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Indokolás a fenti közérdekű bejelentés továbbítás kéréshez:

www.tejfalussy.com
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Kód: feljelentes-hivatali-kotelesseg-130924-ta

"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: 

• Ha nincs kikötve, hogy ki lehet a közvetlen hozzátartozó”, akárki lehet?? 
(„A rendeletek legyenek minél pontatlanabbak”, lásd: „Hogyan bánjunk 

a bennszülöttekkel”, a KGB 45 pontja (Kapu, 1990. februári számából).

Az országmérgezés egyrészt az ivóvízet biztosító folókba vezetett szennyvízből,
másrészt a kálisóval műtrágyázással és „sózással” való élelem mérgezésből áll:

www.tejfalussy.com

http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_i/njt_doc.exe?docid=124798.737397
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Az állatokat már kismértékű kálium túladagolás is megmérgezi. Pl. a tavasszal növekvő fűfélék  
relatíve nagyobb kálium tartalma. Ennek ellenére a NÉBIH „állati takarmánysónak” nevezte ki  
(hazudta) az életveszélyes méreg kálisót, miután egy nyírtassi cégről kiderült, hogy kálisót  
csomagolt étkezési sóként. Az ezek ellen benyújtott feljelentéseket és közérdekű bejelentéseket a  
hazai állami és önkormányzati szervek ügyintézői semmibe veszik. Szembehazudják vagy  
illetékességük hiányára hivatkozó „ügyirat tologatással” elévültetni próbálják. Csak a nem  
ismert nevű holokauszt áldozatok utódai kártérítési igénye nem évül el soha? Mindenki más  
jogos kártérítési igénye rövid időn belül visszavonhatatlanul elévülhet. Csaló akadémikus és  
egyetemi tanár jogászok erre lehetőséget biztosító diszkriminatív elévülési jogszabályokat  
alakítottak ki, fogadtattak el. A csalásokra alapozott jogszabályokra hivatkozással fedezik a  
kálisóval országmérgezést is. A vegyi fegyverrel népirtási kategóriába sorolandó Stop Só csalás  
hamis hatás-mérési eredményeken és hamis jogszabályokon alapulásának, és a csalást leleplező  
méréstani eredményeknek a dokumentált bizonyítékait lásd a www.tejfalussy.com honlapomon!

A Nemzeti Élelmiszer Biztonsági Hivatal főállatorvos vezetői „takarmánysónak”, vagyis nem  
mérgezőnek tüntették fel az életveszélyes méreg kálisót. Ezzel is „nem bűncselekménynek”  

tüntették fel, hogy egy nyirtassi „sócsomagoló cég” (is) kálisóval mérgezi a magyar  
embereket, állatokat. Az ügyészek nem jelentik fel a mérgezőket. Nem állítják őket 

büntetőbíróság elé. Az állampolgári jogok biztosa is elmulasztotta a feljelentést.

Szemelvények a bizonyítékokból

1.

Amerikai állatorvosi tankönyv is bizonyítja, hogy már attól is betegek a legelő állatok, ha a kálium- 
tartalom kissé megnövekszik a tavaszi fűfélékben a magnézium- és kálcium tartalomhoz képest.

 

www.tejfalussy.com

http://www.tejfalussy.com/
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2.

Gyerekmérgezésre felbiztató WHO kiadvány. A mérgező KCl kálisóval korlátlanul helyettesíthetőnek 
hazudják benne az egészségfenntartásához feltétlenül szükséges NaCl nátrium-klorid konyhasót.

3.

Kód: fajirtóOETI100106Flj

AZ EGÉSZ JELENLEGI HAZAI ÁLLAMI VEZETÉS  BŰNPÁRTOLJA A MAGYAROKAT BIOLÓGIAI 
FEGYVERREL KIIRTÁST?

Nyilvános közérdekű bejelentés, a Ptk. 484-487. §. alapján, a magyar lakosságot irtást szervező OÉTI és 
bűnsegédei ellen. Vizsgálja ki az ügyészség az OÉTI vezető és közszolgálati rádiós bűnsegédei legutóbbi 

egészségrontási bűncselekményét!

www.tejfalussy.com
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Az Országos Élelmezési és Táplálkozás Tudományi Intézet (és társintézményei) bebeszélik a magyar 
lakosságnak, hogy Na:K=1:1 arányban pótolja a nátriumot és káliumot. Ez a nátrium:kálium arány a halottak 
vérszérumában. Az egészséges emberek vérszérumában Na:K=30:1, és köztudomású orvosi körökben, hogy 
Nobel díjat kaptak érte azok, akik mérésekkel bebizonyították, hogy nátriumpótlás csökkentése, és a 
káliubejuttatás növelése, vagyis amiket az OÉTI bebeszél,  életrövidítő, betegítő hatású emberre, patkányra 
(emlősre) egyaránt. A magzatokat tápláló vér szérumában is Na:K=30:1, a magzat által kortyolgatott 
magzatvízben is Na:K=30/1, az egészséges felnőttek vérszérumában is Na:K=30:1, és az emberi infúziós 
fiziológiás Ringer oldatban is Na:K=30:1. (A Ringer alapoldat 99% tiszta desztillált víz, amelyben 0,9% az 
NaCl és 0,03 % a KCl, tehát Na:K=30:1.) A fiziológiás Ringer infúzió napi 3 litere 27gramm konyhasót, s 
csak 0,9 grammnyi kálisót juttat be, ami optimális. 

Martos Éva OÉTI főigazgató legutóbb ma, a Kossuth Rádió Napközben műsorában népszerűsítette az 
életrövidítő konyhasópótlás csökkentést. A magyarok nyugdíjbefizetéseit elrabláshoz "biológiai fegyverként" 
alkalmazzák a  konyhasópótlás csökkentést, azt egészségjavítónak hazudva, ami közvádat igénylő tudatos 
népirtási bűncselekmény is.

A Nobel díjasok fenti mérési eredményeit és az egyéb méréstani bizonyítékokat stb. lásd: 
www.aquanet.fw.hu

Felszólítom dr. Sólyom László köztársasági elnököt az alkotmánybírósági és nemzetközi bírósági eljárások 
azonnali kezdeményezésére azok ellen a magyar lakosokat irtó bűnözők ellen, akik a magyar lakosok saját 
egészségügyi- és nyugdíjbefizetéseikből pénzelik a fenti népirtást.
. 
Verőce, 2010. 01. 06.   

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk
Fővárosi Bíróság Cégbírósága által kijelölt végelszámoló
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
ujvizforras@freemail.hu, T: +36-20-2181408

Feladó: Tejfalussy András <ujvizforras@freemail.hu>
Címzett: lu@mku.hu
Tárgy: AZ EGÉSZ JELENLEGI HAZAI ÁLLAMI VEZETÉS BŰNPÁRTOLJA A 
MAGYAROKAT BIOLÓGIAI FEGYVERREL KIIRTÁST?
Dátum: 2010. január 6., szerda, 12:42:06

4.

MEHNAM-info /Antiszemétizmus                                                                  Ügyjel: someneteleskell-141001

Ezt  az  iratot  a  Ptk.  szerinti  megbízás  nélküli  kárelhárításként  közvetlenül  megküldöm  Orbán  Viktor  
miniszterelnöknek és a pénzügyminiszternek azt kérdezve tőlük: tudják, hogy a Stop Só programjuk a  
biblia (Mózes II. 23/20-33) és Talmud (Baba kamma 93 b. lap) szerinti fajirtás, ezért működnek közre  
benne, ezért népszerűsítik ők is az óvódások és iskolások ételeinél bevezetni rendelt ”sócsökkentést”?? 

Az infúzióval a vérbe juttatott víz és só arány = desztilláltvíz : konyhasó = 110, nátrium és kálium arány =  
nátrium : kálium = 30, ami azt jelenti, hogy étkezési úton is, 3 liter desztillált víz ivása mellett 27 gramm  
NaCl konyhasót és 0,4 gramm káliumot optimális naponta pótolni, a vérbe juttatni. Nyilvánvaló népirtás  
tehát, hogy Magyarországon a Nemzeti Sócsökkentési Stop Só programnak elnevezett rendelkezés keretében  
napi bármennyi víz mellé legfeljebb 5 gramm NaCl konyhasót (legfeljebb 2 gramm nátriumot) és legalább  
4,7 gramm káliumot tüntetnek fel élettanilag optimális dózisnak. Eközben a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági

www.tejfalussy.com
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Hatóság, a NÉBIH szerint csak napi 7 grammnál több kálium szájon át bejutása mérgező, és mindenhol  
elhallgatják, hogy 1 óra alatt bejuttatva ennek az egytizede is ugyan ennyire mérgez. Pl. 1 liter Coca Colával  
1,5 gramm kálium jut be! „Az intenzív betegápolás elmélete és gyakorlata” c. orvosi tankönyv szerint az egy  
nap alatt  fokozatosan VÉRBE juttatott  11 gramm kálium kb. ugyanannyira életveszélyes, mint az 1 órán  
belül bejuttatott  1/10-e! Ráadásul  a NÉBIH vezetése arra használta ki a 30% kálisó feliratú, de 100%  
kálisót tartalmazó nyírtassi sókeverékkel kapcsolatos jelenlegi országos botrányt, hogy elhitesse a néppel,  
hogy a kálisó egy engedélyezett állati takarmány. Valójában azonban egy USA állatorvosi tankönyv szerint  
a szarvasmarha már amiatt is hyperkalaemiás tetániás mérgezést kap, mert a tavasszal gyorsan növekedő  
fűnek a magnéziumhoz és a kálciumhoz képest megnő a káliumtartalma, ill. a lovak is mérgeződnek, fáradtak  
és anorexiásak lesznek. Mi más, mint fajirtásban bűnsegédkezés, hogy az Orbán kormány pénzügyminisztere  
a vele készített televíziós interjú alkalmával azt népszerűsítette a napokban, hogy nemsokára nem engedik a  
korábbi mértékben sózni a magyar gyerekek ételeit. S az is fajirtás, hogy akár 100%-nyi kálisó van az ún.  
„nátriumszegény étkezési sókban”. Tőlem is valamennyi állami vezető tudja, tájékoztattam őket róla, hogy  
1950-ben Nobel díjat kaptak kutatók, akik mérésekkel igazolták, hogy az étkezési nátriumpótlást csökkentés  
és vagy a káliumot túladagolás szív, keringési, magas-vérnyomás, vese, mellékvese, bőr, és idegrendszeri,  
mozgásszervi és daganatos betegségeket és allergizálódást, ivartalanodást, meddőséget okoz. Lerövidítik az  
életet, sőt „pszeudohermafroditizmus” (buzisító) hatásuk is van. A bizonyítékokat lásd: www.tejfalussy.com. 

VALÓSZÍNŰSÍTEM, HOGY INDIÁBAN A HÍRES SÓMENETELÉST  GANDHI A KONYHASÓVAL 
KEVERT MÉRGEZŐ KÁLISÓVAL ORSZÁGHÓDÍTÓK SÓMONOPÓLIUMA ELLEN RENDEZTE!  
Önvédelmi fegyverként zsebben hordható sószórót javaslok a sózás csökkentéssel fajirtás akadályozásához:
  

Verőce, 2014. 10. 01. Tejfalussy András (1-420415-0215) közérdekű bejelentő (volt országgyűlési szakértő). 

5.

MIUTÁN A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEKRE INTÉZKEDÉSEKRE ÉS VÁLASZADÁSRA, 
FELKÉRTEM AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK BIZTOSÁT, HOGY JELENTSE FEL KÖZÉRDEKŰ 

BEJELENTÉSEKET VÁLASZ NÉLKÜL HAGYÓKAT NÉPIRTÁSI VÁDDAL, ÉS ORBÁN VIKTOR 
MINISZTERELNÖKÖT ISMÉTELTEN TÁJÉKOZTATTAM A KÁLIUM-SÓKKAL MŰTRÁGYÁZÁS ÉS 

ÉTELSÓZÁS MÉRGEZŐ HATÁSAI MÉRÉSTANI BIZONYÍTÉKAIRÓL, LÁTHATÓAN EGYIKÜK 
SEM VOLT HAJLANDÓ INTÉZKEDNI A KÁLISÓVAL ORSZÁGMÉRGEZÉS LEÁLLÍTÁSÁRA.

www.tejfalussy.com

http://www.tejfalussy.com/
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MEHNAM-info / Jogjavítás                         Ügyód: kalisoval-kevert-sokkal-betegitenek-140928ajbh 

T. Állampolgári Alapjogok Biztosa!                                                    panasz@ajbh.hu 

A  NÉBIH  KÖTELES  MINDEN  EGYES  ÁLTALUK  VISSZAVÁSÁROLNI  RENDELT  
NYIRTASI SÓ KÁLISÓ TARTALMÁT HITELESEN BEMÉRETNI, LEGALÁBB A FELÉT A 
VÁSÁRLÓNÁL HAGYVA MEGŐRZÉSRE, ÉS KIADNI A HITELES MÉRÉSI EREDMÉNYT  
AZ EGÉSZSÉGÜKBEN KÁROSÍTOTT VÁSÁRLÓKNAK!  HIVATKOZVA A K-15897/2013/1  
ÜGYSZÁMÚ  AZONOS  TÁRGYKÖRŰ  ÖNÖK  ÁLTAL  KORÁBBAN  ELUTASÍTOTT  
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEMRE, ANNAK ALAPJÁN IS KÉREM, HOGY NE ENGEDJÉK  
A GYÁRTÓ ÁLTAL A KÁROSULTAKTÓL KICSALNI A KÁLISÓ TARTALMÚ „ÉTKEZÉSI  
SÓT”, AZ EGÉSZSÉGI KÁRTÉRÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BŰNÜGYI BIZONYÍTÉKOKAT!!!

Aki élni próbál, az élő ember testnedveiben lévő víz : nátrium : kálium : klór arányt, a szív számára  
legkedvezőbb, élettanilag optimális víz- és konyhasó 110-es arányt és nátrium- és kálium 30-as  
arányt, vagyis a fiziológiás infúziós Ringer oldat szerinti dózisokat (1 liter Ringer oldattal, 1 liter  
desztillált vízzel 9 gramm NaCl konyhasó + 0,13 gramm KCl kálisó jut be a vérbe) semmibevevő,  
teljesen  hamis  teóriákra,  meghamisított  mérési  eredményekre  hivatkozó  tudományos  terrorista  
gazemberek rémuralma alatt, jól teszi, ha elgondolkodik rajta, hogy miért  tiszta desztillált vízből és  
nem  csapvízből,  vagy  „Szentkirályi  ásványvízből”  stb.  készítik  a  vérbe  közvetlenül  bejuttatott  
Ringer  oldatot,  s  hogy  miért  gyógyszerkönyvi  tisztaságú,  99,5%-nál  is  több  NaCl  konyhasót  
tartalmazó  sóból  készül  az  infúzió,  miért  nem a  minden  más  sónál  egészségesebbnek  hirdetett  
Parajdi sóból, vagy a „Himalája” sóból, vagy a „nátriumszegény” bio-kóser BonSalt-ból, Sara  
Lee sóból, Bonosal-ból, Vivegából, Redi-sóból, Douwe Egberts, Bad Ischler stb. sókeverékekből,  
amelyekbe  büntetlenül  kálisót  kevernek.  Lásd  a  kipécézett  nyírtasi  sókereskedőkkel  kapcsolatos  
jelenlegi botrányt azért, mert 30% kálisót írtak olyan sócsomagra, amiben 100% kálisó volt. Csak  
ez a probléma, nem pedig a szabvány által tiltott mérgező kálisó? Nem indítanak a mérgezők ellen  
büntetőeljárást? Inkább visszaszerzik a bűnözők részére az ellenük felhasználható bizonyítékot, a  
mérgező  sót?  Miért?  Azért,  hogy  a  kálisó  miatt  egészség  károsultak  bizonyíték  hiányában  ne  
kaphassanak kártérítést? Volt, aki már 2,5 kg-ot evett az esetleg káliumkloridos mérgező nyírtasi  
sóból!  Csalás, hogy a NÉBIH azt igyekszik elhitetni, hogy csak napi 7 grammnál több kálisó  
lehet mérgező. Valójában 11 gramm káliumnak az egytizede, ha egy óra alatt jut be a vérbe,  
éppúgy életveszélyesen mérgez, mint az 1 nap alatt lassan bejuttatott 11 gramm!!! Tiltsák már be 
végre az NaCl mentes és a nátrium-klorid helyett kálisót, kivégzőmérget tartalmazó szabványsértő  
étkezési sókat megengedő közveszélyokozó hazai élelmiszer rendeletet, ezt, az USA és az Európa  
Tanács  sózás  csökkentési  hamis  állásfoglalására  hivatkozva  a  magyarok  egészségét  rontókat  
felbiztató, őket fedező törvényi csalást! Az állatokat is mérgezi a kálisó! Ha állati takarmányként is  
árusítják a KCl kálisót,  azt  is  be kell  tiltani!  Egyik állatvédő aktivista  sem tiltakozott  a kálisó  
takarmányként  árusítása ellen,  mindegyik állatvédő aktivista  hallgat? Azért  kapják külföldről  a  
pénzt, hogy hallgassanak? ORFK-nak a NÉBIH vezető elleni feljelentésként küldöm ezt az iratot!
 

A FENTI KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS DÁTUMA: VERŐCE, 2014. 09. 28. FELELŐS KÉSZÍTŐJE  
ÉS  BENYÚJTÓJA:  nemes  SYDO  TEJFALUSSY  ANDRÁS  BÉLA  FERENC  okl.  vill.  mérnök  
(személyi  szám:  1-420415-0215,  édesanyja  neve:  Bartha  Edit:)  feltaláló,  számos  nemzetközi  
méréstudományi  szabadalom  szerzője,  az  AGROANALÍZIS  TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG  
Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk v.a. (H-1036 Budapest, Lajos u.  
115.) Fővárosi Cégbíróság által  kijelölt  végelszámolója,  aki  a gmk korábbi  Területfejlesztési  és  
Környezetvédelmi  Minisztériumi  és  Magyar  Országgyűlési  megbízásai  alapján a  gmk v.a.  és  a  
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT (H-2621, Verőce, Lugosi u. 71.) keretében megbízás nélküli

www.tejfalussy.com



8/11. oldal, 2014-11-27

közérdekű  kárelhárítási  ügyvitelt  (lásd  Ptk.)  folytat  az  általa  nemzetközileg  sikeresen  
szabadalmaztatott  (sokváltozós  hatás-kalibráló  GTS-Antirandom  software-bázison  alapuló)   új  
méréstudományi fejlesztési eredményekre is alapozva.

6.

TÖMEGGYILKOSSÁG A „STOP SÓ” ÉS ORVOS KORRUMPÁLÁS A CHIPS ADÓ

Az Agroanalízis Tudományos Társaság gmk va. által végzett ellenőrzés eredményeinek összefoglalása:

1./A csökkentett konyhasó pótlás, csökkentés helyett növeli a magas vérnyomás betegség gyakoriságát (1, 2).

2./ A csökkentett konyhasó pótlás besűríti a vért, elrontva a keringést (2).

3./A csökkentett konyhasó pótlás izomgyengítő, idegrendszer rontó, agyműködés károsító is (2).

4./A  konyhasó  helyett  sózásra  használt  kálisó  megmérgezi  elrontja  a  sejtfalakat,  vesemérgező,  szívmérgező, 
csontritkulást,  csontlágyulást,  daganatos  betegségeket,  rákot,  szaporodóképesség-vesztést,  nemi  torzulásokat, 
izomgyengeséget, stresszelviselésre képtelenséget, fertőzésre fogékonyság növekedést stb. idéz elő (2, 3). 

5./ A vérbe  bárhonnan  (pl.  infúzióval  vagy  szájon  át)  egy  órán  belül  bejutó  1  vagy  2  grammnál  több  kálium 
hyperkalaemiát, veszedelmes kálium túladagolási mérgezést okoz. 24 órán át fokozatosan bejuttatva a 11 grammnál 
több kálium okoz veszedelmes hyperkalaemiát (4). 24 óra alatt szájon át fokozatosan bejuttatva már 5 vagy 8 gramm 
kálisó, vagyis 2,2 ill. 3,6 gramm kálium is torzítja az EKG-t, rontja a szívműködést (5). 

6./A termőtalajokban nagyságrendekkel több a kálium, mint amennyit a növények „vízoldott káliumként felvesznek”. A 
hazai  talajoknak kb.  1-6%-a kálium. Ebből  a  hatalmas  káliumkészletből  a  növények által  felvett  vízoldott  kálium 
ingyen, folyamatosan pótlódik. Normális állapotú termőtalajban a növények számára felvehető vízben oldott kálium 90 
mg/kg mennyisége optimális. A talajban a vízoldott káliumot a normális többszörösére, 200-400 mg/kg-ra növeli a  
kálisóval műtrágyázás. Emiatt az élelmiszer növények kálium-tartalma is megtöbbszöröződik, mérgező lesz. Az ilyen 
növények végzetesen elrontják az állatok és emberek sejtjeit. A túladagolt kálium megakadályozza, hogy a sejtek egyéb  
anyagokat  is  felvegyenek.  Pl.  kálciumot  és  magnéziumot,  s  ez  fiatal  korban is  csontritkulást,  csontlágyulást  okoz.  
Rákbetegség előidéző hatása is van. Rákkeltő nitrozaminokkal telítődik a szervezet. A kálium túladagolás az állat és  
ember szaporodó képességét is súlyosan veszélyezteti. Növénynél, állatnál és embernél is felfokozza a vírusfertőzésre 
érzékenységet (3).

7./Az OÉTI által a Pécsi Orvostudományi Egyetemen végeztetett klinikai kísérletek során, a 2 gramm kálisót (valamivel  
kevesebb, mint 1 gramm káliumot) tartalmazó víz mindegyik, addig egészséges felnőtt embernek felére korlátozta a 
vizeletkiválasztását,  a  veseműködését.  A 4  gramm kálisót  tartalmazó víz  mindegyikük vérszéruma káliumtartalmát 
hosszú ideig, mintegy 1 órán keresztül, mérgezőre, 5 mmol/liter fölé növelte (6).

8./A Stop Só, az Izraelben található Holt-tenger mérgező víz- és sóarányai irányába igyekszik eltéríteni az emberi 
testnedvek víz- és só arányát. Kivégzéseknél és szívműtéteknél is kálisóval szokták leállítani a szívműködést. A Stop 
Só azt akarja elérni, hogy a testnedvek tényleges konyhasó szükségletének legfeljebb az egyötödét pótolják az emberek,  
legfeljebb 5 gramm konyhasót naponta. Holott – lásd a fiziológiás sóoldat dózisarányait – pl. 3 liter víz pótlása esetén 
27 gramm NaCl konyhasó pótlás lenne optimális. És a kálium szükséglet legalább tízszeresét pótoltatják. Holott - a 
pótolt  víz  mennyiségétől  egy  kevéssé  függően  -  a  vérben  összesen  ténylegesen  csupán  kb.  0,4  gramm  káliumot 
szükséges pótolni egy teljes nap (24 óra) alatt. 

9./A testnedvekben akkor optimális a víz : konyhasó arány, ha 110. A fiziológiás infúziós sóoldatok, pl. Ringer, Salsol, 
Salsola is ennek megfelelő dózisarányban juttatják be a vérbe a vizet és az NaCl konyhasót. A Stop Só az élettanilag  
optimális víz : NaCl = 110 dózisarány helyett, bármennyi vizet ivásnál, legfeljebb 5 gramm NaCl konyhasót, 2 gramm  
nátriumot nevezett ki (hazudik) élettanilag optimálisnak. Ráadásul az infúziós sóoldatoknál alkalmazott Na : K =  30  
dózisarányú optimális nátrium- és kálium pótlás helyett, az attól sok ezer százalékkal eltérő, életveszélyes Na : K = 2 :  
4,7 = 0,43 dózisarányt tünteti fel (hazudja) optimálisnak (7). Miután a Nobel-díjat is kiérdemelt konkrét hatásvizsgáló
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mérések már 1950 előtt  kimutatták a csökkent nátriumpótlás és a növelt káliumpótlás betegítő,  életrövidítő hatását 
(2) !!!

10./A vérvizsgáló  laboratóriumok  által  mért  nátrium  és  kálium  mennyiségeket  elkezdték  hamisan  kiértékelni.  A 
közismert  orvosi  egyetemi  tankönyv  szerint  a  káliummérgezés,  hyperkalaemia  csak  akkor  fordulhat  elő,  ha  a 
vérszérumban 7 mmol/liter-nél  több a kálium (8).  Hazudik! Az  5 mmol/liternél több vérszérum kálium mindig, 
mindenkinél káliummérgezést jelent. A normokalaemia alsó határa 3,5 mmol/liter, a felső 5 mmol/liter (4).

11./Az infúzióval bejuttatott  mérgező kálium többlet,  s a talajműtrágyaként és étkezési sóként használt  káliumsó is 
vegyi fegyver. Az alkalmaz(tat)ói tömeggyilkosok. Ha az egészséges vese valóban kiválasztana akár napi több száz  
gramm káliumot is, akkor a Holt-tenger vizét ivástól sem pusztulnának el az emberek.   Valójában az infúzióban lévővel  
azonos nátrium és kálium arányú, de kb. háromszor kevesebb vizet tartalmazó élőtengervíz is kálium mérgezést okoz 
annak, aki egyszerre sokat iszik belőle! A világ országai által használt nitrogén : kálium műtrágya hatóanyag dózisokat  
és arányaikat dokumentáló nemzetközi kiadvány szerint (9) Kína és a legtöbb iszlám ország a nitrogén műtrágyához 
képest  alig  használ  káliműtrágyát. Kína  sokkal  több  káliműtrágyát  használna,  ha  nem  lenne  káros.  (Az  általam 
szabadalmaztatott  új  tudományos  hatás-mérés  egyértelműen  kimutatta,  hogy a  káliműtrágyák  megsokszorozzák  az 
aszálykárt.)

12./ Csak a hatás-mérési bizonyítékokat alapul véve is egyértelműen megállapítható, hogy tömeggyilkosság is a vegyi 
fegyver hatású kálisó talajműtrágyaként és étkezési sóként alkalmazása. Tömeggyilkosság a konyhasó megvonás is.  
Tömeggyilkosság a szennycsatornák ivóvízbázisokba vezetése is. Aljasság azt híresztelni, hogy „vízmérgezés okozó” a 
vizet  biztonságosan tisztító  átpárlás  (desztillálás).  Tömeggyilkos hazaáruló minden olyan állami vezető,  aki  engedi 
kálisóval  műtrágyázni  a  termőföldet,  engedi  alkalmazni  a  Stop  Só-t,  engedi  bevezetni  a  szennyvizeket  az  
ivóvízbázisokba, engedi mérgezőnek hazudni az átpárolt desztillált vizet.

13./Mindig sunyi módon publikálták a Stop Só népirtó hatását leleplező mérési eredményeket. Csak olyan fórumokon, 
csak olyan példányszámban, csak figyelem elterelő címekkel, publikálják, hogy a mérgezettek, ne tudjanak róla. A Stop 
Só népirtásban bűnsegédkező orvosoknak a Chips adóból ígértek fizetésemelést.

14./Véget  kell  vetni  ennek  az  energia  fogyás  kompenzálása  ürügyén  folytatott  népirtásnak,  fajirtásnak. 
Atomerőművek  helyett  geotermikus  energia  hasznosító  elektromos-  és  hőerőműveket  és  vízátpárlókat  kell 
építeni. Ezekkel kb. 200.000 évig, kis költséggel kielégíthető az emberiség energia- és ivóvíz igénye.

Idézett  dokumentumok: 1./2006.  január  13.,  Népszabadság:  „A komisz  só”.  2./1976.,  Medicina:  „Technika  a 
biológiában 8., A mellékvesekéreg biológiája". 3./1988. IX. 8., Új Szó 17. szám: „Túl sok a kálium” 4./1977., Medicina: 
„Az intenzív betegellátás elmélete és gyakorlata”, 192. oldal,  5./1986., Medicina. „A belgyógyászat alapvonalai 2”., 
1097.  oldal.  6./1977.,  MOZAIK,  A  kémia  tanítása:  „Szervezetünk  kálium-háztartása  avagy  „ingatlankiürítő 
neutronbomba”  helyett  „neuronbomba”.  7./ 2011.  február  3.,  A kálisómentes  tiszta  NaCl  konyhasó  gyógyszertári 
árusítását  betiltó OÉTI országos főgyógyszerész  levele:  Tárgy:„Gyógyszertári  só forgalmazása”,  iktatószáma:  OTH 
665-2/2011. ,  8./1986., Medicina. „A belgyógyászat alapvonalai 2”. , 1096. oldal.  9./A-88/117., 16. September 1998., 
International  Fertilizer  Industry  Association  Limited:  Fertilizer  Product  Consumption  Forecast  Series  1973/74  to 
1986/87 Part-Estimates 1987/89, Forecast to 1992/93 (19910/91. by product).  A bizonyítékként idézett,  itt  felsorolt 
dokumentumok a www.tejfalussy.com honlapomon is megtekinthetők.

Budapest, 2014. 11. 14.  Tisztelettel: 

JELEN DOKUMENTUM KÜLDŐJE: nemes Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök (személyi szám: 
1-420415-0215, édesanyja neve: Bartha Edit:) feltaláló, számos nemzetközi méréstudományi szabadalom szerzője, az  
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk v.a. 
(H-1036  Budapest,  Lajos  u.  115.)  Fővárosi  Cégbíróság  által  kijelölt  végelszámolója,  aki  a  gmk  korábbi 
Területfejlesztési és Környezetvédelmi Minisztériumi és Magyar Országgyűlési megbízásai  alapján a gmk v.a.  és a  
TUDOMÁNYOS  RENDŐRSÉG  PJT  (H-2621,  Verőce,  Lugosi  u.  71.)  keretében  megbízás  nélküli  közérdekű 
kárelhárítási  ügyvitelt  (lásd  Ptk.)  folytat  az  általa  nemzetközileg  sikeresen  szabadalmaztatott   (sokváltozós  hatás-
kalibráló GTS-Antirandom software-bázison alapuló)  új méréstudományi fejlesztési eredményekre is alapozva.

Kárelhárítási díj igény ismételten jelzése: Fizesse ki a Magyar Állam az itt összefoglalt kárelhárítási eredményt a 
gmk  va.-nak!  Az  ehhez  2.P.20.129/1993.  fővárosi  bírósági  számmal  indult  megállapítási  pert  1993  óta  nem 
engedik letárgyalni!

Tájékoztatásul kapja: Fővárosi Törvényszék t. Cégbírósága (hivatkozás: Cg.01-04-231575).

www.tejfalussy.com
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7.

Nebih-info-codex-alimentarius-13013

LÁTHATÓ, HOGY NÉBIH ÉS WHO KÖZÖSEN FOLYTATJÁK A KÁLISÓVAL MAGYARIRTÁST 

„Vidékfejlesztési Minisztérium, Élelmiszerlánc-felügyeletért és Agrárigazgatásért Felelős Államtitkárság

Dr. Kardeván Endre
élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár

2013. március 4-8. között ismét Budapesten ülésezik a FAO/WHO Codex Alimentarius Analitikai és 
Mintavételi Módszerekkel foglalkozó Codex Szakbizottság (CCMAS, Codex Committee on Methods of 
Analysis and Sampling). Az eseményre várhatóan több mint 50 országból érkeznek majd kormányokat és 
nemzetközi szervezeteket képviselő szakértők, akik élelmiszer-mintavételi és analitikai módszereket 
meghatározó nemzetközi dokumentumokat dolgoznak ki.

A Codexet az ENSZ két szakosított szervezete, az Élelmezési és Mezőgazdasági Világszervezete (Food and 
Agriculture Organization, FAO) és az Egészségügyi Világszervezete (World Health Organization, WHO) 
hozta létre. Feladata, hogy olyan szabványokat, gyakorlati szabályokat és útmutatókat dolgozzon ki, amelyek 
keretet adnak a fogyasztók biztonságos és jó minőségű élelmiszerrel való ellátásához, illetve megteremtik a 
tisztességes élelmiszer kereskedelem hátterét is. Ezek a dokumentumok minden regionális (pl. EU) és 
nemzeti élelmiszer-szabályozás alapjául szolgálnak. A Codex Alimentarius az elmúlt évtizedekben a világ 
élelmiszer-szabályozásának összefogó, a regionális és nemzeti szabályozásokat is meghatározó központjává 
vált.

Magyarország 1972 óta látja el a CCMAS szakbizottsággal kapcsolatos feladatokat. A Codex Alimentarius 
ötven évvel ezelőtt alakult meg, így a márciusi budapesti szakbizottsági rendezvényt külön figyelem övezi. 

Az üléssel kapcsolatos információk megtalálhatók angol nyelven a NÉBIH oldalán.

A FAO/WHO Codex Alimentarius tevékenységéről, feladatairól magyar nyelven részletes tájékoztatást 
találnak a VM élelmiszerláncfelügyeleti oldalán.

(Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája)”

Nyilvános válasz Székely László állampolgári jogok biztos itt dokumentált levelére, arra ráírt kérésemmel!

Budapest, 2014- 11- 27. 
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