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MAGYARMÉRGEZTETŐK BŰNLAJSTROMA Kúriához címzett közérdekű bejelentésként

A gyermekek étkezésénél a konyhasó kálisóval korlátozatlan helyettesítésére felbiztató hamis WHO
kiadvány szerkesztői és érvényben tartói, és az ezekhez igazodó Európai Uniós előírások felelősei.

A kórházakban kálisóval gyilkol(tat)ó orvosok, valamint ápolók, Fekete Angyal, Poznani Ápoló stb.

Akik a szívműtéti szívleállításokhoz olyan nagy mennyiségű káliumklorid (kálisó) szívbe juttatását 
írták elő, amivel megakadályozták a szívműtét végeztével a betegek kb. 10%-ának az újraélesztését.

Az élettanilag optimális, lásd Ringer infúzió 30:1 nátrium:kálium arányt étkezésnél a népirtó hatású 
2:4,7-re torzításában nyilvánvalóan bűnös szervezetek (vezetői) és egyéb orvosszakértő személyek. 

A Magyar Tudományos Akadémia szakbizottsági tagjai, akik javasolták az étkezési konyhasó dózis 
csökkentését és a konyhasó kálisóval helyettesítését, pl. a 10-szer több kálium és 10-szer kevesebb 
nátrium fogyasztásra felbiztató dr. Kellermayer Miklós pécsi orvostudományi egyetemi professzor.

A konyhasó patkányméreg kálisóval helyettesítésének a megengedését élelmiszertörvénybe iktató, 
engedélyező és fenntartó hamis szakértők, miniszterek, államtitkárok és országgyűlési képviselők.

A kálisóból álló Redi só gyógytápszerként árusítását napi 6-10 gramm ajánlással engedélyező OÉTI
vezetőség, és a REDI Sót a mérgezést bizonyító hatáskísérletek alapján használatra ajánló orvosok.

Bíró György, Lindner Károly, Rigó János és társaik, akik a Tápanyagtáblázat című könyveikben 
napi 2 gramm nátrium és 3,5 gramm kálium pótlását írták elő a gyermekek és felnőttek részére.

Surján László egészségügyi miniszter és utódai, akik szerint napi 133 grammig ártalmatlan a szájon 
át akármilyen gyorsan bejuttatott kálisó (70 grammnál nem több) kálium, miután az OÉTI által 
végeztetett kálium hatás vizsgálatok során 10-ből tíz embernek csökkent felére a vizeletkiválasztása
és nőtt a vérében szívműködés rontóra a kálium a megivott 4 gramm kálisótól (1,86 gramm kálium).

Az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottságának a vezetője és tagjai, akiknek a 
hamis szakvéleményére is alapozva tiltotta le a Budapesti Rendőrfőkapitányság egyik vezetője, dr. 
Petőfi Attila a PKKB 13.24.211/93. végzése alapján lett elrendelt, a bűncselekményt (pl. a Kálium-
R tabletta népirtó hatását is) bebizonyító mérési dokumentumokat beszerző sikeres nyomozást. 

Dr. Petőfi Attilab.-i rendőrfőkapitány, aki leállította a kálisóval népirtó bűnözők elleni nyomozást.

A fűszerekkel kevert patkányméreg kálisót (a „Vivega”-t) gyógyhatású étkezési sóként reklámozó 
gyógyszerésznő, és akik ehhez szabadalmat és forgalomba hozatali engedélyt biztosítottak.

A Béres Rt. vezetősége, akik a kálisóval kevert konyhasó Vivega-t gyógyhatású anyagként árusítják.

A kálisóval kevert konyhasó „Norbi Update” elnevezéssel forgalmazását folytató Schobert Norbert.

A 40% kálisót tartalmazó csökkentett nátriumtartalmú sót forgalmazó Sara Lee cég  vezetői.

A kálisóval kevert konyhasót árusító  Compack Douwe Egberst cégnek a vezetői.
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A Bonsalt kálisót étkezési sóként forgalmazáshoz kóser tanúsítványt biztosító szervezet vezetői.

A magyarok részére konyhasó helyett „állati takarmány kálisó” csomagoló Nyírtassi cég vezetői
(a kálisó valójában nem „állati takarmánysó”, hanem életrövidítő és ivartalanító „patkányméreg”).

Bud Ischler csökkentett nátriumtartalmú sót forgalmazó cég vezetői.

Az Orvosi Havilap kálisóval kevert Vivegát reklámozó cikkét író Rigó János, ill. a lap szerkesztői.

Az étkezési sókra vonatkozó Magyar Szabványból a kálisóval kevert sók tiltását kiszerkesztők.

A gyógyhatású ivóvízként árusított Preventa „nátriumszegénységét” dicsérő feliratért felelősök. 

Váradi Tibor természetgyógyász és társai, akik az NaCl konyhasó helyett a nátriumszegény, de 
káliumtúladagoló mindenféle „ízfokozók” étkezési célra használatát reklámozzák, ill. ajánlják.

Az országos tisztifőorvosok és főgyógyszerészek, miniszterek és államtitkárok és a szakértőik, akik 
az életrövidítő és ivartalanító hamis nátrium:kálium dózisarányt egészségvédelemnek tüntetik fel.

Azok az orvosok, gyógyszerészek, természetgyógyászok és újságírók, televíziós és rádiós előadók, 
riporterek, akik elhallgatják a túladagolt kálium 1 órán belül vérbejuttatása nagyobb mérgezőségét a
az egy nap alatt fokozatosan vérbejuttatásához képest, csak a hamis napi dózist (RDA) hangoztatva.

Mindazon szaktanárok, akik tudják a helyes víz, konyhasó és kálium pótlási dózisokat, mégis szó 
nélkül hagyták, hogy a Nemzeti Stop Só Program, Chipsadó és Menzareform elvevezésű csalás 1 
millió gyereket évekig betegítsen életrövidítsen, ivartalanítson (a kormány csak most rendelte, a mi 
ráhatásunkra, az eddig 2 grammos életveszélyes napi konyhasó dózis 5 grammra  (vissza)emelését. 

Mindazok a szaklektorok, akik megengedték a hibás nátrium és vagy kálium dózisokat bebeszélő 
irományok kiadását.

A Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hatóság azon vezetői, akik az Európai Unió sózásra vonatkozó 
irányelveire hivatkozva akadályozzák a káliumtúladagolás és a hiányos konyhasópótlás veszélyei 
ráírását az élelmiszer termékekre.

Azok a további állami és önkormányzati, országgyűlési, közegészségügyi, ügyészségi, rendőrségi, 
bírósági stb. hivatalnokok, akik akadályozzák a patkányméreg kálisónak a konyhasó helyett való 
sózásra használatára felbiztató népirtásban közreműködő fenti bűnözők elleni büntetőeljárásokat.

A bűnözőket foglalkoztató szakmai szervezetek és vezetőik a Vivegát reklámozó gyógyszerésznő 
által terjesztett mellékelt reklámból közvetlenül is azonosíthatók, ill. a www.tejfalussy.com honlap 
Email könyv, MEHNAM, Jogjavítás, Tanítás, Videó és www.aquanet.fw.hu rovataiban közzétett 
dokumentációból. 

Mellékletek: a hamis Vivega felirat és VIVEGÁS lista a fajirtó bűnözők cégei vezetői személy 
szerinti azonosításához. 

Csatolt függelék:  Ébredések - Az élet sója - Ezt tudnod kell! - 2014.07.17. 
https://www.youtube.com/watch?v=utnM-xaZYe4&t=77s
Közzététel: 2014. júl. 17.  Iratjele:  honvedelmikozerdekubejelentes161202-ENIGMA
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Budapest, 2016. december 3.

A jogos védelemként (Btk.) leírtakért személyes felelősséget vállalva, a www.tejfalussy.com és az 
azon belül működő www.aquanet.fw.huhonlapon közzétett hatásmérési bizonyítékok alapján, mint 
volt parlamenti szakértő megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel keretében (Ptk.) benyújtja:

nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, hatásmérés tudományi szakértő 
oknyomozó, kárelhárító megoldást ajánló feltaláló (személyi szám:1-42015-0215, an.: Bartha Edit), 
2621 Verőce, Lugosi u. 71., (tejfalussy.andras42@gmail.com)

A CSATOLT FÜGGELÉK IRATJELE:  „honvedelmikozerdekubejelentes161202-ENIGMA”.
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feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:Elnok@kuria.birosag.hu

másolatot kap:

Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja <ugyfelkapu@mkab.hu>;
"hmugyfelszolgalat@hm.gov.hu" <hmugyfelszolgalat@hm.gov.hu>;
"Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter" <miniszter@im.gov.hu>;
Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>;
orfktitkarsag@orfk.police.hu;
panasz <panasz@ajbh.hu>
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