
 HIÁBAVALÓ Panaszbejelentés igazságügyi ügyintézési diszkriminálás 
miatt, Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszterhez        

Az ügy legutóbbi iratai
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Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter úr részére!
Panaszbejelentés igazságügyi ügyintézési diszkriminálás miatt
 
 1993-ban indítottam egy előzetes megállapítási pert a Fővárosi Bíróságon 2.P.20.129/1993.szám 
alatt. Azért, hogy ítélettel ismerje el e bíróság, hogy a Magyar Állam hitelezési csalásban vett részt.
 
 A hitelezési csalásnak az a lényege, hogy a Mezőgazdasági Minisztérium felbiztatta a magyarokat 
humusztermelő giliszták OTP hitelből felvásárlására. Ezzel rövid idő alatt mintegy 50.000 embert 
eladósítottak. Ugyanis a giliszta (egyik sem) képes humuszt termelni. Az ürülékük nem humusz. 
Csak szervesanyag (gilisztaürülék). Nem humusz, csak szervestrágya. Annyi hatása sincs, mint a 
gilisztával feletetett állati trágyának. Ezt a nemzetközi szabadalmaim szerinti hatásvizsgáló mérés 
1989 során derítette ki. Ennek alapján feljelentettem (a Pest Megyei Bíróságon, Tölg Molnár László 
bíró úrnál) a csalást folytatókat. Ezután leállítottam a csaláson alapuló hitelezést az OTP-nél és a 
Mezőbanknál is. Ezenkívül a mezőgazdasági szaklapokban is megírtam, hogy csalást folytattak.
 
 A gilisztázási csalás és annak hiteleztetése leleplezéséért megbízás nélküli ügyvitel alapon is járó 
díj kifizettetéséhez általam megírt keresetet 1973 során neves ügyvéd, dr. Czugler Péter úr 
pontosította, ingyen, mert őt is felháborította a hitelezési csalás. (Ő korábban jogi egyetemi tanár és 
bíró is volt.) Az 1993-ban indított pert a mai napig sem tárgyalták le. Tárgyalás helyett a 
feljelentett miniszterek elmebeteggé próbáltak nyilváníttatni. A bíróság erre várása címén halogatta 
a kereset tárgyalásra kitűzését. Közben egyszer a rendőrök összevertek, majd elhurcoltak 
gondnokság alá helyezési tárgyalásra (1997. szept. 10.). Nem sikerült gondnokság alá helyezniük. 
Azért, mert agyrázkódásosra verten is rábizonyítottam a csaló bíróra (Dr. Kautzné dr. Schneider 
Margit Erika), hogy okirat hamisításokban vesz részt. Ezt a bírót Göncz Árpád nevezte ki a Váci 
Városi Bíróság elnökévé. Azután, hogy Dr. Lenkei János Pál, Magyar Egység Párt elnök, 
alkotmányjogász a veretés miatt feljelentette ezt a bírót egy Göncz Árpádhoz intézett közérdekű 
bejelentéssel. Göncz Árpád íratott a közérdekű bejelentésre egy X-398/1998.ikt. számú hamis 
elutasítást.
Az hazudták benne, hogy engem „a rendszerváltás előtt gondnokság alá helyeztek”. Ezzel az 
állampolgári választójogom elvesztését is hazudták. A Fővárosi Bíróság, ahol bepereltem a verető 
bírót fedező Államot és Köztársasági Elnöki Hivatalát, azzal utasították el a keresetet (dr. Pataki 
Árpád bíró), hogy egyáltalán nem jogsértő a veretést fedező hamis köztársasági elnöki közérdekű 
bejelentés elutasítás. Pataki Árpád bíró ezzel folytatta a gondnokság alá helyezettséget 
valószínűsítést. A hitelezési csalást a Legfelsőbb Bírság is fedezi:
 A Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiuma hozott és elterjesztett egy hamis elvi határozatot. A 
hamis címe „humusztermelő gilisztának” nevezi a humusztermelésre, egy nívódíjas talajtani
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tankönyv szerint is képtelen trágyagilisztákat. Ezeknek eredménye, hogy az interneten ma is 
„humusztermelő gilisztaként” árusíthatják. A 2.P.20.129/1993. peri keresetben másik közérdekű 
kárelhárítás alapján is kértem ügyvivői díj megállapítását. kifizettetését. Annak alapján, hogy 
megbízott országgyűlési méréstudományi szakértőként, mérések alapján lelepleztem egy 
táplálkozás tudományi csalást. Azt, hogy konyhasó pótlás csökkentésre és káliumtúladagoló 
étkezésre biztatják fel a lakosságot. Ugyanis 1950-ben Nobel díjat kaptak azok a kutatók, akik 
patkányokkal és emberekkel (!) kísérletezve kimutatták az étkezési sózás csökkentés és a kálium 
túladagolás betegítő, életrövidítő, ivartalanító, vagyis fajirtó hatását. Ezt sem tárgyalták le. A 
Magyar Tudományos Akadémia által is fedezett biológiai csalásokat az igazságügyből fedezik.
 Az ezek miatt az igazságügyi bűncselekményeket elkövető bírákat és ügyészeket foglalkoztató 
intézmények ellen is folytatott pert az is akadályozza, hogy az ügyészek szabotálják a hivatali 
bűnösök elleni vádemelést. Annak dacára is, hogy Fővárosi Bíróság Cégbírósága által kijelölt 
végelszámolóként is folytatom a pert.
 Az Agroanalízis Tudományos Társaság Környezetvédelmi és Gazdaságosság Ellenőrző Központja 
gmk-t én vezettem. A gmk-k megszüntetése miatt a volt cégemnél hivatalosan ma is én intézem a 
végelszámolást. A gmk-nak nincs külső tartozása, csak külső követelése. Eszközei nullára leíródtak. 
A kárelhárítási munkákat azonos névvel, jelenleg pjt keretek között folytatjuk, az én tudományos 
kutatási software licenceim alapján.
 
 Ezúton is megköszönöm a t. Cégbíró türelmét. Azt is, hogy többször megvédett a megalapozatlanul 
támadó ügyészekkel szemben. (Ő tájékoztatott, hogy az Igazságügyi Kormányhivataltól segítő 
ügyvédet kaphatok.)

 A t. Cégbíróság felé lenne egy kérésem. Szíveskedjenek igazolni, hogy határidőben megírtam a 
fellebbezést és megküldtem a t. Cégbíróságnak, a Budapest Főváros Kormány Hivatala segítő 
ügyvéd kirendelési kérelem elutasító BPE/301/101793-2/2015 határozata ellen. Ugyanis a 
Kormányhivatal faxa nem működött, és emiatt elkésve tudtam, végül is csak e-mail útján, 
közvetlenül hozzájuk is eljuttatni a fellebbezést. 1993 óta húzódó fenti peres ügyekben mindmáig 
sem lehetett elérni, hogy elkezdjék az érdemi tárgyalást. A segítő ügyvédet elutasító határozatát arra 
alapozta a kormányhivatali vezető, hogy a gmk jogutód vállalkozása én vagyok, és vállalkozásnak 
nem jár segítő ügyvéd. Holott, mint végelszámoló, magánszemély jogutódként neveztem meg 
magam, nem pedig „jogutód cégként”. Azon az alapon, hogy a gmk részére mindvégig én 
biztosítottam a licencjogokat, helyiségeket stb. Valamint azon az alapon, hogy logikus, hogy egy 
olyan magánszemély, aki a gmk működéséért mindvégig egyetemleges felelős gmk tag volt, a gmk 
követelései tekintetében is jogutód.
 
 Egyébként, ugyancsak a megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel keretében, nagyszámú konkrét 
bizonyítékot gyűjtöttem össze arra, hogy milyen ügyviteli és adminisztrációs stb. csalásokkal 
diszkriminálják az ügyészek és a bírák a Magyar Tudományos Akadémia és az Egyetemek vezetői 
által fedezett csalások elkövetői ellen fellépő feljelentőket, perindítókat. Ezeket ezúton az Ön, s 
ezzel a Magyar Állam rendelkezésére bocsátom:
 
 Például: Nem írják alá rendesen a hamis végzések, hamis ítéletek azon példányait amelyeket postai 
úton megküldenek a feljelentőnek és a felpereseknek. Az irathitelesítést végző sem írja ki olvasható 
módon a nevét. Fordítva regisztrálják, hogy ki volt a feljelentő és ki az, aki fel van jelentve. Az 
írataik első oldalán tüntetik fel csak az ügyszámot, a többi oldal kicserélhető. Fordítva regisztrálják 
a felperest és az alperest. Fordítva regisztrálják a perújítót, s akivel szemben perújítást nyújtottak 
be. A bírósági borítékra nem írják rá a benne keresendő ügyirat iratszámát. Újabban a postai 
értesítőre sem. A boríték tartalmát ellenőrizhetetlenül átvevő ügyféllel aláíratott tértivényre, amit a
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Posta visszaküld a feladónak, a bíróságon akármit rá lehet írni, utólag is. Az ügyfél a fentiek miatt 
nem tudja észrevenni, ha más iratot tettek a borítékba, mint aminek az átvételét aláíratták vele a 
tértivényen. Ha mégis észreveszi, mert például feljegyzi a csak a tértivényen lévő ügyiratszámot, 
akkor se tudja bizonyítani a hivatalok által elkövetett kézbesítési csalást. A bíró és a bírósági 
irathitelesítő nem köteles hitelesen aláírni a hivatalos iratot, Viszont a címzettől olvasható kiírását és 
aláírást is követelnek. Ezekkel a bírák tetszésük szerint elhúzhatják a per tárgyalásra kitűzését. 
Tetszőlegesen hamis végzéseket és ítéleteket hozhatnak. Érdemi vizsgálat nélkül, bizonyítékokat 
semmibe véve tudják elutasítani a bűnözőkel szemben benyújtott feljelentéseket és kártérítési 
kereseteket. Végzésekkel is, hogy ne lehessen felülvizsgálatot kérni. A pártfogó ügyvédnek sokkal 
kevesebb munkadíjat ítélnek meg, mint az ellenfelek ügyvédeinek. Pl. egy nekem sokáig rendesen 
segítő pártfogó ügyvédnek (dr. Simonyi Katalinnak) 10.000 Ft-ot. A Göncz Árpádot, az X-
398/1998. ikt. számú hamis iratot fedező csaló ügyvédeknek viszont majdnem félmillió Ft-ot (+ 
milliós illeték!) A fentiekkel kapcsolatos kárelhárító közérdekű bejelentéseimre az előző 
igazságügyi miniszterek, s Ön sem válaszoltak. Vagyis diszkriminálnak minket. Az is lehet, hogy 
faji okból, a Talmud alapján. A felsorolt bírói és ügyészi bűncselekmények dokumentumait 
lásd: www.tejfalussy.com..
 
Ezúton Öntől, az igazságügyi minisztertől is kérem pártfogó ügyvéd biztosítását a végelszámolást 
tovább intézésemhez, mert ügyvédi ellenjegyzés nélkül a t. Cégbíróság a másodfokon eljáró 
bírósághoz nem továbbíthatja a gmk végelszámolását kényszermegszüntetés ellen általam 
elkészített, hozzájuk benyújtott fellebbezést. Vagy Ön fizesse ki nekem a fenti az igazságügy 
diszkriminációs módszereik leleplezéséért járó kárelhárítási díjat, hogy abból fellebbezés 
ellenjegyző ügyvédet tudjak felfogadni. Ha Ön nem számolja fel
a jogellenes diszkriminációikat, az Európa Unió Bíróságától kérem a felszámolásukat, és vagy 
Magyarország nem jogállammá nyilvánítását. Kérem a fentiek Ön általi személyes tudomásul 
vételét és megválaszolását.
 
Budapest, 2015. 07. 09. Tisztelettel: Tejfalussy András okl. villamosmérnök feltaláló, mint 
végelszámoló is

- - - -

2.

„Tisztelt Címzett!
 
Ezúton csatoltan küldjük tárcánk válaszát.
 
Tisztelettel:
Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Igazságügyi Minisztérium
Miniszteri Kabinet
 
E-mail: lakossag@im.gov.hu
Tel.: +36 1 795-5163 vagy 795-4611
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P Before printing this e-mail think if you really have to do it. There 
are fewer trees in the world each day.
  
From: András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy 
[mailto:magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com] 
Sent: Thursday, July 09, 2015 9:20 AM
To: Miniszter (IM)
Cc: fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu; Elnok@kuria.birosag.hu; isz.jso@bfkh.hu
Subject: Panaszbejelentés igazságügyi ügyintézési diszkriminálás miatt. Dr. 
Trócsányi László igazságügyi miniszter úr részére . . .

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 

 

 Iktatószám: II-L/1048/2/2015 
Ügyintéző: dr. Papp Gergely 
Melléklet: - 

Tejfalussy András Úr részére 

Email cím: magyar.nemzetbiztonsági.pjt@gmail.com 

Tisztelt Uram! 

Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszterhez intézett levelére – bizalmát megköszönve - Osztályunk az 
alábbiak szerint válaszol Önnek. 

Tájékoztatjuk, hogy feladatkörünkbe – jogszabályi felhatalmazás hiányában – nem tartozik a bírósági 
vagy más hatósági hatáskörbe tartozó egyedi ügyekkel kapcsolatos vizsgálatok lefolytatása, döntések 
meghozatala, pártfogó ügyvéd kirendelése. Nem ad erre felhatalmazást a Tárcának – beleértve az élén álló 
minisztert, továbbá az államtitkárokat is –, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI.6.) Korm. rendelet, mely megosztja a minisztériumok között a feladatköröket. 

Minisztériumunk részéről kizárólag tájékoztatást nyújthatunk a hatályos jogszabályok tükrében, a 
rendelkezésünkre korlátozottan álló adatok birtokában, jelen esetben általános jelleggel. 

Levelében pártfogó ügyvéd kirendelését kéri Tárcánktól, ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a pártfogó 
ügyvéd kirendelésével kapcsolatosan (pártfogó ügyvéd kirendelésének feltételei, szükséges nyomtatványok 
stb.) az alábbi linkre kattintva bővebb tájékoztatást talál az Igazságügyi Hivatal internetes oldalán: 
http://igazsagugyihivatal.gov.hu/jogi-segitsegnyujtas 
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Megértésében bízva, kérjük tárgybeli végső válaszunk megértő tudomásulvételét. Minden jót kívánunk. 

Budapest, 2015. július 13. 

Tisztelettel: 

Az ideiglenesen távollévő 
dr. Szűcs Krisztina Borbála 
osztályvezető helyett 
dr. Szabó Judit s.k. 

 Postacím: 1357 Budapest, Pf. 2. Telefon: (+36 1) 795 4611, (+36 1) 795 5163 Fax: (+36 1) 795 0359 E-mail: 
lakossag@im.gov.hu 
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Tisztelt Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter úr!

 A bírósági és ügyészségi adminisztrációnál felderített csalási lehetőségekre és igazságügyi 
diszkriminációra vonatkozóan is kértem a válaszát, és azt is hogy fizettesse ki ezt a közérdekű 
kárelhárítási munkámat. A közérdekű bejelentésre vonatkozó szabályok szerint. Valamint 
bejelentettem, hogy a Legfelsőbb Bíróság melyik hamis határozata akadályozza a pervitelemet,
és kértem ezen hamis elvi határozatuk hatályon kívül helyezését. Összeférhetetlen, hogy ahhoz 
küldenek, ahhoz az igazságügyi hivatalukhoz, amelyik a vonatkozó jogszabályok hibája vagy 
félremagyarázása miatt akadályozta a végelszámolói munkám részét képező fellebbezésem 
ellenjegyzéséhez szükséges kirendelt ügyvéd biztosítását.

Mellékelem az előzőleg már említett fajirtási bűncselekmény személyi vonatkozását ismertető mai 
beadványomat.

Verőce, 2015. 07. 13.

Tisztelettel: Tejfalussy András

Melléklet-1: MEHNAM-info / Vitarovat Ügykód: harrachpeterhulyeesvagyelmebeteg150713
Nyilvános levél dr. Harrach Péter KDNP-s országgyűlési képviselőhöz

feladó:András Béla Ferenc Sydo 
Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>

címzett:Lakossagi Kapcsolatok <lakossag@im.gov.hu>

másolatot kap:

fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu;
peter.harrach@parlament.hu;
"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
Trocsányi László igazságügyi miniszter <miniszter@im.gov.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu;
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>

titkos másolat:…..
dátum:2015. július 14. 0:57

tárgy:Re: Panaszbejelentés igazságügyi ügyintézési diszkriminálás miatt. Dr. Trócsányi László 
igazságügyi miniszter úr részére . . .

küldő:gmail.com
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Nyilvános levél dr. Harrach Péter KDNP-s országgyűlési képviselőhöz

 Ha Ön megkapta a korábbi beadványaimat és azért nem válaszol, mert egyetért Surján Lászlóék 
állásfoglalásával, akkor Ön egy elmebeteg hülye és vagy tudatos tömeggyilkos és alkalmatlan
arra, hogy országgyűlési képviselő lehessen. Ezt itt jelzem Orbán Viktor miniszterelnöknek is.

 Érdeklődöm, hogy megkapta e az Önnek címzett leírásokat a konyhasó helyett étkezési sóként árusított 
kálium-klorid (lásd internet, kosher tanúsítványos Bonsalt) életrövidítő és ivartalanító hatásairól és a kálisó 
és konyhasó műtrágyaként engedélyezésével felfokozott mezőgazdasági aszály károkról. A műtrágya hatás 
méréseim egyértelműen bizonyítják (www.tejfalussy.com).
  A Nyírő Gyula kórházi ápolónő „Fekete Angyal” is kálisóval sorozatgyilkolt. A mérgező kálisó konyhasó 
pótló élelmiszerként árusítását a KDNP korább elnöke Surján László alapozta meg, mint miniszter. A 
Parlamentben előadott KDNP-s miniszteri válaszban (1992. dec. 8.-én előadott, 8253. sz. miniszteri válasz), 
és Surján egy hozzám intézett írásos válaszban is azt állította, a napi 132 grammnál kevesebb kálisó szájon át 
bejuttatása ártalmatlan. Elődei és Ő és utódai ennek megfelelő élelmiszer törvényt hoztak létre. 
Megengedték, hogy a kálisót étkezési sóként árusítsák. Ezzel azóta tudatosan sértik a Magyar Szabványt. A 
Magyar Szabvány ugyanis valamennyi étkezési sóban tiltja a kálisót, és valamennyi étkezési célú sóban 
legalább 97% nátrium-klorid konyhasó tartalmat ír elő. A Surján László által megvédett REDI Só termék 
99%-os kálisó. OÉTI-s engedélyezői hamisan értékelték ki a klinikai méréseket. Amikor a REDI-Só 2 és 4 
gramm dózisai élettani hatását vizsgálták, a Pécsi. Orv.Tud. Egyetemen és Péterffy S. u-i kórház-klinika B. 
Belosztályán, 10-ből 10 előtte egészséges ember veseműködését rontotta, és mérgezőre növelte mindegyikük 
vérszéruma kálium tartalmát. A Péterffy S. u.-ban 4 enyhe veseléziósnál is kipróbálták a REDI sóval sózást. 
Közülük egy héten belül 3-nál ledált (leblokkolt) a veseműködés. Azóta kizárólag a már ismerten beteg 
veséjűek részére tiltják a kálisóval sózást. Mindenki mást felbiztatnak, hogy napi 6-10 gramm kálisóval 
sózzon. Az Önök Stop Só programja is kb. ennyi kálisó fogyasztására biztatja fel a magyarokat, meg arra, 
hogy legfeljebb 2 gramm nátriumot pótoljanak naponta (5 gramm nátrium-kloridban 2 gramm a nátrium). 
Közben tudják, hogy az élő ember vérszérumában 30 : 1 a normális nátrium: kálium arány. Az ún. Ringer 
fiziológiás infúzióban is ugyanennyi. A gyógyhatású Ringer 1 nap alatt 3 liter desztillált vízzel 27 gramm 
konyhasót, s csak 0,4 gramm káliumot juttat be a vérbe. Étkezésnél is ez az optimális dózisarány. 
Hozzáteszem, hogy az OÉTI a tiszta desztillált ivóvizet is mérgezőnek hazudja. Közben tudják, hogy 1950-
ben Nobel díjat kapott három tudományos kutató, akik a patkányokon és az embereken elvégzett dózis 
kísérleteikkel a lecsökkentett nátrium-klorid pótlás és a fokozott káliumpótlás keringésrontó, vese- és 
szívmérgező, magas vérnyomás előidéző, idegmérgező, elbutító, daganatkeltő, rákbetegségből kigyógyulás 
akadályozó stb. életrövidítő és ivartalanító, vagyis fajirtó vegyi fegyver hatását egyértelműen 
bebizonyították! Lásd melléklet.

  Függelék-1: „”Világszenzáció! Az első rabbi, aki elismerte a nemzsidók elleni tudatos világméretű 
tömeggyilkosságot ….”  (Ügykód: rakbetegsegterrorizmus-elharitas150129)

Verőce, 2015. 07 13.

 Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (korábban) hivatalos országgyűlési méréstudományi szakértő
2621 Verőce, Lugosi u. 71. www.tejfalussy.com, magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com
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Ferenc Pápa az ellenkezőjét javasolja annak, amit a KDNP-sek a magyar 
lakosság kárára folytatnak:

MEHNAM-info / Antiszemétizmus           Jel: ferencpapaletvedelmiuzenetehez150712

HOZZÁSZÓLÁSOK FERENC PÁPA LÉTVÉDELMI ÜZENETÉHEZ 

Böjte Csaba:

Ferenc pápa, július 9-én a bolíviai Santa Cruz-ban, három pontban foglalta össze a 
legfontosabb lépéseket a pozitív változások megvalósításához a világban!

A három feladat a következő:
1. Állítsuk a gazdaságot a népek szolgálatába.
2.Egyesítsük a népeket a béke és az igazságosság útján.
3. Védelmezzük a Földanyát.

http://bonumtv.hu/news/vatikan/pozitiv-valtozasra-van-szukseg-9794

Tejfalussy András:

A fenti feladatok részeként, a tömegsírban egyesülés elkerülésére
(Hozzászólásom: https://www.facebook.com/MagyarHuperion-on, 2015.07.12)
Közérdekű életvédelmi felhívás:
 Mindenki szóljon, akinek csak tud, hogy a SALSOL, SALSOLA, infúziós sóoldatok kizárólag 
tiszta desztillált vizet és konyhasót juttatnak be a vérbe. Napi 3 liter vízzel 27 gramm 
nátrium-klorid konyhasót. A Ringer infúziós sóoldatban kálium is van, de a kálium dózis 
csak a harmincada a nátriumnak. Az ÁNTSZ tehát hamisan terjeszti, hogy mérgez a 
desztillált víz és mérgező a napi 5 grammnál több konyhasó (a 2 gramm nátriumnál több 
nátrium), s hogy legalább napi 4,7 gramm káliumot kell étkezéssel pótolni. 
 Aki elhiszi az ÁNTSZ Stop Só programja hazugságait, annak életrövidüléssel és 
ivartalanodással kell számolnia. Mózes II.23. 20-33-ban, V.7. 2 és 22-ben, valamint a 
Tamudban (Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap) van leírva, mint ivóvíz-  és kenyér 
diszkriminációval "lassanként fajirtás". Egyes bibliafordítók eltüntették ÉZSAIÁS 30.24-ből a 
takarmány sózás fontosságát hangsúlyozó szövegből a lényeget, a "sózott" szót. Valakik 
szervezett fajirtást folytatnak, hogy kipusztítsák a nem közülük való népeket. Ezek 
méréstani dokumentumai és a hatásos, olcsó, egyszerű önvédelmi technika eszközei is 
megtekinthetők a www.tejfalussy.com honlapon. Például az EMAIL könyv 1-ben és 94-ben. 
SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK! A Magyarok Istene Segítsen Minket!

(MEHNAM-info / Antiszemétizmus  Jel: facebook-uzenetes-150712)
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Add tovább!
EGÉSZSÉG   ÖN  VÉDEL  EMRE   FELHÍVÁS    

MITŐL  LESZ  EGYRE  TÖBB  MAGYAR  BETEG,  RÖVID 
ÉLETŰ,  MEDDŐ  ÉS  BUZI?  ELSŐSORBAN   EZEKKEL 
CSÖKKENTETTÉK A MÚLT ÉVBEN IS TÖBB MINT 50.000-
REL A HAZAI MAGYAR LAKOSSÁG LÉTSZÁMÁT:  
I. AZ  IVÓVIZED HIÁNYOSAN  ELLENŐRZIK,  MIKÖZBEN 
SZENNYCSATORNÁKKAL TUDATOSAN SZENNYEZTETIK.
II. KONYHASÓBÓL CSAK A TÉNYLEGES SZÜKSÉGLETED 
MAX. EGYÖTÖDÉT, EGYTIZEDÉT ENGEDIK PÓTOLNOD.
III. A KÁLIUM SZÜKSÉGLETEDNÉL 1000% -KAL IS TÖBB 
KÁLIUMMAL MÉRGEZETT, SZABVÁNYSÉRTŐ  ÉTKEZÉSI 
SÓKAT  ÁRUSÍTTATNAK.  PÉLDÁUL: REDI-SÓ,  VIVEGA, 
BONOSAL,  („KÓSER TANUSÍTVÁNYOS”!) BONSALT STB.
I. MÉRGEZ ÉS FERTŐZ.  II. és  III. TÖNRETESZI  A SEJT-
MEMBRÁNT.  EZEK A SEJT  ANYAGCSERE RONTÁSÁVAL 
RONTJÁK A STRESSZ ELLENI VÉDEKEZŐ KÉPESSÉGED. 
ELRONTJÁK A VESÉDET, SZÍVEDET, KERINGÉSEDET ÉS A 
SZAPORODÓ  KÉPESSÉGEDET  IS!  MINDEZT 1950-BEN 
NOBEL DÍJAT KAPOTT KUTATÓK HATÁS MÉRÉSEKKEL IS 
BEBIZONYÍTOTTÁK. EZEK A TÓRA ÉS TALMUD ÁLTAL A 
KERESZTÉNYEKET  LASSANKÉNT  KIIRTÁSHOZ  ELŐÍRT 
ÉTKEZÉSI DISZKRIMINÁCIÓK!! (Lásd: Mózes II.23/20-33. és 
V.7/2., 22., és Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap.)
ÖNVÉDELEM:  VÉR-ELEKTROLIT-OPTIMUM-PROGRAM: 
TISZTA DESZTILLÁLT IVÓVÍZZEL VÍZPÓTLÁS ÉS TISZTA 
NÁTRIUM-KLORID KONYHASÓVAL SÓPÓTLÁS, EZEK ÉS 
A KÁLIUM FIZIOLÓGIÁS  DÓZISÚ PÓTLÁSA. EZEKHEZ A 
VEOP BÁZIS SOFTWARE ÉS A HUN TV-s ELŐADÁSAINK 
LETÖTHETŐK A HONLAPOMRÓL IS (www.tejfalussy.com). 

Verőce, 2015. július 14. Tejfalussy András tudományos kutató feltaláló
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T. ORFK Panasziroda!                          Ügykód: izraeliek-gazdasagi-bevandorlasa-150712

NYILVÁNOS FELJELENTÉS „AZ IZRAELIEK MAGYARORSZÁGI LIBERALIZÁLT 
BEVÁNDORLÁSÁT” ENGEDÉLYEZŐ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK ELLEN,
Csatlakozva Kolumbán Sándor (Székelyudvarhely) :„NYÍLT LEVÉL GLATZ 
FERENC EGYETEMI TANÁRNAK! Nézzen tükörbe … Professzor Úr!” című 
leleplező írásához (lásd melléklet).                 

Az elkövetett bűncselekmény az ún. Izraelita Szövetség 1910-ben Magyarország 
ellen meghirdetett mellékelt országszerzési háborús tervének a megvalósítása, 
amivel halálra ítélték az egész magyar népet, s ami mai napig is hatályban van: 

A liberalizáltan betelepülő izraeli cégek is gazdasági bevándorlók! Akár Izrael 
egész lakossága is idetelepülhet a cégeik betelepedése ürügyén. Miközben az 
izraeliek bevándorlása arányában csökken a magyarok száma. Erre szolgál a
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rasszista mózesi-talmudi előírások szerinti Stop só program és tiszta víz ivás 
akadályozás. Ezt az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 
törvényi felhatalmazás alapján nyíltan szervezi a hazai média felhasználásával. 
Ezek ellen az 1910-ben halálra ítélt magyaroknak egyénileg is védekezni kell:

TALMUDI TERRORIZMUST ELHÁRÍTÁS: Mindenki szóljon, akinek csak tud, hogy 
a Salsol és a Salsola nevű infúziós sóoldatok kizárólag tiszta desztillált vizet és 
tiszta konyhasót juttatnak be a vérbe, s ez is azt BIZONYÍTJA, HOGY TUDATOS 
FAJIRTÁS A STOP SÓ PROGRAM. A Salsol és a Salsola a napi 3 liter vízzel 27  
gramm nátrium-klorid konyhasót is bejuttat.A Ringer infúziós sóoldatban kálium 
is van,de a káliumdózis harmincada a nátriuménak. A kormányszervek hamisan 
terjesztik, hogy mérgező a tiszta desztillált víz, s hogy a napi 5 grammnál több  
konyhasó (a 2 grammnál több nátrium) is mérgező, és hogy legalább napi 4,7  
gramm káliumot kell étkezéssel pótolnunk. Annak aki elhiszi az ÁNTSZ Stop Só 
programja hazugságait, életrövidüléssel és ivartalanodással is kell számolnia. 
Ez a lassanként fajirtás ivóvíz- és kenyér diszkriminációval fajirtásként elő van 
írva a zsidóknak, lásd Mózes II.23. 20-33- és V.7. 2. és 22.-ben, valamint Tamud 
Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap. Ehhez egyes bibliafordítók újabban 
eltüntették a takarmány sózás fontosságát hangsúlyozó ÉZSAIÁS 30.24-ből a 
lényeget, a "sózott" szót. A „keresztény média” is elősegíti a zsidó fajirtást,  
hogy kipusztuljon a feleslegesnek ítélt magyar lakosság. Hogy védekezhetünk?
A méréstani dokumentumok és a hatásos, olcsó, egyszerű önvédelmi technika 
eszközei is megtekinthetők a www.tejfalussy.com honlapon. Például az EMAIL 
könyv 1-ben és 94-ben. SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK, és segítsen a 
Magyarok Istene (Hozzászólás https://www.facebook.com/MagyarHuperion  -  hoz  .)

- - - 
Követeljük, hogy helyezzék hatályon kívül a minden zsidót mindenhol a világon 
tudatos fajirtásra felbujtó mózesi-talmudi törvényeket! A rablógyilkosságot és 
fajirtást is előíró Talmud jelenleg is Izrael törvénye. Amíg hatályban tartják, az 
izraeli cégek, s ezek tulajdonosai és alkalmazottai Magyarországra betelepülni 
engedése is nyilvánvaló bűncselekmény, mert az izraeli cégek felvásárolhatják 
hazánk földterületeit, s így Magyarország termőterületei és egyéb ingatlanai is 
sorra az izraeli cégtulajdonosok, majd ezek itt született gyerekeik tulajdonába 
kerülhetnek. Álláspontom szerint a rasszista izraeliek liberalizált betelepülését 
engedélyező valamennyi hazai országgyűlési képviselő hazaáruló, akiket ezért 
a legsúlyosabb büntetés illet meg. Elévülhetetlen bűncselekményt folytatnak!

Verőce, 2015. 07. 12. 
                                                                        Tejfalussy András okl. vill. mérnök 

H-2621 Verőce, Lugosi u. 71. , www.tejfalussy.com, 
magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmal.com, T.: +36 20 2181408
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titkos másolat:

dátum:2015. július 13. 0:29

tárgy:

NYILVÁNOS FELJELENTÉS „AZ IZRAELIEK MAGYARORSZÁGI LIBERALIZÁLT 
BEVÁNDORLÁSÁT” ENGEDÉLYEZŐ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK ELLEN. 
Az elkövetett bűncselekmény az ún. Izraelita Szövetség 1910-ben Magyarország 
ellen meghirdetett mellékelt országszerzési háborús tervének a megvalósítása, 
amivel halálra ítélték az egész magyar népet, s ami mai napig is hatályban van:

küldő:gmail.com
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Hozzászólásom: https://www.facebook.com/MagyarHuperion-on, 2015.07.12 

Közérdek  életvédelmi felhívás: Mindenki szóljon, akinek csak tud, hogy aű  
SALSOL, SALSOLA, infúziós sóoldatok kizárólag tiszta desztillált vizet és 
konyhasót juttatnak be a vérbe. Napi 3 liter vízzel 27 gramm nátrium-klorid 
konyhasót. A Ringer infúziós sóoldatban kálium is van, de a kálium dózis csak 
a harmincada a nátriumnak. Az ÁNTSZ tehát hamisan terjeszti, hogy mérgez 
a desztillált víz és mérgez  a napi 5 grammő nál több konyhasó (a 2 gramm 
nátriumnál több nátrium), s hogy legalább napi 4,7 gramm káliumot kell 
étkezéssel pótolni. Aki elhiszi az ÁNTSZ Stop Só programja hazugságait, 
annak életrövidüléssel és ivartalanodással kell számolnia. Mózes II.23. 20-
33-ban, V.7. 2 és 22-ben, valamint a Tamudban (Taanith 10 a. lap és Baba 
kamma 93 b. lap) van leírva, mint ivóvíz- és kenyér diszkriminációval "lassan 
fajirtás". Egyes bibliafordítók eltüntették ÉZSAIÁS 30.24-b l a takarmányő  
sózás fontosságát hangsúlyozó szövegb l a lényeget, a "sózott" szót. Valakikő  
szervezett fajirtást folytatnak, hogy kipusztítsák a nem közülük való népeket. 
A méréstani dokumentumai és a hatásos, olcsó, egyszer  önvédelmi technikaű  
eszközei megtekinthet k a www.tejfalussy.com honlapon. Például az EMAILő  
könyv 1-ben és 94-ben. SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK! 
A Magyarok Istene Segítsen Minket!
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Nyílt közérdekű kárelhárítási javaslat (www.tejfalussy.com/ MEHNAM-info)  Iratjel: Dviz-Hende-150712 

Hende Csaba honvédelmi miniszter Honvédségi vízkiszállítás helyett otthoni vízdesztillálás
Budapest

Tisztelt Miniszter Úr!

  Közérdekű megbízás nélküli kárelhárítás keretébe (Ptk.) ismételten felhívom szíves figyelmét a következőkre. A 
Pénzügyminisztérium részemre adott tájékoztatása szerint 110.000.000.000 Ft európai uniós támogatás volt a 
hazai ivóvizek arzénmentesítésére. A minisztérium velem közölt álláspontja is az volt, hogy a desztillálás az 
egyik lehetséges megoldás. Véleményem szerint a  legolcsóbb és legbiztonságosabb megoldás a hő újra 
hasznosításos otthoni ivóvíz desztillálás. 
  Hamis teória, hogy mérgező a desztillált víz. Ha valaki több mint 15 litert (!) inna belőle, akkor
is csak egyidejű hiányos konyhasó pótlásnál okozhat mérgezési tünetet, elektrolit ionegyensúly eltolódást. Ezt 
is nem a desztillált víz, hanem a nátriumhiány okozza. Például a Salsol  infúziós oldat csak gyógyszerkönyvi 
tisztaságú desztillált vízből és gyógyszerkönyvi tisztaságú nátrium-klorid konyhasóból áll. Naponta 3 liter Salsol 
(vagy Salsola, vagy Ringer) vérbejuttatása 3 liter desztillált vizet és 27 gramm nátrium-kloridot juttat be a vérbe. 
Érdemes lenne ezt a kérést személyesen is megbeszélnünk, hogy a katonai fontosságú ivóvíz méregmentesítés 
ügyében megismerhesse a jobb megoldást, a jelenleg katonákkal végeztetett (?) naponkénti tiszta víz kiszállítás 
helyett.
  Évekkel ezelőtt kifejlesztettünk egy energia újrahasznosító háztartási ivóvíz desztillálót, aminek azóta több száz 
példánya jól működik. Rendelkezem a jogvédett létesítmény terv-modell licencével. Mellékelek róla egy 
előnyleírást és egy ilyen kislétesítményeket bemutató fotót is. A katonaság, egy hazai üzemmel (pl. 
Alumíniumgyár?) gyártathatná, majd szétoszthatná az ilyen kislétesítményeket az arzénnel szennyezett ivóvizű 
területek lakosainak. A 110 milliárdos támogatási összegből a túl arzénes ivóvizű 1,3 millió magyar mindegyikére 
kb. 84.000 Ft jut. Ennyiből megoldható. Csak kb. 40.000 Ft egy ilyen kislétesítmény anyagköltsége. Mobil 
desztilláló is kapható. A kínaiak gyártják. 
 
IVÓVÍZ ENERGIATAKARÉKOS HÁZTARTÁSI DESZTILLÁLÁSSAL MEGTISZTÍTÁSA 

A DVÍZBOILER terv-modell licenc szerinti ivóvíz desztilláló kislétesítmény hőtakarékosabb a mobil 
desztillálóknál. Visszanyeri és újra hasznosítja a víz gőzzé alakításához használt hőt. A tisztítási hatásfoka is jó, 
mert attól kezdve desztillál, hogy 100 Celsius fokos lett a gőz. Mialatt átpárol 5 liter vizet, eközben a visszanyert 
párologtatási hővel felmelegít 50 liternyi háztartás vizet, amit vegyszer nélkül, hővel lágyít is. Mint hőtárolós 
radiátor, a hővisszanyerő tartályában maradt meleg vízzel, a desztillálás befejeződése után is fűti a helyiséget, 
Könnyen össze illeszthető részekből áll. Gyorsan felszerelhető. Szétszedni is egyszerű. Rövid idő alatt alatt 
áttelepítő egyik helyről a másikra. Részletesebben információ: 
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/desztvizhonlap2/

Verőce, 2015. 07. 12. All Rights Reserved!          Tisztelettel:     Tejfalussy András okl. vill. mérnök 
           magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmal.com
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MEHNAM info                                                                                               Lanchid-radio-150709

Kedves Tejfalussy úr!

Hallottam ma délelőtt a Lánchíd rádióban a sóval kapcsolatos véleményét, amellyel 
természetesen egyetértek.

Az viszont megdöbbentett, ahogy a műsorvezetőnő értetlenkedett...

Elképesztő, hogy mennyire nem akarják megérteni a lényeget a kálium ártalmasságáról! 
Ezek tényleg ennyire ostobák, vagy inkább nem merik elhinni a tényeket?!

Gratulálok Önnek, amiért minden fórumon kiáll az igazság mellett.

Baráti üdvözlettel:

Lenhardtné D. Ibolya 

Kedves Lenhardt Ibolya!

 A Lánchíd Rádió műsorvezetője, Nagy Katalin úrhölgy tegnap felhívott. Megkérdezte, 
hogy vállalom-e a telefon interjút a sózásról szóló vita műsorában. Mondtam igen, ha és 
amennyiben utolsóként beszélhetek, ugyanis ha előbb beszélnék, a többiek mindent 
elködösíthetnek. Megígérte és betartotta az ígéretét. Lehetővé tette, hogy az előttem 
szólók zavaros, hamis teóriáit méréstani és élettani bizonyítékokkal megcáfolhassam.
 A bizonyítékokat dokumentáló honlapokra való figyelem felhívást is lehetővé tette. 
Véleményem szerint, aki végighallgatja ezt, a ma 1/2 10 és 10 óra között elhangzott 
műsort, s megnézi a www.tejfalussy.com honlapot is, igyekezni fog tiszta konyhasóval 
normálisan, a Salsol és Ringer oldat dózisarányai szerint sózni és kálium pótolni, és 
kevésbé fogja elhinni, hogy van jobb, egészségesebb ivóvíz a tiszta desztillált víznél.

Baráti üdvözlettel: Tejfalussy András

 http://mno.hu/?block=mno_video_popup&param=media_id=129742
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 Függelék-1
 „Világszenzáció! Az első rabbi, aki 

elismerte a nemzsidók elleni tudatos világméretű tömeggyilkosságot ...” 
(Ügykód: rakbetegsegterrorizmus-elharitas150129)

12.

Függelék-2
 Kolumbán Sándor (Székleyudvarhely): „NYÍLT LEVÉL GLATZ FERENC 

EGYETEMI TANÁRNAK! Nézzen tükörbe... Professzor úr!” 
(iratjel: glatz.pdf)

*

www.tejfalussy.com
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