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NÉPIRTÓKAT  NEM  FELJELENTŐ  IGAZSÁGÜGYI  CSALÓKAT  FELJELENTÉS  és 
törvényességi panasz a Legfelsőbb Bíróság Kúria elnöknél, a Fővárosi Törvényszék másodfokú 
bírósági 20.Bf.8221/2014/2. végzés ügyében.  

Alulírt  Tejfalussy András okl.  vill.  mérnök,  méréstani  szakértő  feltaláló (személyi  szám:  1-
420415-0215, lakcím: 2621 Verőce, Lugosi u. 71.) a dr. Illés Zoltán környezetvédelmi helyettes 
államtitkárral  aláírt I-1077/90. szerződésünk  és  az  Országgyűlés  Szociális-  és  Egészségügyi 
Bizottsági titkár, néhai Dr. Kovács Pál megbízottjaként, megbízás nélküli ügyvitel (lásd Ptk.) 
keretében teljesítem a fenti megbízásból származó feljelentési kötelezettségemet azzal, hogy csalási 
váddal  feljelentem a  feljelentés  kiegészítést  is  tartalmazó  fellebbezésemet  elutasító  határozatért 
felelős ügyészeket és bírákat, akik  Prof. Papp Lajos szakvéleményét (Melléklet-2.) is semmibe 
vették,  s  a  Nobel-díjas  kutatók mérési  eredményeit  (Melléklet  3.)  is,  meg sem említve,  hogy 
azokat  is  csatoltam.  Dr.  Papp  Lajos  professzor  úr  internetes  televízióban  is  elmagyarázza 
nyilatkozatát, lásd a YouTube-on és a www.tejfalussy.com honlapunk „Videó” rovatában. 

Ismételten  feljelentem  a  konyhasóval  kevert  kálisóval  magyarokat  mérgeztetőket. A 
feljelentési  kötelezettségüket szabotáló orvosokat,  gyógyszerészeket,  természetgyógyászokat, 
rendőröket, ügyészeket, bírákat, minisztereket, államtitkárokat és miniszterelnököket. Őket, 
akik  hamis  WHO-s,  Európai  Uniós  és  USA „egészségügyi  gyakorlatra”  hivatkozva  Stop  só 
programként erőszakolják, hogy a szív számára optimálisnál sokkal kevesebb nátriumot és sokkal 
több káliumot fogyasszunk. A következők is bizonyítják, hogy tudatosan folytatják a népirtást. 
1./ 1950-ben  Nobel-díjat  kapott  három kutató,  akik  nátrium-  és  kálium dózisvariációs  állat-  és 
ember  etetési  kísérleteikkel  bebizonyították,  hogy  betegítő,  ivartalanító,  és  életrövidítő,  vagyis 
népirtó hatású a  Stop Só program szerinti dózisarány-változtatás. Népirtó hatásait a  MEDICINA 
Orvosi Könyvkiadó is közzétette további több mint 60 tudományos publikációra is hivatkozva. 
2./ Minden orvos és gyógyszerész a tankönyveiből is tudja,  vagyis a mást hirdetők mindegyike 
tudatos bűnöző, hogy  ezeknek az anyagoknak az étkezési pótlása a testnedvek szerinti víz : 
nátrium : klór : kálium dózisarányban optimális. Tudják, hogy csak a víz : nátriumklorid = 
110,  nátrium  :  kálium  =  30  dózisarány  az  optimális.  Az orvosok  –  több,  mint  száz  éves 
gyakorlat  -  a  Ringer  fiziológiás  infúziós  sóoldattal  közvetlenül  a  vérbe  is  ugyanilyen 
dózisarányban juttatják be ezeket az anyagokat. Pl.  1 nap alatt  3 liter (desztillált) vizet +  27 
gramm NaCl konyhasót + 0,4 gramm káliumot pótolnak a Ringer oldattal. Az ettől több száz, több 
ezer %-os dózisarány eltérésre kényszerítés, vagyis a Stop Só program, amellyel a magyarokat 
átlagosan napi 2 gramm nátriumot és 4,7 gramm káliumot evésre, a nátrium : kálium = 0,43 
dózisaránnyal pótlására kényszerítik, a lakosság tervszerű, tudatos gyilkolása. A mellékletként 
hivatkozott bizonyítékokat lásd a Budapesti II. és III. kerületi Bírósághoz 2014. 04. 18-án általam 
benyújtott  fellebbezésben,  melynek címe:  A bűnszervezet,  amelyet  feljelentettem,  hazánkban 
sokkal több magyart legyilkolt, mint ahány zsidót a „holokauszt”.  Beadványom a Bp. II-III. 
Ker.  Bíróság  14.B.1722/2013/3.  számú,  nekem  2014.  04.  12-én  kézbesített  végzése  elleni 
fellebbezés,  amit  feljelentés  kiegészítéssel  és  bizonyítékokkal  láttam el  azokkal  az  ügyészekkel 
szemben is, akik  „nem bűncselekménynek” hazudták a káliumtúladagoló, nátriumhiányos étkezést 
ajánlást, pl.  a mérgező kálisó „biokóser Bonsalt” étkezési sóként árusításával folytatott zsidó 
fajirtást is! A természetes méreg kálisó kóser étkezési sóként árusításában a MAZSIHISZ a bűnös! 
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Tehát  nem  csak  az  akadémiai  nagydoktor  Prof.  Papp  Lajos  ny.  egyetemi  tanár  szívsebész 
szakvéleményét csatoltam (Melléklet-2.) bizonyítékként, hogy étkezésnél is a Ringer oldat szerinti 
arányok optimálisak,  hanem Nobel-díjas kutatók mérési eredményeit  (Melléklet-3.) is! Ezeket a 
dokumentumokat  a Bp. II. és III. ker. Bíróság büntetőirodáján a 2004. 04. 18-án személyesen 
nyújtottam be a 14.B.1722/2013/3. végzéssel népirtást fedezők ellen benyújtott fellebbezéshez 
és feljelentéshez!  A Stop Só program fajirtó hatásait  dokumentáló 1950-ben Nobel-díjat  kapott 
kutatók mérési eredményeit nem csak semmibe vették, de még csak meg sem említették a Fővárosi 
Törvényszék  20.Bf.8221/2014/2.  végzését  alkotó,  a  népirtó  bűnözőket  feljelenteni  elmulasztó 
személyek!  Az egész ügyben kérem Dr.  Gaudi  Nagy Tamás úr ingyenes segítő  ügyvédként 
kirendelését!

Felsorolom a Stop só  programmal  népirtás  folytatói  elleni  kötelező  feljelentést  elmulasztó 
ügyészek és  bírák és  egyéb hivatalnokok néhány hozzám címzett  levelét,  amelyek alapján 
nevezettek és a főnökeik neve azonosítható:
Központi Nyomozó Főügyészség, I.Nyom.182/2013/6., Bp. 2013. nov. 13., Dr. Csekő Tamás mb. 
csoportvezető ügyész,
Legfőbb ügyészség Nyomozás Felügyeleti és Vádelőkészítési Főosztály, NF. 12437/2010/49-50/II., 
2014. január 13. Dr. Tóth Zsuzsanna legfőbb ügyészségi ügyész, 
Legfőbb ügyészség Nyomozás Felügyeleti és Vádelőkészítési Főosztály, NF. 12437/2010/49-51/II., 
2014. január 20. Dr. Tóth Zsuzsanna legfőbb ügyészségi ügyész, 
Legfőbb ügyészség Nyomozás Felügyeleti és Vádelőkészítési Főosztály, NF. 12437/2010/49-52/II., 
2014. január 24. Dr. Tóth Zsuzsanna legfőbb ügyészségi ügyész, 
Székesfehérvári  Törvényszék,  Pk.  20.308/2014/2.  Végzés,  Szf.,  2014.  február  21.,  dr.  Folmeg 
Mónika bírósági titkár,
Nógrád Megyei Főügyészség, PM.421/2014/2-I., Bgyarmat, 2014. március 6. Dr. Lencsés Enikő 
főügyészségi ügyész, 
Fővárosi Törvényszék, 35.P.24.907/2013/13., dr. Ruttner Veronika bírósági titkár, 
Budapesti  Nyomozó  Ügyészség,  Ig.88/2014,  Bp.,  2014.  április  3.,  Dr.  Urbányi  András  mb. 
vezetőhelyettes ügyész,
Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság, 20.Bf.8221/2014/2, Bp. 2014. május 13. dr. Patassy 
Bence, a tanács tagja, előadó bíró, Csekéné dr. Szegedi Mónika a tanács elnöke, dr. Bíró Emese, a 
tanács tagja bíró, Verbó Erika kiadmány hitelesítő tisztviselő.

Melléklet: 1. feljelentes-kiegeszitessel-fellebbezes-140417 (1., 2. és 3. mellékletével 1/6-6/6. oldal).
         2. magyarokat-gyilkolokat-fedezo-fovarosi-iteloszeki-birak-140513a + .. 140513b (1-2. oldal).

Verőce, 2014. 05. 26.  

Tejfalussy András 
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A bűnszervezet, amelyet feljelentettem, hazánkban sokkal több magyart legyilkolt, mint ahány zsidót a  
"holokauszt".

FELLEBBEZÉS, az alapfeljelentéseket kiegészítéssel, a Bp. II-III. ker. Bírósághoz, 4 pld.-ban benyújtva!

Ezúton, feljelentés-kiterjesztéssel is fellebbezek a 2014. 04. 12-én kézhez kapott  14.B.1722/2013/3. végzés  
ellen: A bűnszervezet, amelyet feljelentettem, hazánkban sokkal több magyart legyilkolt, mint ahány zsidót a  
"holokauszt".  A  jelen  bírósági  végzéssel  és  ügyészségi  határozatokkal  engem  "hamis  vádaskodónak"  
feltüntetők  is  rágalmaznak:  Rágalmazással  fedezik  azokat,  a  fajirtó  bűnözőket  is,  akik  a  Ringer-oldat  
szerinti, élettanilag étkezésnél is optimális: víz/konyhasó=110, nátrium/kálium=30 dózisarányaitól több ezer  
%-kal  eltérő étkezési  nátrium- és  kálium pótlást,  napi  2  gramm nátrium- és  4,7 gramm kálium pótlást  
optimálisnak, s a tiszta desztillált ivóvizet méregnek, a szennyezettet tisztának hazudják! Minden orvos tudja,  
hogy a testnedvekben is a Ringer-oldat szerinti dózisarány van. Ez bizonyítja, hogy tudatos csalás ellenünk,  
kóser sóként is kálisót (BonSalt, Bonosalt stb.) árusíttatni. Sőt a gyermektápszerekben is (pl. "HUMÁNA") 1-
nél sokkal kisebb az Na/K arány! Az engem rágalmazó, általam feljelentett bűnszervezet tagjai között csaló  
akadémikus szakértők is  vannak,  akik  a  www.tejfalussy.com honlapomon közzétett  orvosi  tankönyvi  stb.  
mérési  bizonyítékokat  is  szembehazudják.  A  feljelentett  ügyészeknek  a  tettesek  azonosítását  meggátló  
csalása akadályozta a kért keresetpontosítást!
                                                                                                                                                        
KIEGÉSZÍTŐ FELJELENTÉS a bírósági hitelesítő nevét titkoló, bírói aláírás mellőző végzésre is ráírva: 

Börtönbe kell zárni az olyan bírósági vezetőket és igazságügyi minisztereket, akik megengedik, hogy ügyészi  
csalásokra alapozva egy bíróság így "hitelesíthessen" egy zsidó fajirtás elleni jogos feljelentést "elhárító"  
végzést, akik megengedik, hogy a postás "átvettként" igazoltasson másik iratot is, mint amit ügyszám nélküli,  
zárt borítékban átad-átvetet a tértivényen! Irateltüntetésre alkalmat teremtő csalók!

Melléklet-1. A kétoldalas bírói végzés, amire a fenti fellebbezés és feljelentés közvetlenül is rá lett írva. Azért  
is,  mert  a  bíró  hamisan  idézi  az  általam benyújtott  feljelentés  sózásra  vonatkozó  lényegét.  Az  általam  
feljelentettek mérgező kálisóval sózással és az NaCl sópótlást csökkentéssel folytatnak népirtást. A végzés  
feljelentett  megfogalmazói  ehelyett  hamisan  azt  állítják,  hogy  én  azokat  jelentettem fel,  akik  mint  ”...a  
talmudi  zsidó fajirtás  végrehajtói  akadályozzák,  hogy a nem zsidók  tiszta,  desztillált  vizet  ihassanak;  a  
konyhasó helyett kálisó tetetnek a nem zsidók ételeibe, hogy őket kipusztítsák. Továbbá azt kifogásolta, hogy  
elhallgatják azt a tényt, hogy népirtó hatású a szervezetben konyhasó a nem megfelelő pótlása”. A melléklet  
végzésüknek általam adott iratjel:”feljelentessel-fellebbezes-140418a-b.” (jpg)

Melléklet-2. Prof. Papp Lajos akadémiai nagydoktor, ny. egyetemi tanár szívsebész, szakvéleménye, amely
szerint 2 liter desztillált víz + 18 gramm konyhasó + 0,6 gramm kálisó (vagyis víz/NaCl=110, Na/K=30) az  
élettanilag optimális dózisarány a Ringer oldat alkalmazásánál és étkezés esetén is.

Melléklet-3.  Tudományos  publikáció,  ami  1950-ben  Nobel  díjat  kapott  kutatók  mérésein  alapul,  akik  
bebizonyították, hogy a nátriumpótlás csökkentés és vagy káliumbejuttatás növelés a patkányoknál és az  
emberre életrövidítő és ivartalanító hatású is. Az általam feljelentett bűnözők Stop Só programja  ezzel irt  
minket.

Kérem a „Stop Só” program alkalmaztató fajirtó bűnszervezet  tagjai nyomoztatás útján konkretizálását,  
hogy pontosíthassam az engem rágalmaz(tat)ó személyek cím stb. adatait és személyi felelősségi arányát.

Verőce, 2014. 04. 18. Néhai Dr. Kovács Pál országgyűlési képviselő által megbízott szakértő: 

Tejfalussy András 
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Melléklet-2.
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Miért nem jelentette fel egyik hazai párt sem ezeket a bírósági csalókat az európai bizottságoknál?
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 Gaudi Nagy Tamás <drgaudi@drgaudi.hu>;
 Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>
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dátum: 2014. május 26. 19:44

tárgy:
 NÉPIRTÓKAT NEM FELJELENTŐ IGAZSÁGÜGYI CSALÓKAT FELJELENTÉS 
és törvényességi panasz a Legfelsőbb Bíróság Kúria elnöknél, a Fővárosi Törvényszék 
másodfokú bírósági 20.Bf.8221/2014/2. végzés ügyében.
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