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 ÜGYÉSZEK NÉPIRTÓ ORVOSOKAT PÁRTOLNAK 

T. Nógrád Megyei Bíróság! 
 
Kérem a Bíróság Elnökét, hogy tegyen feljelentést az alábbi bűncselekményi bizonyítékok alapján a 
Kálium-Retard tablettával mérgezés szervezői, folytatói, bizonyíték eltüntetői és bűnpártolóik ellen, 
s azok ellen is, akik semmibe véve az alábbi bizonyítékainkat, megakadályozzák/ták a vádemelést. 
 
Eljárási csalásnak tartom, hogy Önök a fentiekkel bizonyított népmérgezési ügyekben a bíróságok 
és az ügyészségek csalásai megállapítására általam indított polgári megállapítási pert megszüntették 
arra hivatkozással, hogy a Nógrád Megyei Ügyészség – a fenti bizonyítékok ismeretében, de érdemi 
vizsgálat nélkül - azt hazudta, hogy „nem bűncselekmény” a Kálium-Retard tablettával mérgezés és 
elutasította a mérgezés szervezői, folytatói, bizonyíték eltüntetői és bűnpártolóik elleni vádemelést. 
 
Országgyűlés által megbízott méréstani szakértőként rendőrséggel szereztettem be a Kálium-Retard 
tabletta hatásait ismertető klinikai jelentést (Melléklet-1.). A jelentés szerint kb. minden tizedik 
Kálium-Retard tabletta kitapadt a gyomor- és bélrendszerben és emiatt, a belőle 8 óra alatt 
kiszivárgó 0,5 grammnyi kálium kisebesítette a gyomor- ill. a bélfalat. Ez közismerten fekély- és 
rák előidéző hatású. Egy boncoláskor segédkező asszisztensnő írásbeli beszámolóját is mellékelem. 
Ő is leírta, hogy a kitapadt tabletták vérzéseket okoztak.  (melléklet-2.) 
 
Mellékelem a Magyar Tudományos Akadémián aláírt emlékeztetőt, amiben nem csak én állítom, 
hogy a Kálium-Retard tablettával mérgezik a magyarokat (Melléklet-3.). A fentieket megerősítő 
emlékeztetőt, Dr. Karádi István professzor a Kútvölgyi Kórház főigazgatója, Dr. Pannonhalmi 
Kálmán élettan tanár MTA elnöki titkárság vezető, Dr. Nagy Elemér akadémikus szilárdtest fizika 
professzor méréstani főszakértő, Varjas András fizikus és én, mint a kálium hatás-kalibráló klinikai 
mérések méréstani felülvizsgálatában résztvevők hitelesítettünk aláírásainkkal. Mellékelem az 
előbbi emlékeztetőben rögzítettekkel egyetértő Dr. Baraczka Balázs professzor Országos 
Igazságügyi Orvostani Intézet főigazgató által (velem közösen) aláírt emlékeztetőt is (Melléklet-4.). 
Ezenkívül mellékelem a Dr. Péceli Gábor professzor, a Budapesti Műszaki Egyetem Műszer- és 
Méréstechnikai Tanszék vezetője (jelenleg rektor) által (velem közösen) aláírt emlékeztetőt 
(Melléklet-5.) és Dr. Biczók Gyula biokémikus Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
főosztályvezető teljesen hasonló értelmű szakértői véleményét is (melléklet-6.). 
 
Kérem továbbá, hogy a büntetőperi ítéletet követően azonnal tárgyalják a Fejér Megyei Bírósághoz 
átkerült bíróságok és ügyészségek elleni keresetem is. Ugyanis megakadályozták, hogy pontosítani  
tudjam a büntetőeljárás eredménye alapján. A pontosítást a Nógrád Megyei Ügyészek akadályozták 
meg azzal, hogy a Kálium-Retard tabletta bizonyított mérgező hatása ellenére forgalmazását „nem 
bűncselekménynek” hazudó határozatot hoztak. Tehát nem én mulasztottam el a bíróság végzésében  
kért keresetpontosítást, hanem megakadályozta az ügyészeik hazudozása. Az ítéletig el nem jutott  
perben a Nógrád Megyei Ügyészséget alperesként kérem kezelni, és megállapítani róluk azt, hogy 
az ügyészeik a magyar lakosokat irtó Na/K dózisarány változtatás tudatos bűnpártolását követték el.  
Gyilkoló hatású 2/4,7=0,43 napi nátrium/kálium dózisarányt alkalmaztatnak az élettanilag optimális 
Na/K=30 helyett, lásd Prof. Dr. Papp Lajos akadémiai nagydoktor szakvéleményét (melléklet-7.). 
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Melléklet-1. 
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Melléklet-2. 
 

Iratjel: tablettakitapadas-120619cs 
 
EGY BONCMESTERI GYAKORNOK VISSZAEMLÉKEZÉSE 
 
Az Egészségügyi Szakiskola elvégzése közben és után ápolónőként dolgoztam és műtősnőként is.  
Szakmai fejlődésem érdekében, a szabadidőmet részben a boncteremben töltöttem, orvosi 
engedéllyel. A 70-es évek végén és 2007-től is, mint hivatalos boncmesteri gyakornok is dolgoztam 
különböző kórházakban. Közben, 2001-ben az Egészségügyi Főiskolán tanultam, ahol anatómiai 
tantárgy keretében bonctermi gyakorlatokon vettem részt. Amikor boncoltam, a gyomor feltárásánál 
a gyomorfalon, különböző helyeken, de főleg a májhoz közeli részen, naponta 2-3 esetben is, főként 
a belgyógyászati osztályról lekerült halottaknál gyógyszereket találtunk a gyomor nyálkahártyára 
feltapadva. Amikor ezeket csipesszel leszedtük, a tabletták helyén kör alakú bevérzések nyomait 
láttam. Tabletták és kapszulák is voltak kitapadva. Például sok esetben felismerhető volt a Kálium-
R tabletta. Azt, hogy ez volt kitapadva, a laboratóriumi vizsgálatok is megerősítették. Amikor a 
boncmesteri oktatásban részesültem, többször is javasoltam, hogy a gyógyszerek  kitapadását is 
rögzítsük. Ekkor már jogom volt ezt javasolni, mert boncmesteri gyakornok voltam, de valamiért 
mindig elutasították az erre vonatkozó jegyzőkönyvezési javaslatomat. 
 
Verőce, 2012. 06. 19. 
 
…... 
 
 
 
Az Országos Élelmezés- és Táplálkozás Tudományi Intézet által végeztetett kálium-hatás-kalibráló 
mérések diagramjai szerint 10 emberből tíznek meg mérgezte a veséjét amikor 1 órán belül 0,88 
grammnyi káliumot tartalmazó vizet ivott, s a kétszerese mindenkinél vér(szérum) mérgező is volt: 
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Melléklet-3. 
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Melléklet-4. 
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Melléklet-5. 
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Melléklet-6. 
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Melléklet-7. 
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További méréstani stb. bizonyítékok is találhatók a www.tejfalussy.com tudományos honlapon! 
 
 
 

 Verőce, 2013. december 6. 
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Kód: feljelentes-hivatali-kotelesseg-130204-ta 
 

PUSZTULNIUK KELL A MAGYAROK KIIRTÁSÁRA ÖSSZEESKÜVŐKNEK ÉS SEGÍTŐIKNEK 
  
"KEDVES OLVASÓ, HA ÖN HATÓSÁG TAGJAKÉNT, VAGY HIVATALOS SZEMÉLYKÉNT 
OLVASSA A FENTI DOKUMENTUMOT HIVATALI ELJÁRÁSA SORÁN, AKKOR FELHÍVJUK 
A FIGYELMÉT, HOGY AZ OLDALON OLYAN KÖZHITELES NYILVÁNTARTÁSI ADATOKON 
NYUGVÓ BIZONYÍTÉKOK VANNAK, AMELYEK TUDOMÁSRA JUTÁSA FOLYTÁN a Be. 
171. §-ának (2) bekezdése alapján kell eljárjon a Büntetőtörvénykönyv 137. §-a 
szerinti hivatalos személyként ! A Be. 171. §-ának (2) bekezdése szerint a hatóság tagja 
és a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt - ha az 
elkövető ismert, annak megjelölésével - feljelenteni. A feljelentéshez csatolni kell a bizonyítási 
eszközöket, ha ez nem lehetséges, a megőrzésükről kell gondoskodni. E rendelkezésből az 
következik, hogy az irreleváns információk kiszűrésének az időpontját követően a releváns 
adathalmaz további elemzése is szükséges ahhoz, hogy a feljelentés megtételéről történjen 
intézkedés... Alkotmánybíróság 333/B/2002 AB határozata. Alkotmánybíróság 333/B/2002 AB 
határozata ...KÜLÖN HÍVJUK FEL A FIGYELMET a Tisztességes eljárás védelméről szóló 

2009. CLXIII. törvényre ( Link), amely a korrupciót feltáró hivatali alkalmazottak védelméről 

és díjazásáról is rendelkezik." 
 
Mivel a bűncselekményre utaló bizonyítékról értesített rendőrök, ügyészek, bírók, 
minisztériumi vezetők, országgyűlési, önkormányzati stb. hivatalnokok, s főleg a 
hivatalvezetők (korrupt?) többsége rendszeresen semmibe veheti és vagy szembe hazudhatja 
a bűncselekmények hozzájuk eljutott legkonkrétebb leírásait és bizonyítékait is, idézem az 
általuk elszabotált, kicselezett korábbi törvényt is:  
 

 
 
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSKÉNT IS KAPJA: dr. NAVRACSICS TIBOR miniszter úr! 
 
Budapest, 2013. 02. 04.  
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