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KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS az újabban környezetvédelmi, természetvédelmi ügyek, 
talajvédelmi hatósági feladatok intézésére hatáskörrel felruházott Járási Kormány 
Hivatalokhoz címezve, az ügyészségtől megküldött általam tett feljelentéseket vizsgáló 
Rudnyánszkiné Barta Ildikó szakügyintéző kezéhez* megküldve továbbintézésre

Tisztelt Szakügyintéző!

Az én nemzetközileg szabadalmazott hatásmérésemmel 1983-ban kimutattuk, hogy a vízben oldódó 
kálium-klorid káliműtrágya tönkreteszi a növény aszálytűrését és a foszfor és nitrogén műtrágyához 
alkalmazkodó képességét is (Melléklet-1). előtte a Mezőgazdaság és Élelmezésügyi Minisztérium 
Növényvédelmi és Agrokémiai Központja (MÉM NAK) évtizedekig mérette a káliumműtrágyázás 
hatásait monokultúrás kukorica, őszi búza és borsó termesztésnél végzett ún. EOTK méréseik során
(Melléklet-2). A káliumműtrágya mindegyik esetén nem a termést, hanem a termesztési költséget 
növelte. Ezt az egyik kutató intézet be is ismerte, de csak az őszi búza vonatozásában,(Melléklet-3). 
A Kertészeti Egyetem Növénytermesztési Tanszékről, ahol a szabadalmam szerinti általam tervezett 
mérést  együttműködési szerződés keretében végeztettem, egy hamis jelentést küldtek be a Magyar 
Tudományos Akadémiához, amiben ellenkezőjére hamisították a mérésem eredményét (Melléklet-
4).  Ezután 1988-ban, a Pozsonyban megjelenő Új Szó lapban megjelent egy szakcikk, ami szerint a 
szlovák akadémiai kutatók mérései bizonyítják hogy egészségrontó hatású a kálisóval műtrágyázás, 
növényre, állatra és emberre is (Melléklet-5). 1992-ben Az Agroanalízis Tudományos Társaságom 
újabb mérést végzett, ahol összehasonlította egymással a kálisó, kálium-klorid és az izraeli kálium-
nitrát hatásait (Melléklet-6). Mind a két vegyszer ugyanúgy tönkretette a növények aszálytűrését és 
alkalmazkodó képességét, ahogy azt a kálisó tette az 1983-ban végzett hatásvizsgálat során. Miután 
beszereztem a Nemzetközi Műtrágya Szövetség kiadványát (Melléklet-7), kiderült, hogy Kínában 
és az iszlám országokban csak elhanyagolható mennyiségű káliumműtrágyát használnak a nitrogén 
és foszfor műtrágya mennyiségekhez képest. Magyarországon viszont a Mezőgazdasági Kemizálási 
Kézikönyv című kiadvány szerint  a kálisó mellett konyhasóval is műtrágyáztatnak (Melléklet-8). A 
40%-os kálisó műtrágya tényleges összetétele 60% kálisó+26% konyhasó. Mindkét só fokozza az 
aszálykárt, és ezzel eladósítja, tönkreteszik a gazdákat. Valójában a hazai talajokban 1-6% körül van 
a nem vízoldott kálium, amiből a talajban a növények számára ténylegesen szükséges kb. 90 mg/kg 
(Melléklet-5) vízoldható kálium automatikusan pótlódik. Amíg nem csökken 90 mg/kg alá, addig a 
vízoldható káliumműtrágyák csak kárt okozhatnak. A kálium műtrágyákkal növelt káliumtartalmú 
növények és/vagy a konyhasó helyett ételízesítésre használt (patkányméreg) kálisó egészségrontó, 
életrövidítő és ivartalanító (fajirtó) hatását 1950-ben Nobel díjat kapott kutatók patkány- és ember 
kísérletei is egyértelműen bebizonyították (Melléklet-9). A kálisó termelési statisztikák alapján az 
egy lakosra számítva legtöbb kálisót termelő ország Izrael és újabban Kanada (Melléklet-10), ezért 
szervezi a Potash cég a kálium műtrágyázás nélkülözhetetlenségét bebeszélő hamis propagandát 
(Melléklet-11). A Magyar Tudományos Akadémia vezetése nyakig benne van a kálisóval mérgezés 
szervezésében és fedezésében, például náluk tűnt el a MÉM NAK volt főnökével, Prof. Dr. Nagy 
Bálinttal  általunk a mezőgazdasági miniszterhez és a legfőbb ügyészhez is benyújtott Petíciónk is 
(Melléklet 12 (függelék).  

Kik     és     miért     erőltetik     a     káliumműtrágyázást  
Azok erőltetik, akik az ”akármenyi vízzel, akármilyen ütemben napi legfeljebb 5 gramm konyhasó 
és legalább 4,7 gramm kálium pótlás egészségjavító hatását” is. Azért, mert így akarják kipusztítani 
a magyar lakosságot, hogy maradéktalanul megvalósítsák az „Alliance Israelite Universelle” 1910-
ben meghirdetett Magyarország (és Galícia) elfoglalási 100 éves terrorista tervét, lásd melléklet-13.
A mérgezés fedező magyar hivatalnokok hazaárulásban bűnsegédkező terroristák!
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Feljelentésként kapja: ORFK

A FENTI KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ÉS FELJELENTÉS LÉTREHOZÁSI DÁTUMA: 
Magyarország, 2017. május 30., FELELŐS BENYÚJTÓJA: Tejfalussy András okl. vill. 
mérnök (személyi száma: 1-420415-0215, édesanyja neve: Bartha Edit) feltaláló, aki a kutatás 
automatizáló méréstudományi találmányai alapját képező GTS-Antirandom hullámkoordinátás 
méréseket tervező, vezérlő és input-output tolerancia-kapcsolataikat megjelenítő software-bázisára 
és mérő létesítmény terveire és ezeket alkalmazó nagyszámú, nemzetközileg sikeresen 
szabadalmaztatott sokváltozós hatás-ellenőrző-mérési és hatás-optimalizáló  eljárásaira és a 
zavarszűrési módszereire és ezek széleskörű alkalmazási eredményeire alapozva, az 
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság 
Ellenőrző Központja gmk v.a. (Hungary 1036 Budapest, Lajos u. 115.) Fővárosi Cégbíróság által 
kijelölt végelszámolójaként (azóta megtörtént a végelszámolás és a társaság Polgári Jogi 
társaságként működik tovább), s a Területfejlesztési és Környezetvédelmi Minisztérium és Magyar 
Országgyűlés korábbi megbízottjaként, valamint TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT és „Segíts, 
hogy Téged is Segítsenek Mozgalom”  alapítóként, s mint magánszemély is, PTK szerinti 
„megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitelt”  folytat a magyarok jogos védelmeként. Honlapja(i): 
www.tejfalussy.com, levélcíme: Hungary 2621 Verőce, Lugosi u. 71., E-mail: 
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T/Fax: +36 1 250 6064, +36 27 380 665, Mobil: +36 20 
2181408.

Melléklet-1:

ANTIRANDOM-SRTESSZ-TOLERANCIA     MÉRÉS     EREDMÉNYEI     ALAPJÁN     NÉPIRTÁS     ELHÁRÍTÁS  

A nemzetközi szabadalmaim szerinti mérés egyértelműen mutatja a káliumműtrágyázás mérgező hatásait. A 
káliumműtrágyázás tönkreteszi a növények alkalmazkodó képességét. Az Antirandom mérésem megjeleníti a 
fóliaházban (vízmegvonással és túlmelegedni engedéssel) előidézett aszálynál, hogy négy fajta paprika, mind 
az öt nitrogén és háromféle foszfor műtrágya dózis valamennyi kombinációjában túlélte az aszályt a kálium 
műtrágyával nem kezelt talajú cserepekben, mialatt a káliummal műtrágyázott talajú cserepekben megritkult, 
kipusztult. Tehát  végzetes  kárt  okoz  a  talajhoz adagolt káliumműtrágya aszálykor. Csak  kárt  okoz  a 
káliumműtrágyázás, végzetesen eladósítja a  gazdákat. A magyar termőtalajok többségének 1-6 % közötti a 
kötött káliumtartalma. Ez óriási mennyiség, amiből automatikusan pótlódik a növények számára optimális  
vízben  oldható  kb.  90  mg/talajkg  mennyiségű  kálium.  Kína és az  iszlám országok nem  használnak 
számottevő mennyiségű káliumműtrágyát a náluk alkalmazott nitrogén és foszfor műtrágyák mennyiségéhez 
képest.  De akkor miért alkalmazza a többi ország? Azért, mert a műtrágyagyártók, öntözőberendezés 
gyártók, és növényvédőszergyártók és -árusítók, és a gyógyszergyártók és orvosok gazdagodását szolgálják. 
A túladagolt kálium a sejtek alkalmazkodó és védekező képességének az elrontásával fejti ki pusztító hatását. 
Végzetesen  rontja  a  növények,  állatok,  emberek  egészségét  a káliummal műtrágyázott talajban nevelt 
élelmiszer növények megnőtt káliumtartalma! 1950-ben Nobel díjat kapott három tudományos kutató, akik 
patkányokon  és  embereken  végzett  etetési  konyhasó-  és  kálium  dózisvariációs  hatás  méréseikkel 
egyértelműen bebizonyították, hogy betegítő,  életrövidítő és ivartalanító hatású a káliumtúladagolás (és a 
hiányos konyhasópótlás is).  Tehát egyértelműen népirtó hatású a hazai „Stop só program”, „Menzareform” 
és „Chips-adó” által a magyar lakosságra rákényszerített káliumtúladagoló és konyhasóhiányos étkezés. De
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akkor miért alkalmazza a Magyar Kormány? Azért, mert a kálium túladagolás miatt lerövidült életű, utód  
nélkül kihalt magyarok nyugdíjbefizetései és „elárvult” ingatlanai is a kormány bevételeit gyarapítják. A  sok  
elárvult ingatlant közvetlenül és/vagy ingatlanbefektető spekulánsok közvetítésével eladhatják a népirtással  
kiürített Magyarországra külföldről beözönlő és/vagy becsalt „letelepülési kötvényes” legális migránsoknak. 

Jogos védelem (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel (Ptk.) keretében Orbán Viktor miniszterelnök 
segítésére közérdekű kárelhárító bejelentésként megküldi: Tejfalussy András méréstudományi szakértő 
feltaláló volt országgyűlési és önkormányzati szakértő (Magyarország 2621. Verőce, Lugosi u. 71.)

Verőce, 2017. 05. 23. (Kód: aszalystresszhatas-es-nepirtas-elharitas170523)

feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>

másolatot kap:
lu <lu@mku.hu>;
Ügyelet ORFK <ugyelet.orfk@orfk.police.hu>;
barta.ildiko@pest.gov.hu

titkos másolat:. . .
dátum:2017. május 24. 21:40

tárgy:ANTIRANDOM-SRTESSZ-TOLERANCIA MÉRÉS EREDMÉNYEI ALAPJÁN NÉPIRTÁS ELHÁRÍTÁS
küldő:gmail.com
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Melléklet-2:
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Melléklet-3:
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Melléklet-4:
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Melléklet-5:
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Melléklet-6:
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Melléklet-7:
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Melléklet-8:
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Melléklet-9:

Ügykód: nepirtonatriumhianyeskaliumtuladagolas140606 

Népirtó nátriumhiány és káliumtúladagolás
  (Megbízás nélküli ügyvitel keretében közérdekű kárelhárítás, lásd Ptk.)

NOBEL-DÍJAS MELLÉKVESEKÉREG KUTATÓK ÉLETTANI KÍSÉRLETEI IS BIZONYÍTJÁK, 
HOGY  A  HAMIS  ELMÉLETEKRE  ÉS  AZOKAT  „IGAZOLÓ”  HAMIS  STATISZTIKÁKRA 
ALAPOZÓ  „STOP  SÓ  NEMZETI  CSÓCSÖKKENTÉSI  PROGRAMMAL”  TUDATOSAN 
SOKSZOROZZÁK A RÁK-  ÉS EGYÉB ÉLETRÖVIDÍTŐ BETEGEGSÉGEK GYAKORISÁGÁT. 

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8”  c. kiadványában, „A 
biológia aktuális problémái”  főcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája”  c. fejezet. Aki írta, az 
akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján Kendall, 
Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és 
biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás emellett további 61 tudományos publikáció 
mérési eredményeire is hivatkozik ( zárójelben jelzem, hogy a könyvből idézett megállapítások a könyv mely 
oldalain találhatók ).

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT, 
HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT EMBEREK ÉS PATKÁNYOK 
MELLÉKVESEKÉRGE HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK 
VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK 
SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKBAN 
(PATKÁNYOKBAN) ÉS EMBEREKBEN IS MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK 
BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELETROLIT- HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB 
ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

A későbbi,  hosszabb  távon  is  egészségkárosító,  életrövidítő,  ivartalanító  stb.  hatások,  például 
konkrétan a következők: 

1./  A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik. (140)

2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás 
alakul ki. (167)

3./  A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)

4./  Csökken a nátrium kiválasztása,  a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknél,  de a 
verejtéksejteknél és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez hosszabb ideig tart, 
törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet: 

5./ Idővel nátrium-hiány jön létre. (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)

7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)

10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)

11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)
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13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

A hiányos nátrium pótlás és vagy kálium túladagolás miatti egészségromlás leggyakoribb tünetei:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./  A  vér  besűrűsödése  miatti  veseműködés  romlás  fokozza  a  renintermelést,  renintermelő 
vesedaganatok jönnek létre. (169) 

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait, a nemi jelleg  
eltorzulást („pszeudohermafroditizmust”) is okoz, emiatt lett, lesz egyre több a homoszekszuális : 

21./  Leánymagzatok  nemi  szerveinek  a  fejlődési  zavarait,  pl.  szeméremajkak  összenövését, 
klitorisz-megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti mentstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang, a 
menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./  Fiatal  fiúknál  korábbi  pénisz-megnagyobbodást,  korábbi  erőteljes  izomzat  kifejlődést,  a 
testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll- 
növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./  Pszeudohermafroditizmus  tünetként  fiúgyermekeknél  és  férfiaknál  emlő-megnagyobbodást 
okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)

AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG PANASZIRODA FELÉ TETT ÚJ FELJELENTÉS INDOKOLÁSA:  

AZ  ÜGGYEL FOGLALKOZÓ  ÜGYÉSZEK  ÉS  (HAMIS)  SZAKÉRTŐIK  KÖZEL 20  ÉVE  FOLYAMATOSAN  
„NEM BŰNCSELEKMÉNYNEK” MINŐSÍTIK EZT, A KONYHASÓHIÁNNYAL ÉS KÁLISÓVAL NÉPIRTÁST. A 
SÓKITERMELŐ CÉGEK ÉS AZ ÉLELMISZER BOLTOK TÖBBSÉGE, S AZ EZEKET „ELLENŐRZŐ” HAZAI  
HATÓSÁGOK SEM HAJLANDÓK ELÁRULNI A KÁLISÓVAL KEVERT SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI „SÓK”  
ÉS  AZOKKAL  KÉSZÍTETT  ÉLELMISZEREK  KONYHASÓ-  ÉS  KÁLIUMTARTALMÁT.  EKÖZBEN  AZ  
INTERNETEN  IS  ÉS  EGYÉB  PUBLIKÁÉCIÓKAL  IS  BÜNTETLENÜL  RÁGALMAZZÁK  AZ  FENTI  
BŰNCSELEKMÉNYEK  KIDERÍTŐIT,  BIZONYÍTÓIT.  SOKSZOR  AZT  IS  TAGADJÁK,  HOGY  KÁLIUM  
TARTALMÚ ÉTKEZÉSI SÓK IS FORGALOMBAN VANNAK! ILYENEK PL. A BONSALT ÉS A (BIOKÓSER!)  
BONOSAL,  MINDKETTŐ  SZINTE  TELJESEN  KÁLISÓ.  A KONYHASÓPÓTLÓ  GYÓGYTÁPSZERKÉNT  A 
GYÓGYSZERTÁRAK  KORÁBBAN  REDI-SÓ  ÁRUSÍTOTTAK,  KB  99%-OS  KÁLISÓTARTALOMMAL.  A 
LEGÚJABB NÉPIRTÓ TALÁLMÁNY, A VIVEGA IS 40% KÁLISÓT TARTALMAZ. AZ BENNA A TALÁLMÁNY,  
HOGY A MÉRGEZŐ KÁLISÓ ROSSZ ÍZÉT FŰSZEREKKEL FEDI EL. DE 20-50% KÁLISÓ VAN SZÁMOS  
EGYÉB HAZAI SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI SÓBAN IS. TÖBB OLYAN „SÓT” IS TALÁLTUNK, AMELYNÉL  
RÁTÖLTÖTTÉK A MÉRGEZŐ KÁLISÓT A KONYHASÓRA, ÉS A KÉTFÉLE SÓT ÖSSZE SEM KEVERTÉK!

A fenti módszerrel előidézett betegségeket mindenféle más okokra vezetik vissza, miközben ezt a két fő 
okot, a nátriumhiány okozást és káliummérgezést okozást elhallgatják, vagy ellenkező hatásúnak tüntetik 
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fel. Miniszteri, államtitkári szintről „elavultnak”  hazudják az élettani optimum szerinti (fiziológiás 
mértékű) sópótlást, a vér-elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést. Pedig a 
fiziológiás sópótlás helyességét a tengervíz, a magzatvíz és a vérszérum és a fiziológiás infúziós Ringer- 
oldat ezekével azonos, optimális nátrium és kálium dózisarányai is igazolják. ISMERT ORVOSI 
TANKÖNYVEK SZERINT EKG TORZULÁS IS MUTATJA, HOGY EGÉSZSÉGES FELNŐTTNEK IS RONTJA A 
SZÍVMŰKÖDÉSÉT NAPI 3-4 GRAMMNÁL TÖBB KÁLIUM SZÁJON ÁT BEJUTTATÁSA, SŐT, 1 ÓRÁN 
BELÜL, PL. ITALLAL A VÉRBE JUTTATVA, MÁR 1-2 GRAMM KÁLIUM IS VESZÉLYESEN MÉRGEZHET!

Verőce, 2014. június 06.         
       Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő (1-420415-0215)

 AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk va., TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 
2621 Verőce, Lugosi u. 71., T/F:+36-27-380-665 (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T.:366202181408)

Melléklet-10.
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Melléklet-11.

A mérgező kálisó és kálisóval kevert konyhasó (!) talajműtrágyaként  használatára felbiztató 
kiadvány.  Az országunkat mérgeztető akadémiai és egyetemi főkolompos hazai szakértők az 
irodalomjegyzékéből személy szerint is azonosíthatók.   

(A korábbi www.aquanet.fw.hu honlap a www.tejfalussy.com honlapon belül működik!) 

Melléklet-12:

52.     E-mail     könyv:     Az     1.     és     2.     petíció     dokumentációja   
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/52.emailkonyv:1.es.2.peticio.pdf

(Függelék) 
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13. Melléklet:

*     Utóirat:   Rudnyánszkinét kérem az általam feljelentett ügyészek által mellékelt 
iratanyag ingyenes megküldésére, a hamis ügyészi vádak elleni védekezésemhez!
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