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Kód: FMB-MAZSI-BizEltunt-100219Flj

Dr. Baka András elnök
LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
1055 Bp. Markó u. 16.
email: elnok@legfelsobb.birosag.hu

Tárgy: Nem zsidóval szemben folytatott diszkriminációkat feljelentés a Legfelsőbb Bíróság
elnökéhez, BÍRÓSÁGI CSALÁST ELŐKÉSZÍTŐK ELLENI FELJELENTÉS

A Fejér Megyei Bíróság az általam, nem zsidó által benyújtott bizonyítékokat a
3.P.20.689/2007. perben és a folytatásánál (5.P.21.555/2009/15.) is semmibevette, miután a
bíróság hiányosan iktatott, hiteltelenül írt alá, vagyis a per megszünése után eltüntethetők
az ítélkezési csalást mutató bizonyítékokat. A mellékelt legutóbbi iratuknál sem olvasható a
bírósági itelesítő neve, nem lehetett a boríték csak tértivényen szereplő tartalmát a postástól
átvételkor ellenőrizni, s utána sem, mert a tértivényen lévő iratszámot nem írták rá a
borítékra. Melléklet: a borítékban talált végzés és a velem bianco aláíratott tértivény
(másolata).

Hasonló a helyet a MAZSIHISZ alperes és társai elleni pernél is, ott is semmibevették a
(népirtást bizonyító) bizonyítékokat, más az ügyszám a ma érkezett borítékon, mint a benne
talált végzésen, a bíró (dr. Pataki Árpád) 2002. óta húzza a pert, évekig abbahagyták, a
bíróság elnöke szerint már nem is létezik, miután az elsőokú bíró és a másodfokú bírák is
úgy ítélkeztek, népirtást bűnpártolva, hogy megengedték a 29.P.585/2002 PKKB ítélet
jogerőre emelésével, hogy a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége a hazai zsidó
iskolákban korlátozás nélkül taníttassa a nem zsidókat kiirtásra és kirablásra aljas módon
uszító Talmudot, pl. konkrétan azt is, hogy a nem kóser étkezési sókba, ételekbe korlátozás
nélküli mennyiségben kivégzőméreg, idegméreg kálisót keverjenek, ezúton ivartalanítva és
rövidített életűvé téve, azaz legyilkolva a magyar lakosságból kiirtani tervezett százalékot.

Jelen irat egyúttal fellebbezés is a MAZSIHISZ és bűntársai elleni perben előzőleg is
bejelentett bíró(sági) bűnsegédkezés alapján!

Mellékletek felperesi iratkódja: 

1./ FMB-LFB-BizEltuntet-100219Flj + FMB-LFB-BizEltuntet-100219b irTv
2./ Mazsihisz-Pataki-100219FljLFB

Tejfalussy András dipl. mérnök
Agroanalízis Tudományos Társaság
Cégbíróság által kijelölt végelszámoló
1036 Bp. Lajos u. 115. (felperes)
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Kiegészítő feljelentésként benyújtva, a
3520/10/1-II., Bp. II. és III. ker. Ügyészség számú bűnügyben 

CSALÓK ELLENI FELJELENTÉSKÉNT

mérési bizonyítékok az étkezési nátrium-kálium-
pótlás élettanilag optimálistól való eltérítésének a 
sejteket mérgező és ezáltal betegségeket előidéző 
életrövidítő és ivartalanító hatásairól, a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöksége és bűntársai 

magyar lakosságot irtó tudatos csalásáról

 A Ptk. 484-487. §. szerinti kárelhárító nyomozáspótlása keretében a 
feljelentést benyújtja:

Verőce, 2010. 05. 28.
Kód: Komiszos100528
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Mérési adat kalibálási tudományos, tudatos csalások
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AZ ÉLETTANILAG OPTIMÁLIS (FIZIOLÓGIÁS) 
NÁTRIUM-KÁLIUM ARÁNY KÖZISMERT (?)
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"Izrael  Országa  esővizet  iszik,  az  egész  világ  pedig  a  maradékot"  (Talmud, 
Taanith 10 a.. lap.) 83 betegség elmúlik egy nagy korsó desztillált víz megivásától 
és  a  közben  megevett  (tiszta  konyhasóval  fiziológiás  mértékben  megsózott) 
kenyértől. (Talmud, baba kamma, 93 b. lap.) A zsidók olyan vizet és kenyeret 
kapnak, ami meghosszabbítja az életüket, gátolja a meddőséget és kigyógyítja 
őket  a  betegségekből.  (Mialatt  a  többi  népet  az  ellenkezőjével,  a  szennyezett 
ivóvízzel és konyhasó hiányos, "sós ízt pótló" kivégzőméreg, idegméreg hatású 
kálisóval ízesített kenyérrel, tervszerűen, a zsidók adott helyen elszaporodásával 
arányosan, fokozatosan kiirtják, lásd: Mózes II. 23. 20-33., V. 7., 2, 22.).
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Az Állami Számvevőszék (sunyipublikált) jelentéséből: 
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VALAMENNYI BÍRÓ TUDJA, HOGY AZ ÉTELSÓZÁSI ÉS IVÓVÍZ-
MINŐSÉGI DISZKRIMINÁCIÓ  BŰNCSELEKMÉNY:
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VI.

A ZSIDÓ NÉPIRTÁSI BŰNÜGY ÖSSZEFOGLALÁSA 
AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI, BÍRÓSÁGI ÉS ÜGYÉSZSÉGI 

TUDATOS CSALÁSOK, HIVATALI VISSZAÉLÉSEK 
FENTI KONKRÉT BIZONYÍTÉKAI ALAPJÁN

(Mint közérdekű feljelentés, a Ptk. 484-487. §. jogán) 

Bizonyított a zsidó népirtás: Az, hogy eltitkolják a nem zsidók elől, hogy az ivóvíz 
desztillálás a természet által alkalmazott, lehető legjobb tiszta ivóvíz előállítási mód. 
Az, hogy a vízművek, s az Országos Egészségügyi Pénztár által pénzelt ÁNTSZ is 
rábeszéli,  rákényszeríti  őket,  hogy  csak  arzénnel,  vírusokkal  szennyezett  ivóvizet 
igyanak. Ehhez a sajtóban letagadják, hogy a vízgyűjtő területekről mezőgazdasági 
vegyszerek,  a  szennycsatornákból  a  fertőző  vírusok  -  amelyeket  a  klórozás  nem 
hatástalanít  -  jutnak be  a  vezetékes  vízbe.  A korrupt  újságok azt  hazudják,  hogy 
tökéletes  a  vezetékes  ivóvíz,  meg azt,  hogy a  desztillált  víz  „ÉLETVESZÉLYES 
vízmérgezést* okozhat” . 

Kapcsolódó egyéb csalások: 

1./  A  „VÍZMÉRGEZÉS”  HAMIS  ORVOSI  ELNEVEZÉS.  Azt  nevezték  el  
„vízmérgezésnek”, amikor nem engedik (ételekkel sem) pótolni a szervezet által  
elveszített konyhasót. Ilyenkor ugyanis, de csak ilyenkor, a napi 15 liternél több 
desztillált  vizet  ivás,  s  bármilyen  más,  konyhasót  nem  tartalmazó  ital  is,  
különösen,  ha  túl  sok  benne  a  kálium,  mint  pl.  a  Coca-Cola,  vagy  a  
„zöldséglevek”,  veszélyes  mértékben  elronthatják  a  Víz  :  NaCl  :  K  arányt  a  
vérben.  A  sózásról  lebeszélést  és  a  mérgezően  sok  kálium  fogyasztására  
rábeszélést  azok folytatják, akik a „vízmérgezéssel” riogatnak, lásd például az  
ÁNTSZ honlapját!

2./ AZ EDDIGI MAGYARORSZÁGI KORMÁNYOK ÁLTAL ELPAZAROLT IMF-  ÉS 
WORLD BANKI STB. HITELEK ÁLTALUK TITOKBAN MEGÍGÉRT FEDEZETE A 
FENTI ÉTKEZÉSI DISZKRIMINÁCIÓVAL TUDATOSAN VÉLETLENSZERŰSÍTVE 
KIIRTOTTAKTÓL  ELRABOLT  MAGYAR  INGATLANTULAJDON  ÉS 
NYUGDÍJBEFIZETÉS ?!

Verőce, 2010. 06. 02.
Tejfalussy András dipl. mérnök

méréstani szakértő, közérdekű feljelentő s.k.
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk v.a.
Fővárosi Bíróság cégbírósága által kijelölt végelszámoló

1036 Budapest, Lajos u. 115. tel./fax: +36-1-250-6064


