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 TUDOMÁNYOS TITKOSSZOLGÁLATI ÉS JOGI CSALÁSOKRA
ALAPOZÓ „MAFFIAÁLLAMMÁ” TESZIK MAGYARORSZÁGOT

Bizonyítékok, hogy a hazai kormányok lélekben és testben is tudatosan sorvasztják a magyar
népet, s arra, hogy számos állami hivatal tudatosan üldözi azokat, aki fellépnek a magyarság
jogos védelmében.

1. Lelket is sorvasztanak
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2. Testet sorvasztanak

Napi 4,7 gramm káliumot fogyasztásra kényszerítik a magyarokat, elhallgatva, hogy 24 óra alatt 3,6
gramm kálium evése már tontja a szívműködést, amit EKG mutat. Eltitkolják, hogy 24 óra alatt 11
gramm kálium annyira mérgező lehet, mint 1 óra alatt 0,8 gramm. Eltitkolják, hogy egy felnőtt napi
tényleges  kálium  szükséglete  csupán  kb.  0,5  gramm.  Lásd  a  Ringer infúziós  oldat  konyhasó
(nátrium-klorid) és kálium dózisait!  Szembehazudják, a Stop Só programl és MENZAREFORM,
hogy 1950-ben Nobel díjat kapott három kutató, akik mérésekkel bebizonyították, hogy elhülyítő,
életrövidítő és ivartalanító hatású a káliumot túladagoló és vagy a konyhasó hiányos élelmiszer. Ezt
hazánkban több mint 60 tudományos publikációra is hivatkozva úgy publikálták, olyan tudományos
címekkel, hogy a fizikusok felvásárolják, de az tisztességes orvosok többsége ne tudhasson róla:

12/52. oldal, 2015-11-28, Ügykód: EmailKonyv97-maffiaaallam



13/52. oldal, 2015-11-28, Ügykód: EmailKonyv97-maffiaaallam



Amióta  a  fentiek  bebizonyosodtak,  kálisóval  műtrágyáztatással  és  a  konyhasó  helyettesítésére
használt kálisóval „sósízpótlással” is mérgezőre fokozzák a magyarok élelmiszerei káliumtartalmát.
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Például olyan káliumtablettát forgalmaznak, amiből a klinikai kipróbálása során 8 db összesen 4
gramm kálium tartalma 6-ból 5 embernek gyomorfájást és 1-iküknek  gyomorfali bevérzést okozott:
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3. Termőföldrablás káliumos műtrágyákkal

Kálisóval mérgezéssel a termőföldet is elrabolják. A káliummal műtrágyázás fokozza az aszály kárt.
Aszályos évben a növénytermesztést hitelezők birtoka lesz a termőföld (a végrehajtók elkobozzák).

A káliummal műtrágyázás aszálykár felfokozó hatását közvetlenül is mutató szabadalmazott mérés,
ami az 1978-ban készített kandidátusi értekezésem szerinti kutatás korszerűsítés egyik fejleménye: 
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A Budapesti Kertészeti Egyetem Zöldségtermesztési Intézetét akkoriban vezető professzorral aláírt
együttműködési szerződésem alapján „antirandom elrendezési software szerint” végzett mérés képe:

Fóliaház befűtésével és egyidejű vízmegvonással hoztuk létre az kálium hatását megjelenítő aszályt,
a Budapesti Kertészeti Egyetem Zöldségtermesztési Intézetének a XI. ker. Ménesi úti fóliasátrában.

Az általam feltalált mérés egyértelműen mutatja a káliummal műtrágyázás aszálykár fokozó hatását.

A méréshez nem kell műszer, csak egy fóliaház vagy egy üvegház. A növények ugyanis közvetlenül
megjeleníti a műtrágyák, fajták és tűzdelési időpont stb. kombinációk hatását. Itt pl. a környezeti
hőmérséklet és a vízpótlás függvényében. 

 Később a Budapesti Kertészeti Egyetemi munkatársam (dr. Kristóf Lászlóné) jelezte, hogy  valakik
a tényleges ellenkezőjére hamisították a mérés fenti eredményét a Magyar Tudományos Akadémia
részére leadott jelentésükben. Emiatt is, 10 év múlva megismételtük a mérést. Az 1983-as méréssel
azonos eredménnyel. Az izraeli kálium-nitrát is fokozta az aszálykárt, nem csak a kálium-klorid! 

Közvetlenül is bevontam az 1993-as mérés értékelésébe környezetvédelmi minisztérium szakértőit:
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Miközben az 1981 óta folytatott több tízezer variációs méréseinkből is bebizonyosodott a kálisóval
műtrágyázás károssága, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság kitüntette azokat az egyetemi 
kutatóintézeti csalókat, mint „műszaki fejlesztőket” és „anyagmegtakarítókat”, akik a károkozó 
kálisóval talajmérgezést 1970 óta folytatták, és további „periódikus alkalmazásra” javasolták: 
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A fenti  és  az  előző és  későbbi,  a  nemzetközi  szabadalmaim (alapját  is  képező bázis  software)
szerinti több tízezer parcellás gépesített szántóföldi mérések alapján jeleztem a miniszterelnököknek
és a mezőgazdasági minisztereknek, hogy mindenhol veszteséget okoz a talaj káliumműtrágyázással
megnövelt (vízoldott) káliumtartalma. Bizonyítottam, hogy terméscsökkentő és költségnövelő  is.
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4. A kormányok válasza a hozzájuk  jogos védelemként benyújtott kárelhárító javaslataimra:

A mezőgazdasági miniszter, belügyminiszter az ügyészségekkel, polgármesterekkel, jegyzőkkel és
bírákkal  megszervezték,  hogy  nyilvánítsanak  elmebeteggé  és  helyezzenek  cselekvőképesség
korlátozó gondnokság alá. Közben többször is megkíséreltek baleset áldozatává tenni. Miután (dr.
Kovács Pál és dr. Pap János képviselők) 1992 szeptember 8-án benyújtották az Országgyűlésben a
kálisóval mérgezés ellen általam írt interpellációt, 1993. november 19-én súlyos balesetet okoztak a
közgazdász feleségemnek.  Ezután három miniszter  1992.  dec.  8-án (8253 sz.  válasz)  miközben
antiszemitáztak,  szembehazudták  az  interpelláció  hatás-mérési  ténybizonyítékait.  A helyszínelő
rendőrök  megállapították,  hogy  vétlen  a  balesetében.  Ismert,  hogy  kik  azok,  akik  egy  általuk
elrontott géppel a balesetét okozták, de a mai napig sem engedték tárgyalni bűnügyet. Legutóbb a
Nógrád Megyei Bíróságon akadályozzák meg az ügy tárgyalását a vádemelést megtagadó ügyészek.
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Mivel az „Állampolgári Jogok Biztosa” sem hajlandó pótoltatni a vádemelést, akadályozza a
baleset okozó 3 bűnelkövető elleni kártérítési per érdemi tárgyalásának a megkezdődését:
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Jellemző, hogy a borítékra írt ügyszám köszönő viszonyban sincs a levélben lévő ügyszámmal.
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Kamara János belügyminiszter által, az ellenem a segítségét kérő Váncsa Jenő mezőgazdasági
miniszternek írt titkosított levél,  amivel „pszichiátriai visszaélést” szerveztek velem szemben: 

Ezután az általam tett további feljelentés, a kálisóval mérgezés hatás mérésekből tényszerű
kivizsgálásának a megakadályozására, a verőcei jegyző Klein Katalin,  majd Szende Gyula
pest megyei ügyész is hamis határozatot készített a lejáratásomra. Szende sosem volt „vecsési
per” megállapításaként,  egy 40 fokos lázas  állapotomban elhurcolás alkalmával hamisított
1980-as érvénytelen elmeorvosi véleményre hivatkozva „gyógyíthatatlan elmebetegnek” tüntet
fel. A verőcei ingatlan vásárlásomat regisztráló verőcei jegyző is, letagadva a ingatlanomat is:
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MEGJEGYZÉS:
A fenti hazugságokkal indított perben végig hamisan írták a nevem. Mi másért, mint hogy a
személyi azonosító hivatalos dokumentumok ne bizonyíthassák a mérnöki diplomámat, a sok
nemzetközi szabadalmamat, a számos mérnöki pályázat nyertességemet, a három miniszteri
kitüntetésemet, s hogy három cégbejegyzett tudományos társaságot is vezetek. A jogosítvány
hosszabbításaim alkalmával kiderült, hogy meghamisították a személyi számomat a belügyi
adatnyilvántartóban.  Közben  az  önkormányzati  hivataloknál  eltüntették  a  születési  és
házassági  anyagkönyvi  kivonataimat.  A „folyamatos  jogképességemet”  bizonyító  választói
névjegyzékből így szerettek volna eltüntetni, s hogy ne maradjon nyomom, ha meggyilkolnak?
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Mindezek következtében, 1997. szeptember 10-én betörtek hozzám a rendőrök, akik a társasági
irodámban,  majd  a  III.  ker.  rendőrségen  agyrázkódásosra  vertek,  rugdostak,  és  utána,  hogy az
gondnokság alá helyezhessen, bilincsben elhurcoltak a Váci Városi Bíróságra. Mivel a tárgyaláson
rábizonyítottam a bíróra, dr. Kautzné dr. Schneider Margit Erikára az okirat hamisítást, kénytelenek
voltak ejteni a pert. De nem büntették meg sem a bírót, sem a rendőröket, mert a köztársasági elnök
íratott egy hivatalos levelet (X-398/1998), amiben normális hivatali tevékenységnek tüntette fel a
bűntetteiket, és utána a Váci Városi Bíróság elnökévé nevezték ki a veretést is megszervező bírót. 
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A veretés  idején az OTP-sek leloptak az általam kezelt  társasági  számlánkról  514.000,-Ft-ot.  A
Budapesti I-XII. kerületi ügyészség vezetője, ahol feljelentettem az OTP-s csalókat, azt hazudta,
hogy  nem az OTP tartozik nekünk, hanem személyesen én tartozom 514.000,- Ft-tal az OTP-nek,
holott csak 8000 Ft tartozás volt egy másik számlán, amiről az OTP anélkül, hogy értesített volna
róla  önkényesen tovább fizette az irodám közüzemi számláit, miután lefogyott róla a pénz: 
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Az OTP-nek felénk (a humusztermelő giliszta csalás) hitelezése alapján máig fennálló kárelhárítási
díjtartozását. Lásd az 1993-ban benyújtott, 1996-ban pontosított alábbi keresetünket. Előbb évekig
azért nem tárgyalták,  mert várták, hogy sikerül-e gondnokság alá helyeztetni.  (Nem sikerült,  de
azóta sem lehet elérni, hogy tárgyalják a díjpert. Egyik hitelezési csaló ellen sem emeltek vádat az
ügyészek. Nem csak nem emeltek vádat, de legfelsőbb bírósági hamis elvi határozat is fedezi őket.)
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Ezeket az általuk elkövetett  bűntetteket és károkozásokat egy fővárosi bíró,  dr.  Pataki Árpád is
„egyáltalán  nem jogsértőnek  nyilvánította”,  és  a  jelenlegi  köztársasági  elnök,  Áder  János  sem
hajlandó az X-398/1998. hamis iratuknak, a választói névjegyzékben szereplésemmel is 100%-osan
bizonyított  hamisságát  elismerni.  Ugyanazon a napon,  amelyen a  hamis  köztársasági  elnöki  X-
398/1998.  iratot  írták,  nyilvános  körlevélben  elmebetegséggel  rágalmazott  meg  a  hamis
humusztermelő gilisztákat értékesítő  bűnszervezet egyik érdekképviselője is:

A bankosok a mezőgazdasági minisztérium által a biológiailag lehetetlen humusz termeléshez hitel
felvételre  felbiztatással  és  azok  miatti  végrehajtásokkal  mintegy  50.000  családot  adósítottak  el
végzetesen, 20 ember miattuk lett öngyilkos! 

6. „Az aszály (amit kálisóval és knhasóval műtrágyázással okoznak) és a végrehajtó kézen
fogva járnak”:
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A növénymérgező káliumos és konyhasós műtrágyákat a világ legjobb műtrágyájaként reklámozzák
hamis mérésekre hivatkozással. Például a POTASH cég kiadványában sokkal magasabbak a kálium
műtrágyázást jelző NPK tábla mögött lévő kukoricák, mint a kálium nélküli műtrágyát jelző NK
tábla mögött lévők. Szántóföldi kísérletben nem lehet megvalósítani, hogy sorral odébb teljesen más
legyen a műtrágya összetétel, mivel a műtrágya átszivárog a szomszéd sorokba. Az átfolyás miatti
zavar csökkentéséhez ún. „puffer sávokat” szokás beiktatni, a különböző módon kezelt sorok közé.
Nyilvánvaló, hogy vagy két eltérő kukorica fajta van az egymás melletti sorokban és vagy nem
azonos időpontban vetették őket, s nem a kálium műtrágya, hanem emiatt eltérő a sorok magassága.
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Az ÁJB-sek által borítékukra ráírt ügyszám köszönő viszonyban sincs a levelükben foglaltakkal!
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A magyarok elleni súlyos bűnök elkövetőit fedező, bizonyított bűncselekmények elkövetői és
bűnpártolói elleni vádemeléseket elmulasztó, a jogállami törvényi előírásokat kijátszó, állami
jogász- stb. hivatalnokok elleni közérdekű büntető feljelentésként, az ORFK Panaszirodához.

Budapest, 2015. november 29.

Tejfalussy András (www.tejfalussy.com)
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TÚLÉLÉSI STRATÉGIA
CÉL: TERMÉSZETES MÓDON VALÓ SZAPORODÓKÉPESSÉG MEGŐRZÉS,

 BETEGSÉGEKBŐL KIGYÓGYULÁS, EGÉSZSÉGESEN MARADÁS 

Túlélési étkezési technika: vérelektrolit optimalizálás (VEOP)

1. Nagytisztaságú desztillált víz ivóvízként és ételkészítéshez is mindig, mindenhol használata.

2. Nagytisztaságú konyhasóval, vízpótlás-arányos sózás: naponta 15-25 gramm konyhasó kell.

3. Optimális káliumpótlás: óránként 0,6 grammnál kevesebb, napi 0,6 grammtól 2,2 grammig.

 A Ringer-infúzió vérelektrolit szerinti víz:konyhasó:kálium=99:0,9:0,03 dózisaránya étkezésnél is
optimális. Ezek a dózisarányok és dózishatárok egy egészséges 70 kg súlyú felnőttre vonatkoznak. 

Nobel díjas kutatók mérései bizonyítják, hogy életrövidítő és ivartalanító a napi 2 gramm
 nátriumot és 4,7 gramm káliumot pótoltató „Nemzeti Stop Só Menzaprogram”, tehát a „sózás
reformként” elrendelt nátrium:kálium=0,43 új dózisarány, a nátrium helyett kálium pótoltatás.

Lásd www.tejfalussy.com   honlap: Email könyv 1. (VEOP), - 95., MEHNAM, Videók)!

Budapest, 2015. november 22. Tejfalussy András tudományos szakértő (www.tejfalussy.com)
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TÚLÉLÉSI STRATÉGIA
CÉL: TERMÉSZETES MÓDON VALÓ SZAPORODÓKÉPESSÉG MEGŐRZÉS,

 BETEGSÉGEKBŐL KIGYÓGYULÁS, EGÉSZSÉGESEN MARADÁS 

Túlélési étkezési technika: vérelektrolit optimalizálás (VEOP)

1. Nagytisztaságú desztillált víz ivóvízként és ételkészítéshez is mindig, mindenhol használata.

2. Nagytisztaságú konyhasóval, vízpótlás-arányos sózás: naponta 15-25 gramm konyhasó kell.

3. Optimális káliumpótlás: óránként 0,6 grammnál kevesebb, napi 0,6 grammtól 2,2 grammig.

A Ringer-infúzió vérelektrolit szerinti víz:konyhasó:kálium=99:0,9:0,03 dózisaránya étkezésnél is
optimális. Ezek a dózisarányok és dózishatárok egy egészséges 70 kg súlyú felnőttre vonatkoznak.

Nobel díjas kutatók mérései bizonyítják, hogy életrövidítő és ivartalanító a napi 2 gramm
 nátriumot és 4,7 gramm káliumot pótoltató „Nemzeti Stop Só Menzaprogram”, tehát a „sózás
reformként” elrendelt nátrium:kálium=0,43 új dózisarány, a nátrium helyett kálium pótoltatás.

Lásd www.tejfalussy.com   honlap: Email könyv 1. (VEOP), - 95., MEHNAM, Videók)!

Budapest, 2015. november 22. Tejfalussy András tudományos szakértő (www.tejfalussy.com)

(Szórólap, változtatás nélkül terjesztésre, Iratjele: egeszsegharomalapfeltetele090331e)
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TERJESSZÉTEK!  Amiről minden magyarnak haladéktalanul tudnia kell:

KIEGÉSZÍTÉS: Étkezésnél  és a fiziológiás infúziós oldatoknál (Ringer,  Salsola,  Salsol  stb.)  egyaránt
optimális az egészséges ember testnedveiben lévő víz, konyhasó, nátrium és kálium arányok alapul vétele.
Tehát ezen anyagok víz : NaCl =110 és Na : K =30 dózisarányokkal pótlása a lehető legjobb. Pl. a Ringer
oldattal napi 3 liter víz mellé 27 gramm tiszta NaCl konyhasót, de csak 0,4 gramm káliumot juttatnak be a
vérbe, tudva, hogy élettanilag ez az optimális. Miért hallgatják el, hogy a szájon át lassanként bejuttatott
napi 2,2-3,6 grammnál több kálium is jellegzetes EKG torzulást okoz, vagyis elrontja a szívműködést?
Miért titkoltatják,  hogy a literenként 1,5 gramm káliumot tartalmazó Coca-Colával  vagy más gyorsan
felszívódó  kálium  túladagoló  folyadékkal  éhgyomorra  bejutó  1-2  gramm kálium  is  rontja  a  vese-  és
szívműködést? Miért titkolják, hogy 1 nap alatt fokozatosan bejuttatva is mérgező a 7-11 gramm feletti
káliumdózis? Miért titkolják, pl. nemrég a NÉBIH is, hogy tizedennyi kálium is mérgező 1 órán belül a
vérbe  juttatva?  Miért  titkolják,  hogy  a  MEDICINA Orvosi  Könyvkiadó  közzétette,  hogy  Nobel-díjas
kutatók 1950 előtti mérései szerint az állat és ember egészségét is tönkreteszi, ha az étkezéssel hiányosan
pótolják a konyhasót és vagy, ha túladagolják a káliumot? Azért, mert a valakik tömegsírban akarnak
nemzet egyesíteni minket?  Megállapítom: tudatos vegyi fegyver használat,  magyar kipusztítás, hogy az
Európa Tanács, USA, OÉTI és MTA nyilvánvalóan elmebeteg „főszakértőire” hivatkozva rendeleti úton
ránk  erőszakolják  a  „Nemzeti  Sócsökkentési  Stop  Só  Programot”,  amivel  akármennyi  víz  pótlásnál,
legfeljebb  napi  2  gramm  nátrium-  és  legalább  4,7  gramm  kálium  pótlást  erőltetnek  ránk,  s  a
gyermekeinkre  is!  Ezt  a  titkos  étkezési  vegyi  fegyver  alkalmazást  az  OÉTI  és  az  MTA szakértőivel,
egészségügyi  miniszterként  Dr.  Surján  László  alapozta  meg.  Napi  70  grammig  ártalmatlannak
nyilvánították a szájon át kálium bejuttatást, azután, hogy az OÉTI által végeztetett klinikai kísérletekben
1-2 gramm vízben oldott káliumot ivás mindegyik addig egészséges embernek, tízből: tíznek megmérgezte
a veséjét, felére csökkentve le a vizelet kiválasztást, s a 2 gramm káliumtól mindegyiküknek 5 mmol/liter-
nél nagyobbra, a már kálium-mérgezést jelentő 5,5 mmol/liter értékre nőtt a vérszérum kálium tartalma!!!
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TUDOMÁNYOS TITKOSSZOLGÁLATI ÉS JOGI CSALÁSOKRA ALAPOZÓ „MAFFIAÁLLAMMÁ” 
TESZIK MAGYARORSZÁGOT. Bizonyítékok, hogy a hazai kormányok lélekben és testben is 
tudatosan sorvasztják a magyar népet, s arra, hogy számos állami hivatal tudatosan üldözi 
azokat, akik fellépnek a magyarság jogos védelmében . . .

küldő:gmail.com

Közérdekű bejelentés a magyarországi maffiaállammal szemben további bizonyítékként Dr.
Darák Péter Kúria legfelsőbb bíróság elnökhöz   

A mezőgazdasági  miniszter  által,  a belügyminiszter az ügyészségi  vezetők segítségével ellenem
szervezett, orvosi, jegyzői stb. csalásokra alapozó „gondnokság alá helyeztetési” perbeli tárgyalás
előtt engem összeverető Kautzné Schneider Margit Erika váci bíró és az összeverő rendőrök elleni
közérdekű bejelentést  szembehazudták  a  Göncz Árpád által  készíttetett  X-398/1998.  ikt.  számú
hamis köztársasági elnöki válasszal. Az érvényben tartásával Göncz Árpád és utódai, Áder János is,
állandóan  rontják  a  tudományos  szakértői  tekintélyemet  és  feltalálói  szerzői  jog  érvényesítési
lehetőségeimet,  folytatólagos rágalmazást, becsületsértést folytatnak. Közben megváltoztatták – a
jogosítvány hosszabbításom alkalmával derült ki - a Belügyminisztérium adatnyilvántartójában a
személyi számomat. A személyi számom ugyanis bizonyította, hogy nem lehetek gondnokság alá
helyezve, miután folyamatos a választójogom. A maffiaállami csalást azzal folytatták, hogy Göncz
Árpádék közérdekű bejelentés elutasító hazug levelét  és ezzel az összeveretést  is,  Pataki Árpád
fővárosi bíró jogosnak nyilvánította. Egyéb maffiaállami bűncselekmények: az OTP-sek a veretés
idején leloptak az általam kezelt számláról félmillió Ft-ot, s ezt az I-XII. Ker. Ügyészség vezetője
hamis irata 1998 óta fedezi. A miniszteri kitüntetéses, kutatásgyorsító nemzetközi méréstudományi
szabadalmaim szerzőinek tüntetve fel magukat, Roska Tamás és Furka Árpád akadémikusok Nobel-
díjra is pályáztak. A közgazdász feleségemnek súlyos balesetet okoztak (1992. november 19.), majd
eltüntették  a  rendőrségi  helyszínelési  jegyzőkönyvet,  ezzel  akadályozva  meg  a  baleset  okozói
elítéltetését.  Autóbalesetet  is okoztak.  Megpróbáltak leszorítani az útról.  A helyszínelő rendőrök
hamis helyszínrajza fedezte a balesetokozót. Mindezek további hiteles bizonyítékai is megtalálhatók
az EmailKönyv 11.-ben a www.tejfalussy.com honlapon, és azon belül elérhető www.aquanet.fw.hu
honlapon, lásd: www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/  brezsnyeves  .htm, 

Kérem a közérdekű bejelentés kivizsgálását és a magyar állam peren kívül kártérítésre kötelezését.

Budapest, 2016. december 12.

Jogos önvédelemként és jogos védelemként: 

Tejfalussy András

                                                                         
Büntetőfeljelentésként kapja a becsületsértő „maffiaaállamfő” Áder János ellen az ORFK Titkárság.
Cc.: Köztársasági Elnöki Hivatal, valamint a Magyarok Szövetsége 
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