos egyidejű
értesítése mellett – megküldi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak A panaszos
előadta, hogy véleménye szerint a panaszolt által gyártott nem vényköteles Panangin
elnevezésű gyógyszernek minősülő készítmény Kálium tartalma jóval magasabb annál a
határértéknél, amely egészségügyileg elfogadható. A panaszos véleménye szerint ez a Kálium
tartalom a „Nemzeti Só Program” mellett olyan káros az egészségre, hogy „vegyi fegyvernek” is
nevezhető. A panaszos szerint az élettanilag optimális nátrium/kálium=30, míg a panaszolt
reklámja 2/4,7= 0,42 nátrium/kálium arányt publikál a panaszolt termékben, ami a panaszos
szerint veszélyes az egészségre.
A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható a termék minőségét kifogásoló panaszok
esetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, gyógyszerpiacot szabályozó
törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 17. § (2a) bekezdése alapján a
gyógyszerészeti államigazgatási szerv jogosult eljárni. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi
Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. Korm. rendelet 2. § d) pontja
gyógyszerészeti államigazgatási szervként a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és
Szervezetfejlesztési Intézetet jelöli ki.
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A fentiek alapján a Gazdasági Versenyhivatal a panaszt az eljárás lefolytatása érdekében a
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Országos
Gyógyszerészeti Intézet Főigazgatóságnak megküldi, erről a panaszost egyidejűleg értesíti.
A Tpvt.-nek a panasszal kapcsolatos eljárásra vonatkozó rendelkezései a Gazdasági Versenyhivatal
e döntése ellen nem biztosítanak jogorvoslatot. Melléklet: P/1319/2013. iktatószámú panasz
Budapest, 2013. december 6.
P.h.
Bauer Magdolna
vizsgáló
1054 Budapest V. Alkotmány u. 5. Telefon: 06-1-472-8851, Fax: 06-1-4728905
E-mail: ugyfelszolgalat@gmail.com
Kód: gvh-131213

Gazdasági Versenyhivatal
Tejfalussy András úr részére
tejfalussy.com@gmail.com
Ügyszám: P/1319/2013.
Iktatószám: P/1319-009/2013.
Ügyintéző: Bauer Magdolna
Telefon: (06-1) 472-8851
E-mail: bauer.magdolna@gvh.hu
Tisztelt Tejfalussy András Úr!
A Gazdasági Versenyhivatal
tájékoztatja,
hogy a Richter Gedeon Nyrt. (1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) magatartása miatt tett
panaszának a termék minőségével (így összetételével) kapcsolatos kifogások kivizsgálására
vonatkozó részét a Hivatal a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési
Intézet Országos Gyógyszerészeti Intézet Főigazgatóságnak (a továbbiakban: GYEMSZI OGYI) az
eljárás lefolytatása céljából megküldte, mivel megállapította, hogy a panaszban megjelölt
magatartással kapcsolatban eljárásra más hatóság jogosult.
Jelen tájékoztatáshoz csatoltan találja a Gazdasági Versenyhivatal a GYEMSZI OGYI-nak küldött
levelét.
Melléklet: P/1319-008/2013. iktatószámú levél
Budapest, 2013. december 13.
P.h.
Bauer Magdolna
vizsgáló
1054 Budapest V. Alkotmány u. 5. Telefon: 06-1-472-8851, Fax: 06-1-4728905
E-mail: ugyfelszolgalat@gmail.com
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Kód: gvh-140128

Gazdasági Versenyhivatal
Tejfalussy András úr részére
tejfalussy.com@gmail.com
Ügyszám: P/1319/2013.
Iktatószám: P/1319-012/2013.
Ügyintéző: Bauer Magdolna
Telefon: (06-1) 472-8851
E-mail: bauer.magdolna@gvh.hu
Tisztelt Tejfalussy András Úr!
A Gazdasági Versenyhivatal
tájékoztatja,
hogy a Richter Gedeon Nyrt. (1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) magatartása miatt tett panaszának
kiegészítéseként a Gazdasági Versenyhivatalhoz 2014. január 16-án érkezett beadványát a
Gazdasági Versenyhivatal (GVH) továbbította a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Országos
Gyógyszerészeti Intézet Főigazgatóságnak (a továbbiakban: GYEMSZI OGYI), tekintettel arra,
hogy P/1319/2013. számú panaszát a GVH a GYEMSZI OGYI-hoz 2013. december 6-án áttette.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.
Melléklet: P/1319-013/2013. iktatószámú levél
Budapest, 2014. január 28.
P.h.
Bauer
Magdolna
vizsgáló

1054 Budapest V. Alkotmány u. 5. Telefon: 06-1-472-8851, Fax: 06-1-4728905
E-mail: ugyfelszolgalat@gmail.com

Kiegészítő bizonyítás a káliumhiány-veszélyt hamisan valószínűsítő „papanginos csalók” ellen
A tudományos szakértők konyhasóval kevert kálisóval tudatosan talajmérgezési és népmérgezési
országos és nemzetközi csalásai hatás kalibráló méréstani bizonyítékait, bűnügyi dokumentumait
lásd: http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/52.emailkonyv:1.es.2.peticio.pdf
Verőce, 2014. 02. 06. Tejfalussy András
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