
T. ORFK Panasziroda!

Ezúton  nyilvánosan  feljelentem  az  engem  likvidálással  fenyegető  alábbi  „hozzászólókat”,  akik  a 

www.tejfalussy.com honlapom  hozzászólás  rovatába  hitelrontó  rágalmakat  írtak  be  ellenem,  és 

„kényszerzubbonyos likvidálással” is megfenyegettek. Valószínűleg az általam Önökhöz benyújtott 

feljelentésekben szereplő   népirtási  orvosi  bűncselekmények  általam tudományos  mérések  útján 

leleplezését  -  lásd  a  fenti  honlapom  MEHNAM  470.  rovatából  idemásolt,  alább  mellékelt 

„nebihkulonlegessovizsgalatvegzoketfeljelentes151015” ügykódú feljelentést (Melléklet-2) - próbálják 

az  egészségemről  terjesztett  hamis  hírrel,  szakmai  hírnévrontással,  rágalmazással,  pszichiátriára 

bezárással  fenyegetéssel  stb.  „ellensúlyozni”.  Nem  ismerem  ezeket  a  fenyegető,  rágalmazó, 

hitelrontó alakokat. A nevük hamis is lehet. Kérem kinyomozni a kilétüket és az esetleges moszadista 

stb.  titkosszolgálati  kapcsolataikat,  ugyanis  az  ételrontáson  és  ivóvízrontáson  alapuló 

„hagyományos” zsidó fajirtási módszereknek (lásd: II.Mózes 23/20-33, V.Mózes 7/2, 22, és Talmud 

Baba kamma 93 b. lap és Talmud, Taanith 10 a. lap.) a magyarok kiirtására alkalmazását leleplezési 

tevékenységem  akadályozására  fenyegetnek,  rágalmaznak,  támadnak.  Egyébként  a  fenyegető, 

rágalmazó  „hozzászólásaikat”  csak  tegnap  vettem  észre,  miután  valaki  felhívta  rá  a  figyelmem. 

Idemásolom  a  „hozzászólásaikat”,  és  az  Önökhöz  az  OÉTI-sek  orvosi  bűncselekményei 

bizonyítékaival már benyújtott, fent hivatkozott legutóbbi közvádas feljelentő iratot is. 

Budapest, 2015. október 16.

Tejfalussy András (1-420415-0215) hatásmérés tudományi szakértő, néhai dr. Kovács Pál parlamenti 

képviselő, majd egészségügyi miniszter szakértője, H-1036 Bp. Lajos u. 115. III. 18.

Melléklet-1: A feljelentett személyek által a honlapomra beírt fenyegető, rágalmazó szövegek: 

Levente Gábor says:
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2015-08-22 at 19:52

Kedves Tejfalussy Úr,

nézett Ön mostanában tükörbe?

Tudja mitől van úgy felpuffadva az arca? Mitől vannak a táskák a szeme alatt? Mitől van az egész teste úgy 

felvizesedve mint a súlyos anyagcsere problémákkal élőknek?

Nem lehet, hogy túlzásba viszi a sóbevitelt?

Keresse fel orvosát, míg késő nem lesz.

És ha már arra jár, keresse fel pszichiáterét is.

Egy Önhöz hasonló, az egész világot feljelentgető, támadgató ember számára biztos van egy-két bogyója. 

Addig menjen, míg nem ők jönnek Önért. Kényszerzubonnyal.

Üdv.

Lapos Boglárka says:

2015-08-24 at 15:48

Kicsit nyers volt a stílus, de igaza van kedves Gábor!

Elég megnézni ezt a kesze-kusza honlapot és látszik, hogy egy futóbolond állította össze.

Melléklet-2.
Feljelentés, és elfogultsági kifogás is a NÉBIH által foglalkoztatott OÉTI-s és ETT IB-s szakértők ellen

 Tudatos népirtás váddal  feljelentem az Országos Élelmezési és Táplálkozás Tudományi Intézet vezetőit 
és mindazon szakértő társaikat, akik meghamisították a magyar lakosoknak egészségesként ajánlott nátrium 
és  kálium  dózisokat,  és  mérgezőnek,  „vízmérgezést  okozónak”,közveszélyesnek  tüntették  fel  a  tiszta 
desztillált  ivóvizet  a  szennyvízzel  szennyezett  folyók  vizéből  homokon  és  kavicson  átszűréssel  és  klór 
hozzáadásával készített vezetékes vízhez képest. A csalást több lépésben hajtották végre, s ők ill. az utódaik 
ma is folytatják.
 1./  Bíró György vezetésével  klinikai  kísérleteket  végeztek  arra  vonatkozóan,  hogy  milyen  hatása  van 
annak, ha a nátrium-klorid konyhasó helyett kálium sókkal, pl. kálium-kloriddal sózatják az emberek ivóvizét 
és élelmiszereit. Szájon át bejuttatva már 2 grammnyi kálisó oldatától is a felére csökkent a veseműködése 
mindenkinek  a  tíz,  előtte  egészséges  felnőtt  emberből,  s  a  kétszeresétől   mindegyiküknél  az  5 
mmol/liter mérgezési küszöb fölé emelkedett kb. 1 órán át a vérszérum kálium szint,  ami rontja a 
szívműködésüket  is.  Amikor  pedig  4  enyhe  veseléziós  felnőtt  napi  2 ill.  4 grammnyi  kálisót  használt 
ételsózásra,  közülük  háromnál  már  a  kísérlet  első  6  napján  belül  súlyos  vesemérgezés következett  be 
(„ledált a veséjük”) és életveszély miatt le kellett  állítani a kísérletet.   Ezek alapján a kísérlet végzői,  dr.  
Fövényi  József és  társai  sikeresnek  minősítették  a  kísérletet.  Az  OÉTI-sek gyógytápszerként 
engedélyezték, élelmiszer rendelet módosítás útján is a kálisót, napi 10 grammos dózissal használatát is 
ajánlva (REDI-Só). A kálisót hamis  kóser tanúsítvánnyal is megengedték forgalmazni  Bonsalt néven, ami 
„jósó”-t jelent, a kóser tanúsítvány azt tanúsítja, hogy a mérgező kálisó a „zsidó vallás szabályai szerint 
egészséges étkezési só”! Emellett számos,

2/4. oldal, 2015-10-16, MEHNAM-info/Antiszemétizmus/Jogjavítás
     Ügykód: ragalmazofenyegetoketfeljelentes151016

www.tejfalussy.com

http://www.tejfalussy.com/hozzaszolasok/#comment-3093
http://www.tejfalussy.com/hozzaszolasok/#comment-3094


3%-nál több kálisót tartalmazó étkezési só forgalmazását engedélyezték. Többségük 10% és 100% közötti 
kálisótartalmú, annak ellenére, hogy ezt minden étkezési sónál tiltja az élelmiszer rendelet módosításukkal 
megsértett, semmibe vett, egyébként ma is érvényben lévő étkezési só szabvány. Egészségveszélyeztető,  
közveszélyes, Norbi Update, Vivega, Bonosal, Sara Lee, Horváth Rozi, Compack Douwe Egberts, Bad 
Ischler, Nyírtassi stb. emblémás, durván szabványsértő káliumozott sók tömege található a hazai élelmiszer 
piacon. Kivéve amikor a NÉBIH meghirdeti, mint pl. jelenleg is, hogy nemsokára ezeket is fogja ellenőrizni.
 2./ Közben dr. Bíró György (és társa) írtak egy „Tápanyag táblázatok” című könyvet, amiben benne volt, 
hogy aki fizikai munkát végezve izzad, akár napi 8 gramm nátriumot, vagyis 18 gramm konyhasót is veszít 
naponta, s hogy a sportoló 15 és 25 gramm közötti mennyiségű konyhasót kell pótoljon naponta, de ebben a 
könyvben általános érvénnyel az ellenkezőjét is javasolták azt, hogy akármelyik felnőtt 2 gramm nátriumot 
és 3,5 gramm káliumot pótoljon naponta. Miközben az orvosi tankönyvekben akkor is az volt, s ma is az 
van tantételként, hogy ha 1 órán belül 20 mval (0,8 gramm) vagy több kálium akárhonnan bejut a vérbe, már 
ennyi is veszélyes káliummérgezést okozhat. És a fenti klinikai kísérletekben már kb. fél óra múlva benn volt 
a vérben az oldatként ivott 4 gramm kálium és mérgezőre növelte a vérszérumban a káliumot. Csalás, hogy 
a későbbi tápanyag táblázat könyvek „elhagyták” a kálium mérgezőségét és a valódi konyhasó igényt!
 3./ Ma, Nemzeti Stop Só Programként, max. 2 gramm nátriumot és min. 4,7 gramm káliumot kell ennünk. 
Megtiltották, hogy bárki is felhívja a figyelmet arra, hogy a gyógyításra használatos Salsol oldatban csak a 
mérgezőnek kimondott tiszta desztillált víz és a mérgezőnek kimondott  (literenként) 9 gramm konyhasó van, 
vagyis  1  nap alatt  3 liter desztillált vizet és  27 gramm konyhasót juttat be közvetlenül a vérbe, s hogy  a 
hasonló víz/konyhasó=110 dózisarányú Ringer oldatos infúzió a napi 27 gramm konyhasó mellé csak 
napi  összesen  0,4  gramm káliumot  juttat  be  a  vérbe,  ez  a  dózisarány  olyan  mint  a  testnedvek,  a 
vérszérum  természetes  víz/konyhasó/nátrium/kálium  aránya. Bűnözők,  akik  tiltják  ennek  az 
élelmiszerekre ráírását!
 Miután a PKKB 13.B.24.211/1993/2. végzés szerint ezek mind súlyos bűncselekmények, követelem ezen 
bizonyítékok alapján a nyomozás folytatásának elrendelését! A korábbi nyomozást vezető dr. Petőfi Attila, a 
későbbi Nemzetbiztonsági Hivatal vezető, a feljelentettől, Bíró Györgytől és ETT IB-től beszerzett hamis 
szakvélemények alapján állította  le  a nyomozást,  ők is  bűnrészesek a népirtásban.  Minden bizonyíték 
közzé van téve a  www.tejfalussy.com honlapomon és az ott működő www.aquanet.fw.hu tudományos 
honlapon!

Budapest,  2015.  10.  14.  Tejfalussy  András  (1-420415-0215)  hatásmérés  tudományi  szakértő,  néhai  dr. 
Kovács Pál parlamenti képviselő (majd egészségügyi miniszter) szakértője, H-1036 Bp. Lajos u. 115. III. 18.

FELJELENTÉSKÉNT KAPJA: ORFK PANASZIRODA ÉS NÉBIH,   Jel: oetisbunbandatfeljelentes151014
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>

másolatot kap:
matej@nebih.gov.hu;
"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
Trocsányi László igazságügyi miniszter <miniszter@im.gov.hu>

titkos másolat:

Nátrium Klorid <tiszta.nacl@gmail.com>;
László Weixl-Várhegyi <weixl.varhegyi.laszlo@gmail.com>;
istvan miklosi <miklosi.istvan33@gmail.com>;
 . . . 

dátum:2015. október 14. 14:00

tárgy:Feljelentés, és elfogultsági kifogás is a NÉBIH által foglalkoztatott OÉTI-s és ETT IB-s 
szakértők ellen.Tudatos népirtás váddal ....

küldő:gmail.com

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>

másolatot kap:

miniszterelnok@me.gov.hu;
"Dr. Lehmann György" <lehmann@invitel.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu;
Trocsányi László igazságügyi miniszter <miniszter@im.gov.hu>;
László Weixl-Várhegyi <weixl.varhegyi.laszlo@gmail.com>;
panasz <panasz@ajbh.hu>;
Gaudi Nagy Tamás <drgaudi@drgaudi.hu>

titkos másolat:
fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu;
. . . . 
Balczó Zoltán <balczo.zoltan@jobbik.hu>

dátum:2015. október 16. 10:16
tárgy:Rágalmazó fenyegetőket feljelentés
küldő:gmail.com
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