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A KÚRIA ELNÖKÉT FELSZÓLÍTÁS A NEMZETI SÓCSÖKKENTÉSI STOP SÓ PROGRAMMAL
NÉPIRTÓK ELLENI BŰNTETŐ- ÉS KÁRTÉRÍTÉSI PEREK „HIVATALBÓL MEGINDÍTÁSÁRA”

Nyilvános közérdekű bejelentésként FELSZÓLÍTOM Dr. Darák Péter kúria (legfelsőbb bírósági) elnököt is
arra, hogy hivatalból Ő is kezdeményezzen hazai és nemzetközi büntető és kártérítési  pereket  a magyar
lakosság élete ellenes STOP SÓ bűncselekmény hivatali elkövetői, bűnsegédei és bűnpártolói ellen, a Pesti
Központi Kerületi Bíróság 13.B.24.211/1993. végzésben Dr. Dénes Veronika bíró által 1993-ban kategorizált
népellenes bűnügyben általam méréstani szakértőként az általam kéviselt Agroanalízis Tudományos Társaság
gmk v.a. segítségével kinyomozott, összegyüjtött, egészségügyi és büntetőjogi szempontból kiértékelt mérési
és okirati bizonyítékok alapján. 

Tisztelt Dr. Darák Péter Kúria Elnök Úr! 

Tisztelettel felszólítom, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság 13.B.24.211/1993/2. végzésében (melléklet-
1.) Dr. Dénes Veronika bíró által megnevezett népellenes bűncselekmények folytatásáról és fő elkövetőiről
ide  mellékelt  mérési  és  okirati  bizonyítékok  (melléklet-2.)  alapján  szíveskedjék  hivatalból  intézkedni  a
nemzetközi emberi jogi egyezménynek mindenben megfelelő hazai és nemzetközi bírósági büntetőeljárások
és  kártérítésre  kötelezési  eljárások  lefolytatásáról  a  13.B.24.211/1993/2.  végzés  szerinti  népellenes
bűncselekményeket hazánkban elkövetőkkel és az őket segítőkkel és bűnpártolókkal szemben, ügyelve arra,
hogy a büntetőeljárásokban és a kártérítési eljárásokban a melléklet-2. szerinti bűncselekmények elkövetői és
az  őket  segítők  vagy  bűnpártolók  se  vizsgálóként,  se  elbírálóként,  se  szakértőként,  se  vádlóként,  se
ügyvédként  ne  vehessenek részt.  A pótnyomozást  részben az  Országgyűlés  Szociális-  és  Egyészségügyi
Bizottsága néhai titkára, Dr. Kovács Pál képviselő úr megbízottjaként (melléklet-3.) folytattam. Kérem, hogy
szükség esetén rendeljenek ki részemre, mint pótmagánvádlónak, egy a magyar nép tisztességes védelmére
elkötelezett ingyenes ügyvédet. Ha vállalja, akkor Dr. Gaudi Nagy Tamás ügyéd urat, aki korábbról is ismeri
az ügyet. A kárelhárítási munka díjazására megbízás nélküli kárelhárító ügyvivőként jelentek be igényt, mint
gmk végelszámoló, mivel az általam képviselt társaság keretében, méréseit felhasználva végeztem a munkát.

Mellékletek: 
1./ 13.B.24.211/1993/2. PKKB végzés,
2./ Bűnügyi bizonyíték gyűjtemény (a www.tejfalussy.com honlapom dokumentumaira is hivatkozással): „KI
SZERVEZI A KÁLISÓVAL MÉRGEZÉST” címmel (Iratjel: kikszervezikakalisovalmagyarirtast140713), 3./
Amit mindenkinek tudnia kell a kálium, nátrium, klór és víz veszélytelen étkezési pótlásához (Iratjel:  k-na-
cl-viz-etkezesi-potlasi-tudnivalok),
4. Megbízólevelem a kálisó mérgező hatásai kivizsgálásra az Országgyűléstől, Dr. Kovács Pál úr aláírásával.
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