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Orbán Viktor leállíthatná a Magyar Tudományos Akadémia bizonyított országkárosító csalásait legalizáló alkotmányjogi csalást,  
azt, hogy a korábbi Alkotmány és az Alaptörvény megengedte, hogy az MTA a büntetőbíróság kikerülésével, „tudományos vitaként  
kezelési” csalással, maga bírálhassa el a kutatóira rábizonyított országmérgeztető bűncselekményeket, hogy megússzák a börtönt!

  Bizonyítás: a  Legfőbb Ügyész a büntető feljelentést (lásd  Melléklet-1), amit a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium  
Növényvédelmi- és Agrokémiai főosztályát eddig leghosszabb ideig vezető  Dr. Nagy Bálint ny. egyetemi professzor, agrokémikus  
kandidátussal,  egykori  főnökömmel  a  kálisóval  kevert  konyhasóval  országmérgeztetők  ellen  nyújtottunk  be,  „csak  úgy”,  nem  
bűncselekmények nyilvánította és elutasította. Ugyanezt a hazai mezőgazdaságért és élelmiszeriparért felelős miniszterhez nyilvános  
Petícióként is benyújtottuk. Nem válaszolt rá, de Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia akkori elnöke a Petíciót velünk  
aláíró  Szabad  Magyarország  Mozgalom  vezetőjét,  Szabó  Attilát  levélben  megfenyegette,  hogy  ha  nem  tünteti  el  a  Mozgalom  
honlapjáról a Petíciót, letiltatja a honlapot, Szabó Attila féltette a honlapot, ezért levette a Petíciót. A Petíció a www.aquanet.fw.hu 
honlapon is közzé volt téve. Erre antiszemitázók támadták meg a honlapot, majd a „médiafelügyelő” megfenyegette az  internetes  
szolgáltató „freeweb”-et, s az letörölte. A www.aquanet.fw.hu most a külföldi szerveres www.tejfalussy.com honlapon belül működik.
 Az  is  tény, hogy  amióta  a  MÉM  Növényvédelmi  és  Agrokémiai  Központ  munkatársaként  1979-ben  benyújtott  akadémiai  
pályázatomban a nemzetközi szabadalmaim szerinti tudományos hatásvizsgáló (hatáskalibráló) Antirandom mérések bázissoftware 
ábráival bebizonyítottam, hogy kalibrálatlanok a műtrágya hatások, s lelepleztem az Antirandom mérések országos alkalmazásával  
is, hogy a „random módszerekkel” okozott kalibrálatlanság miatti országos és nemzetközi csalások áldozata a magyar gazdaság, az  
óriási  károkozásban bűnrészes akadémiai kutatók,  miniszterek,  akadémiai vezetők és ügyészek folyamatosan azzal kísérleteznek,  
hogy tagadva a tudományos eredményeimet és lopva a hatásmérés tudományi nemzetközi szabadalmaimat bolonddá nyilvánítsanak.
  Bizonyítékok: néhány nappal az 1979-es akadémiai pályázatom benyújtása után, 40 fokos lázas influenzám közben 1980. január  
2-án a rendőrök ügyészi  parancsra elhurcoltak egy csaló elmeorvoshoz,  aki hamis szakvéleményt készített,  amiben „üldöztetési  
téveszmének” tüntette fel a szabadalmaimra alapozott valamennyi korábbi és ez utáni jogvédő cselekményemet. Közben a Magyar  
Tudományos Akadémián „eltűnt” az 1979-es akadémiai pályázatom. 1983-ban pedig a kálisóval műtrágyázás aszálykár felfokozó 
hatásait leleplező Antirandom hatásmérésünk eredményeit  a tényleges ellenkezőjére hamisította a  Budapesti  Kertészeti Egyetem 
akadémiai jelentése.  Ezután az  Országgyűlésben a három illetékes miniszter (dr.  Surján László,  Váncsa Jenő és Keresztes K.  
Sándor,  8253 sz.  miniszteri  válasz,  1992.  december  8.)  tudatosan  szembehazudta  a  kálisóval  mérgezés  konkrét  hatásmérési  
bizonyítékait, a megbízott parlamenti szakértőként a hatás mérések alapján általam szerkesztett interpellációt, azt, hogy a kálisóval  
kevert konyhasó termőtalaj, ivóvíz, állat és ember mérgező vegyi fegyver.  Majd az MTA „Tudományetikai Bizottsága” nemzetközi  
kiadványában is rágalmazott, hogy alaptalanok a konyhasóval kevert kálisóval országmérgezés (lásd Melléklet-2) elleni fellépéseim. 
Egy  dr. Petőfi Attila nevű csaló rendőrségi vezető szembehazudta az általam tett korábbi feljelentés megalapozottságát bizonyító,  
általuk beszerzett mérési bizonyítékokat is.  Az ügyészek azt is megszervezték ellenem, az 1980-ban a bíróság által érvénytelennek  
nyilvánított 1980. január 2.-i hamis elmeorvosi véleményt érvényesnek hazudva, hogy 1997. szeptember 10-én hajnalban betörjenek  
hozzám  a  rendőrök,  és  nálam,  majd  a  III.  ker.  rendőrségen  agyrázkódásosra  rugdossanak,  verjenek,  s  utána  bilincsbe  verve  
elhurcoljanak egy csaló váci bíró (Dr. Kautzné dr. Schneider Margit Erika) elé, aki hamis, titkos belügyminiszteri, mezőgazdasági  
miniszteri és ügyészségi utasítások alapján (!) megkísérelt gondnokság alá helyezni. Azért nem sikerült neki, mert belebuktattam a  
tárgyaláson is folytatott közokirat hamisítási csalásaiba.  Máig is köztársasági elnöki hamis határozat fedezi őket (X-398/1998.)! 
Ezek a bűnöző ügyészek évtizedek óta bűnsegédkeznek az „elnémíttatásomban”.  Az összeveretést  is ők szervezték,  fedezték.  De  
„véletlen balesetek is történtek”, amelyeknél meghamisították a baleseti jegyzőkönyveket. Egy pest megyei főügyész, egy sosem volt  
vecsési bírósági perre hivatkozó hamis határozatában, „gyógyíthatatlan elmebetegnek” tüntetett fel, majd erre alapozva elutasította  
a  Váci Vízmű  és az  ÁNTSZ vezetői ellen amiatt tett feljelentést,  mert letagadták a  Növényvédelmi Kutató Intézet kutatói által  
végzett mérésekkel a  Váci Vízművek ivóvízkútjából vett mintákban kimutatott mérgezően sok (az EU-ban megengedettnél közel  
10.000%-kal több!) növényvédő szert, ami a vezetékes ivóvizet fogyasztó verőcei lakosság nagy tömegeit veszélyeztette. Emellett, a  
veretés idején, 1997-ben, a III. ker. OTP számlánkról a társaságunk összes pénzét lelopták, amit az I-XII. kerületi ügyészségi vezető 
személyesen fedezett a hamis határozatával. A csaló ügyészek 1993 óta akadályozzák az ezek elleni pereink bírósági letárgyalását. 
  A hazai akadémikus és ügyész bűnözőknek ma minden meg van engedve. A magyarság elleni bűnözésük részletes bizonyíték  
anyaga, pl.  a Petíció is, közzé van téve, megtekinthető  a  www.tejfalussy.com honlapomon (Videó,  Email könyvek,  MEHNAM 
rovatok) és a www.aquanet.fw.hu honlapon, ezért itt most csak a fent hivatkozott két mellékeltet csatolom:
  Melléklet-1:  Dr. Nagy Bálint és Tejfalussy András által benyújtott feljelentés a legfőbb ügyészhez, a konyhasóval kevert kálisóval  
műtrágyázással károkozók ellen, kód: DrNagyB-TejfalussyA-100216Flj-100216Flj. 
  Melléklet-2: „Egy súlyos műtrágyázási hiba kiküszöbölése, az Antirandom mérések optimum ellenőrzési adatai alapján”, Code:  
műtrágyázási hiba 891104.
 
  Verőce, 2016. május 07.

Jogos védelemként (BTK), megbízás nélküli közérdekű kárelhárítás keretében (PTK), teljes felelősséggel benyújtja és közzéteszi: 
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök (1-420415-0215, an: Bartha Edit), hatásmérés tudományi szakértő,  
2621 Verőce, Lugosi u. 71.  www.tejfalussy.com, magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, +36 20 2181408.

A feljelentett bűnözők azonosítását segítségként kapja: Guzsván Éva Nikolett c. r. fhdgy (szám: 01130/895-13/2016.bü.) 
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MELLÉKLET-1.

Kód: DrNagyB-TejfalussyA-100216Flj-100216Flj

Dr. Kovács Tamás legfõbb ügyész kezéhez
1055 Budapest, Markó u. 16.

Tisztelt Legfõbb Ügyész!

Alulírt Dr. Nagy Bálint Eötvös Lóránt és Horváth Géza díjas ny.egyetemi tanár, mezőgazdasági tudományok 
kandidátusa a Mezõgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Növényvédelmi és Agrokémiai Fõosztályának 
volt vezetõje, és Tejfalussy András dipl.  mérnök, méréstani szakértõ, Agroanalízis Tudományos Társaság 
gmk v.a. Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, az alábbi feljelentést nyújtjuk be az Agroanalízis által (a Ptk.  
484-487. §. keretében) folytatott méréstani ellenõrzéssel nemrég  felderített alábbi bûncselekmény ügyében: 
 
Magyarország  termõföldjei  termékenységét  hosszú  idõ  óta  csökkenti,  többszörösre  növeli  a 
növénytermesztési  önköltséget,  de  az  aszályos  idõjárás  kárait  is,  a  40%-os  kálisó  hamis  elnevezéssel  
forgalomban lévõ mûtrágya, amelyben 60% kálisó (KCl) és amellett 26% konyhasó (NaCl) van. A talajba  
bejuttatott konyhasó közismerten vegyi fegyverként hat. Más olyan mûtrágyákat is forgalmaznak, amelyben 
konyhasó is van. Pl. a káli-Kamex elnevezésû mûtrágyában 19% az NaCl. 

Az ezért felelõs személyek, elsõsorban konyhasóval kevert kálium mûtrágyák használatáért felelõsök pl. Dr.  
Láng  István  és  Dr.  Stefanovics  Pál  akadémikusok  visszaélnek  azzal,  hogy a  magyarországi  Alkotmány 
szerint nem a bíróságok, hanem õk jogosultak tudományos viták eldöntésére, pl.  a globális felmelegedés 
tudományosan  vitatható  hatásának  álcázzák  a  konyhasóval  mûtrágyázás  miatti  környezeti,  gazdasági  és 
egészségi károkat is .

Pedig nem tudományos vitáról van szó. A konyhasóval kevert kálisóval mûtrágyáztatás a magyar gazdáknak 
és ezúton egész országunknak már eddig is sok ezer milliárd dollárnyi kárt okozó tudatos tudományos csalás,  
hazaárulás.  A külföldiek  olcsóbban  szerezhetik  meg  a  konyhasóval  kevert  kálisó  miatt  leértékelõdött 
termõföldeket,  s  emiatt  amikorra  a  konyhasó  kimosódott  és  a  föld  visszajavul,  Magyarország  legtöbb  
termõterülete már a külföldiek tulajdonába kerülhetett! 

Haladéktalanul be kell tiltani a konyhasót tartalmazó mûtrágyák használatát, büntetõbíróság elé kell állítani a  
konyhasóval mûtrágyázást elõkészítõket, szervezõket, végrehajtókat és fedezõket. 

A konyhasóval kevert kálisóval elértéktelenített termõföldek magyar tulajdonosai javára meg kell állapítani  
az adott károkozásért fõfelelõs magyar állam kártérítési kötelezettségét. Ehhez felhasználhatók a korábban 
kötelezõ táblatörzskönyvek hivatalos  adatai  A táblatörzskönyv  hivatalosan dokumentálta,  hogy az egyes  
termõterületek, mezõgazdasági táblák talajait milyen anyagokkal hol, mikor, s hogyan kezelték. Bûnjelként  
le kell foglalni a teljes táblatörzskönyvi adatbázist, még mielõtt eltûnhetne! 

Budapest, 2010. 02. 16.

Dr. Nagy Bálint
1021 Budapest.Kuruclesi u. 22.

Tejfalussy András
1036 Budapest, Lajos u. 115.
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MELLÉKLET-2.
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>

címzett:"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
Lázár János <janos.lazar@parlament.hu>

másolatot kap:orfktitkarsag@orfk.police.hu;
guzsvann@budapest.police.hu

titkos másolat: . . . .
dátum:2016. május 7. 9:07

tárgy:Orbán Viktor leállíthatná a Magyar Tudományos Akadémia bizonyított országkárosító csalásait legalizáló 
alkotmányjogi csalást . . . .

küldő:gmail.com
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