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Feljelentés, az NF.13326/2017/1. hamis határozattal Tejfalussy András korábbi országgyűlési szakértőt
bizonyítatlan feljelentéssel rágalmazó, népmérgezés bizonyító méréseket semmibevevő ügyész(ek) ellen
Az ügyészek a következőkkel rágalmaztak, mint feljelentőt: „Nem objektív tényeken, hanem a feljelentő
különböző részinformációkból és véleményekből leszűrt személyes véleményén alapszik. A feljelentésben
felhívottak sem önmagukban, sem összességükben nem alkalmasak arra, hogy azok alapján bűncselekmény
egyszerű gyanúját meg lehessen állapítani...”
„Lényegében összeollózott, a nyomtatott és elektronikus sajtóban megjelent cikkekből és véleményekből,
valamint egyéb dokumentumokból áll, melyek a feljelentő koncepciója szerint azt igazolják, hogy a
magyarokat az egészségre káros kálium tartalmú élelmiszerek fogyasztására való kényszerítéssel
mérgezik...”
„....feljelentésében bűncselekmény elkövetésére utaló konkrét és tényszerű adat nem található. A
feljelentés különböző sajtócikkek, egyéni vélemények és dokumentumrészletek halmaza, amely a feljelentő
meglátása szerint a magyarság tudatos mérgezését igazolják”. „A feljelentő véleményeken alapuló és általa
valósnak vélt (zsidóknak a keresztények leigázására irányuló szándéka) és valós (népfogyás, kálium
egészségre gyakrolt hatásai) információkat helyez egymás mellé azt sejtetve, illetve azon véleményének
hangot adva, mely szerint a valós tények mögött a magyarság kiirtására irányuló tudatos szándék áll.” …..
A rágalmazó ügyészi határozat hamisságát biológiai hatás mérésekkel bizonyításon alapuló vád:
1./ Az ügyész hamisan állítja, hogy nem bizonyítja a „Testvérek, hittestvérek!” kezdetű Alliance Israelitee
felhívás, - amiben a nemzetközi zsidó vezetők 1910-ben közzétettek egy 100 éves tervet Magyarország és
Galícia véglegesen birtokbavételére, leigázására, azt, hogy volt ilyen terv és fennmaradt, mert nem vonták
vissza.. Annak ellenére hiteltelennek tünteti fel a nemzetközileg publikált tervet, hogy az előző izraeli elnök
Simon Perez nyíltan kérkedett Magyarország Izrael általi felvásárlásával és folytatódik az ide betelepülésük.
2./ Az ügyész hamisan valószínűsíti, hogy nincs rá bizonyíték, hogy a Szovjetúnióban kivégeztek 31 tudóst,
akik felléptek a kálium műtrágyázás ellen a második világháború előtt. Semmibevette az írásos bizonyítékot.
3./ Az ügyész azzal is csal, hogy nem tekinti bizonyítéknak a Budapesti Kertészeti Egyetemen a Magyar
Tudományos Akadémia részére is végzett, általam vezetett, a nemzetközi szabadalmaim szerinti sokváltozós
Antirandom biológiai hatás- mérési mérőtér fényképét, amelyen kövzvetlenül látszik a mérgező kálium
műtrágya mérgező, aszálykor a növényeket védekezés képtelenné tevő, pusztító hatása.
4./ Az ügyész azzal is csal, hogy nem tekinti bizonyítéknak a Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti
Növénykórtani és Rovartani Intézetében végzett biológiai hatás méréseket, melyek szerint mérgezi az
anyatejet és veszélyezteti a gazdasági állatok szaporodóképességét a sejtdeformáló és rákkeltő hatású kálium
műtrágyákkal a talajokban mérgezőre növelt vízoldható kálium, ami nagymértékben rontja a burgonya
keményítőtartalmát és a cukorrépa cukortartalmát is. (Semmibevette a vonatkozó kutatói szakvéleményt.)
5./ Az ügyész azzal is csal, hogy nem tekinti bizonyítéknak az általam vezetett Agroanalízis Tudományos
Társaság Verőcemarosi kísérleti állomásán 1992-ben a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
megbízásából végzett és fizetett, a nemzetközi szabadalmaim szerinti biológiai hatásvizsgálat jegyzőkönyvét,
amit három minisztériumi szakértő is aláírt, akik miután megtekintették a mérőteret látták, hogy éppen úgy
tönkretette, pusztította aszálykor a növényeket az izraeli káliumnitrát műtrágya, mint a kálisó műtrágya.
6./ Az ügyész azzal is csal, hogy nem tekinti bizonyítéknak a Medicina Orvosi Könyvkiadó által 1976-ban,
62 akadémiai szintű publikációra is hivatkozva közzétett biológiai hatásmérési eredményeket arról, hogy az
1950-ben Nobel díjat kapott 3 mellékvesekéreg kutató, a patkányokon és embereken végzett biológiai
hatásméréseik eredményeivel bebizonyították a mérgező kálium túladagolás és a hatását erősítő hiányos
konyhasó pótlás életrövidítő, magas vérnyomást is előidéző, nemi jelleg torzító (ivartalanító) fajirtó hatását.
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7./ Az ügyész azzzal is csalt, hogy nem ismerte el bizonyítéknak a Budapesti Műszaki Egyetem Műszer- és
Méréstechnikai Tanszékén 1994. november 21-én tartott méréstani egyeztető megbeszélésről megküldött
Emlékeztetőt, amit a tanszékvezetővel együtt írtam alá arról, hogy magyarországi állami szervek, pl. az
OÉTI által végeztetett káliumhatás mérések hivatalos jelentései szerint a fél liter vízben oldva szájon át
bejuttatott 0,88 vagy 1,76 gramm kálium (2, ill. 4 gramm kálisó) 10-ből 10 embernek csökkentette le 50%osra a vizeletkiválasztását. Az emlékeztető azt is bizonyítja, hogy 1,76 gramm kálium kb. másfél órán át
mérgezőre növelte a vérszérum kálium tartalmát! És azt is bizonyítja, hogy a KÁLIUM Retard tablettával
szájon át bejuttatott 4 gramm káliumtól, 8 db tablettától, 6 közül 5 embernek fájt a gyomra, és egyiküknél
gyomolfali vérzést okozott! Bizonyítottan hamisak az ezekkel ellentétes ETT IB és OÉTI szakvélemények,
amelyeket a nyomozó rendőrség szerzett be. Ők szerezték be a Kálium-R tabletta 10% gyakoriságú mérgező
hatását bizonyító 8 aláírásos Pécsi Egyetemi klinikai jelentést, amit sikertelenül próbáltak meg letagadni!
8./ Az ügyész tudatos csalása az is, hogy nem tekinti bizonyítéknak a fenti emlékeztetőnkben idézett orvosi
tankönyvi tantételeket, amelyek szerint 1 óra alatt a vérbe – akárhonnan – bejutó több mint 0,8 vagy 1,6
gramm kálium is veszedelmesen mérgezhet, s előtte egészséges embernél is eltorzul az EKG a 24 óra alatt
lassan bejuttatott 5-8 gramm kálisó 2,2-3,5 gramm kálium tartalmától, ennyi is elrontja a szívműködést.
9./ A ügyész csalt, amikor semmibe vette azt a biológiai bizonyítékot, hogy egészséges ember
testnedveiben, vérszérumában ugyanolyan arányban van a víz, a konyhasó és a kálium, mint az infúziós
Ringer oldatban. Pl. a Ringerrel 24 óra alatt 3 liter desztillált vízzel 27 gramm NaCl konyhasót és 0,36
gramm káliumot juttatnak be a vérbe, s ékezéssel bejutatva is ez az élettanilag optimális dózisarány. Tehát
nyilvánvaló bűncselekmény, hogy Nemzeti Stop Só címen, Menzareformként, előírta a kormány, hogy a
magyarok akármilyen gyorsan, akármennyi víz mellé, min. 4,7 gramm káliumot, s max. 5 gramm
konyhasót pótoljanak naponta. Tiltják a tiszta desztillált víz ivást, és Chips adóval büntetik rendesen
sózott élelmiszerek előállítóit és a Chips adó büntetésből származó bevételből ígértek fizetésemelést az
orvosoknak, ami korrumpálja őket, hogy ne gátolják a káliummal népmérgezést. Ennek eredményeként
ma az NaCl konyhasó helyett a patkányméreg hatású kálisót árusíthatják „gyógyhatású étkezési sóként” a
Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hatóság (NÉBIH) tudtával és beleegyezésével! Lásd az internetet: VIVEGA
és Izrael állami Star kosher tanúsítványos kálisó „BONSALT” a nátriummentes(!) étkezési „jósó” magyar
nyelvű hamis reklámozását! Ezt fedezik az ügyészek!
A fenti népirtásról általam csatolt hatásmérési és okirati bizonyítékokat hamisan hivatkozó, engem becsmérlő
ügyészségi határozat tudatosan bűnpártolja a magyar lakosságot kálisóval mérgez(tet)ő terroristákat, Ez a dr.
Polt Péter legfőbb ügyész és az elődei által koordinált hazai ügyészséget terrorista bűnszervezetté minősíti!
Melléklet: NF.13326/2017/1. (A nemzetközi méréstudományi szabadalmaim szerinti jobb biológiai hatásmérésekkel megalapozott szakértői munkámat becsmérlő, rágalmazó hamis ügyészségi határozat, amivel a
Bibliában és Talmudban ma is előírt (lásd 2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/1-26, Talmud Taanith 10 a. lap és
Talmud Baba kamma 93 b. lap!) ivóvízszennyezéssel és sózás elrontással fajirtó aljas terroristákat védik.)
Csatolmány: 101. Email könyvem, egy izrael tudós, a „nyugati férfiak 2050-re nemzőképtelenségét”
valószínűsítő nyilatkozatával, s további mérési bizonyítékokkal arról, hogy tudatosan népirtanak az eltitkolt
mérgező hatású káliummal, s mérgező hatását csökkentő konyhasó és desztilláltvíz mérgezőnek hazudásával.
Magyarország, 2018. január 3.
Jogos védelemként (Btk.) és megbízás nélküli közérdekű kárelhárításként (Ptk.) benyújtja és közzéteszi:
Tejfalussy András okl. vill. mérnök
hatásmérés tudományi szakértő feltaláló
Magyarország, 1036 Bp. Lajos u. 115. III. 18.
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20 218 1408,
HIHETŐMAGAZIN, www.tejfalussy.com
Cc. Orbán Viktor miniszterelnökhöz és Dr. Darák Péter Kúria bírósági elnökhöz, közérdekű bejelentésként!
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*

* Lásd: http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2018/01/elarvultingatlanokrol-171113email2.pdf
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Feljelentem ügyészségi határozat hitelesítési csalás megengedése hivatali visszaélés váddal a fenti hamis
határozat alábbi okiratkezelési, adminisztációs csalására lehetőség biztosító dr. Polt Péter legfőbb ügyészt:
A hamis ügyészségi határozat első oldaláról az oldalszám, a második oldaláról az ügyiratszám hiányzik. A
hamis határozatért felelős ügyész aláírása, de a hamis határozatot hitelesítő ügyészségi alkalmazott neve,
és hiteles aláírása is hiányzik. Mindezek bizonyítják, hogy az ügyészek úgy csalhatnak és rágalmazhatnak,
hogy az általuk megcsalt rágalmazott feljelentőknek ne lehessen erről hiteles okirati bizonyítéka ellenük!
Budapest, 2018. január 3.
Tejfalussy András
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semmibe vevő ügyészek ellen. (Iratjel: ragalmazo-ugyeszeket-feljelentes-180103)
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Tisztelt Levélíró!
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Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről
az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

