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FELJELENTÉS KITERJESZTÉS A FELJELENTETT TÖMEGGYILKOS SZÓCSKA MIKLÓS 
ÁLLAMTITKÁR  ELLENI  BIZONYÍTÉKOKAT  SEMMIBEVEVŐ  BUDAPESTI  RENDŐR- 
FŐKAPITÁNYSÁG  BŰNÜGYI  FŐOSZTÁLY  ÉLETVÉDELMI  OSZTÁLYA  ILLETÉKES 
ALKALMAZOTTAIRA. 

Visszautasítom  az  ORFK  01000/151/2014.bü  számú  hamis  határozatát  és  követelem,  hogy  ne 
hazugságokra alapozva, hanem méréstani bizonyítékok alapján döntsenek!

Részletes indoklás:

1./Felhívtam  a  ma  kézhezvett  feljelentés  elutasító  fenti  határozat  ügyintézőjét,  Nagy  Balázs  r. 
alezredest, s kértem nézze meg a "Nyilvános feljelentés a tömeggyilkos Szócska Miklós államtitkár 
ellen"  c.  beadványomban  bizonyítékként  hivatkozott  klinikai  hatáskalibráló  mérési  adatokat  és 
ezeket  megerősítő  akadémiai  tudományos  méréstani  szakértői  véleményeket,  tankönyvi 
dokumentumokat, amelyek a beadványomban is hivatkozott honlapomon régóta közzé vannak téve, 
s javasoltam, hogy vonják vissza a bizonyíték hiányoló határozatukat. A kálisóval népirtás folytatói 
ellen  tett  feljelentésemben  hivatkozott  méréstani  bizonyítékokat  lásd  az  alábbi  internet  címen: 
www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/52.emailkonyv:1.es2.peticio.pdf.
A segítő szándékú javaslatomon álfelháborodott Nagy Balázs alezredes lecsapta a telefont. 

2./  A  fenti  viselkedése  alapján  a  tömeggyilkosságban  közreműködési  vádat  Nagy  Balázs  r. 
alezredesre, valamint a hamis határozatot aláíró Niedermüller Zsolt r. alezredes osztályvezetőre is 
kiterjesztem.

3. Dr. Kovács Pál országgyűlési szakértőjeként begyűjtött konkrét mérési és tankönyvi bizonyítékok 
alapján  nyújtottam be feljelentést.  A PKKB 13.B.24.211/93/2.  végzése  alapján  a  kálisó ügyben 
indult már nyomozás, amely előtárt további bizonyítékokat, de ezeket szembe hazudták a rendőrség 
szakértői, akik a feljelentettek szakértői voltak. A bizonyítékokat szembehazudta és semmibevette 
dr.  Petőfi  Attila  r.  alezredes  is,  és  leállította  a  további  vizsgálatot.  Petőfi  Attilát,  akit  ezután 
kineveztek Nemzeti  Nyomozóhivatal  vezetővé,  ugyancsak tömeggyilkosságban közreműködéssel 
vádolom.

4. Nem csak engem veszélyeztet a biblia szerinti mózesi módszer, a mérgező kálisóval etetés? A 
nem kóser étrendű zsidókat is mérgezik?

Mellékletek: 1./A fenti feljelentéssel általam kiegészített hamis ORFK határozat 1-2. oldala.
2./A "tomeggyilkosokat-feljelentes-140108" kódú nyilvános feljelentés Szócska Miklós(ék) ellen.

Verőce, 2014. 02. 10. 

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, méréstani szakértő
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Melléklet-1.
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Melléklet-2.

Tejfalussy András okl. mérnök (személyi szám: 1-420415-0215), Ptk. 484-487. § szerinti közérdekű 
bejelentésekkel  és  közérdekű  javaslatokkal  kárelhárító  méréstani  szakértő,  AGROANALÍZIS 
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk, Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos 
u. 115., www.tejfalussy.com, mobil: +36-202181408, email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
MEHNAM-info /Orvostovábbképzés /Jogjavítás /Viták   Kód: tomeggyilkosokat-feljelentes-140108

NYILVÁNOS FELJELENTÉS A TÖMEGGYILKOS SZÓCSKA MIKLÓS ÁLLAMTITKÁR 
ELLEN, mint a rendőrség helyett a Ptk. 484-487. § alapján folytatott közérdekű kárelhárítás.  

A káliumklorid (kálisó) természetes só, akár tengeri só, akár bányasó. Rossz ízű, de sós ízű A Biblia 
is több helyen felhívja a figyelmet arra, hogy nem szabad rosszízű sót enni. Egészséges felnőttnek is 
eltorzítja az EKG-jét, rontja a szívműködését, ha 1 x 24 óra alatt 5-8 gramm kálisónál többet, vagyis 
2,2-3,6 gramm káliumdózisnál többet eszik. Életveszélyesen megmérgezi, ha a vérébe 1 x 24 órán 
belül 1 grammnál és vagy, ha egy órán belül 0,8-1,6 grammnál nagyobb káliumdózis jutott be.

Közismert az élettanilag optimális víz, konyhasó és kálium pótlás, a gyermekek és felnőttek esetén 
is mindenhol alkalmazott infúziós Ringer fiziológiás oldat víz/NaCl=110, Na/K=30 alapján. Ezt azt 
jelenti, hogy 2 liter desztillált vízzel 18 gramm konyhasót, de csak 0,6 gramm kálisót juttatnak be a 
vérbe, azt is lassan. Étkezésnél is ez az élettanilag optimális dózisarány. Szócska Miklósnak átadtam 
a  fenti  hivatkozott  orvosi  tankönyvi  bizonyítékokat,  tudományos  méréstani  szakvéleményeket. 
Ennek ellenére napi átlagos 2 grammos nátriumpótlást és 4,7 grammos kálium pótlást hazudnak 
élettanilag optimális dózisnak. Tudatosan mérgezik kálisóval a népet. Lásd a 99% kálisótartalmú 
REDI-sót. Újabban a népirtásban közreműködő cégek a kálisó rossz ízét fűszerekkel fedik el. Lásd 
a „Bonosal”, s a bio-kóserként (!) reklámozott BonSalt hamis orvosi szakvéleményeket terjesztő 
internetes reklámjait, és a 40% kálisó tartalmú „VIVEGA” fűszeres só orvosi szaklapban ajánlásait!

Kínában kivégeznék ezeket az élelmiszer mérgezőket. Itt viszont ügyészek és bírák is fedezik őket. 
Meg a médiafelügyelő, aki eltüntette a hazánkban napi több száz áldozatot szedő sócserés népirtás 
méréstani bizonyítékait dokumentáló www.aquanet.fw.hu tudományos honlapunkat az internetről. A 
„sócserés tömeggyilkosok”, Szócska Miklós és társai, kb. 1980. óta, vagyis már több évtizede, napi 
több százzal csökkentik a magyar lakosság létszámát, miközben ivartalanít és bárgyúsít is a kálisó. 

A fent felsorolt méréstani és bűnügyi bizonyítékokat lásd az  www.aquanet.fw.hu honlapot is újra 
megjelenítő www.tejfalussy.com nyilvános internetes honlapomon.

Kérem a Magyar Államtól (a Pénzügyminisztertől), hogy a Ptk. 484-487. § alapján, mint megbízás 
nélküli  ügyviteli  díjat,  a fenti  kárelhárításban együttműködő Agroanalízis Tudományos Társaság 
gmk  va.,  a  Jobbik  és  a  Kisgazdapárt  részére  1:1:1  arányban  fizesse  ki  a  „sócserés  népirtási” 
bűncselekmény leleplezéséért járó kárelhárítási díjat. A díjat a napi több száz magyar életének a víz-
és sópótlás fiziológiás dózisai helyreállításával megmenthetősége értéke alapján kérjük kiszámítani!

Verőce, 2014. 01. 09.    Tejfalussy András
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