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András!

 
Mindezt, amit teszel, a magad érdekében, az önigazolásodért teszed, mert a nemzetnek semmit sem segít, 
nekem pedig kifejezetten kárt okoz!

 
Neved meg, hol neveztelek "nemzetiségellenesnek"? Nem tudod, mert sehol!
Nevezd meg, hol gázoltam a becsületedbe? Megmondom, nem tudod, mert sehol!
Ezzel szemben órákat töltöttem azzal, hogy adatokat keressek annak alátámasztására, ami neked lett volna a
feladatod. De nem sikerült. Sőt, az derült ki, hogy ennek ellentmondó, az írásaidat alá nem támasztó 
adatokat találni, amelyeket természetesen te nem vettél figyelembe. Amíg te 87-es adatokból indultál ki, 
addig én tavaly év végi hivatalos dokumentumokat idéztem neked a vízhelyzet leírására. Ezt nem vetted 
figyelembe! Felajánlottam, hogy a 2002-es Darvas cikket magával a szerzővel frissíttessük fel. Ezt sem veszed
igénybe! Felajánlottam, hogy használd a kapcsolataimat azOrszágos Közegészségügyi Intézetnél, de neked 
ezek sem kellenek! Miért András, miért? Ha olyan pontos mérésügyi szakértő vagy, akkor miért nem 
ellenőrzöd adatidat? Megmondjam? Nem mondom, mert a személyedet sohasem fogom bántani. De, amit 
nyilatkozol, mondasz, azt tételesen cáfolom.

 
Vajon miért nem akarok egy platformon szerepelni veled? Éppen a te érdekedben, hogy ne kellejen 
minduntalan a saját hitelességem érdekében cáfoljalak! Ne kelljen helyreigazítást küldenem semelyik állami 
hivatalnak, állami prominensnek, amelyet éppen az én nevemmel együtt megtámadtál. Pedig nélkülem ezt 
gond nélkül művelhetnéd.

 
Ebben a leveledben is csak egy 1990-es újságcikkre hivatkozol (mintha ez bármit is igazolna és bármennyire 
is hitelesnek lenne tekinthető), ami egy 47-es vélelmezett KGB-s anyagra hivatkozik, amelyet véletlenül 
megtaláltál és ami arról nyilatkozik, hogyan kell a szennyvizeket az ivóvízbázisokba vezetni. Ezzel szemben 
Magyarországon „a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról” szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján a mai 
magyar kormány arra törekszik, hogy minden magyarországi szennyvíz kezelve legyen és a vizek biztonságos 
hasznosítása, védelme és kártételeinek elhárítására szolgáló munkák, művek és létesítmények 

szabályozottan és ellenőrizhetően működjenek. Rendelet itt: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?

docid=132934.326989. Sőt a http://www.teszir.hu/ honlapon eléred a Települési Szennyvíz Információs 
Rendszert, aminek rögtön az első oldalán olvashatod a „Tájékoztató Magyarország településeinek 
szennyvízelvezetési- és tisztítási helyzetéről” c. dokumentumot 2010-ből. Mivel azt látom, hogy az oldalt 

nem frissítik, ezért megnéztem a kormany.huoldalt a frissebb jelentésért és lám, 2016. júniusi adatokat 

találtam: http://www.kormany.hu/download/c/04/c0000/T%C3%A1j%C3%A9koztat
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%C3%B3%20Kiadv%C3%A1ny.pdf. Tehát András, figyelsz? Annyira szoros a szennyvízhelyzet 
ellenőrzése, hogy alig pár hónapos, naprakész adatokat is lehet találni!

 
A szennyvizek ivóvízbázisokba vezetésével ellentétben Magyarországon támogatást kaphatsz „a vidéki 
települések épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztésére’, mert a Nemzeti Települési 
Szennyvízelvezetési és – tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 
meghatározta a még meg nem oldott szennyvízkezelésű települések külterületi településrészei esetében az 
autonóm természetközeli, illetve egyedi szennyvíztisztítási megoldások létesítésének szükségességét. 

Támogatás itt: https://www.palyazat.gov.hu/vp6-7212-16-egyedi-szennyvzkezels, rendelet 

itt: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=64928.324920.

 
Így ne nyilatkozz a magyar lakosság léte és nemléte érekében, mert adatok nélkül, vagy elavult adatokkal 
ez elég gyenge lábakon áll. Lehet, hogy sokakat képes vagy megetetni ezekkel a nem igazolható 
elméletekkel, de én nem most jöttem le a falvédőről. A baj az András, hogy nemzetellenes 
összeesküvések azonban vannak, csak tevékenységeddel nem ezekre, nem az igaziakra, hanem a 
fikcióidra összpontosítunk! És ezzel elaltatod az igazi nemzeti éberséget. Ha nem haragszol meg érte, én a 
valós problémákért szeretnék dolgozni! Az értelmetlen elméletgyártást meghagyom neked.

 
De számomra nem is az adatok hiteltelensége a fontos a publikációidban. Sokkal fontosabb, hogy többszöri 
kérésem ellenére még mindig ott vagyok névvel, címmel és immár képpel az oldaladon:

-          itt: http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2016/10/NBSz-

csapvizesfajirtas161006.pdf
-          itt : http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2016/08/geridevhitkeresetminta-
160801.pdf

-          és itt: http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2016/08/MSZVT-

startprogram160809-MSZemail1.pdf.
Tőlem olyan szakmaiatlan munkát végzel, amilyet akarsz, úgy járatod le magadat ezzel, ahogy neked jól esik, 
de ehhez én nem adom a nevemet!

Más dolgod nincs, mint letörölni ezekből a dokumentumokból engem. Ne helyreigazítást tegyél 
közzé, hanem nyomtalanul törölj! Azokban a dokumentumokban, amelyekben hibásan és rossz 
színben tüntettél fel, a hitelemet rontottad, nem szerepelhet a nevem! Más megoldást nem 
fogadok el.

Miért nem teszed ezt meg? Mi akadályoz, hogy ennek a kérésemnek helyt adj? 
Miért szegsz törvényt notóriusan?
 
Még egy heted van, utána megy az ügyvédi felszólítás! Aztán, ha ez sem elég, akkor jön egy szaftos per, de
akkor darabokra szedem a munkásságodat!

 
Valóban nincs más utam, mint a jogi út? Azt hittem ennél te értelmesebb ember vagy?

 
Zsolt
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From: András Tejfalussy [mailto:tejfalussy.andras42@gmail.com] 
Sent: Saturday, October 22, 2016 5:21 AM
To:  . . . .
Cc:  . . . 
Subject: Re: Kükedi Zsolt probléma

- - - - 

feladó:Kükedi Zsolt <zsolt.kukedi@gmail.com>címzett:Tejfalussy András <tejfalussy.andras42@gmail.com>
másolatot kap: . . . . 
dátum:2016. Október 23. 10:09
tárgy:RE: Kükedi Zsolt problémaküldő:gmail.com
hitelesítő:gmail.com
titkosítás:Normál (TLS) 

András!

 
Az a helyzet, hogy te mindannyiunkat hülyének nézel. A honlapodon egyetlen saját hatásmérésed, mérési 
eredményed sincs! Összelopkodod és felhasználod más kutatási adatait, eredményeit, személyes adatait, 
hogy a saját vélt igazadat alátámaszd. Vagyis az a hatásmérés, amire te hivatkozol nem létezik. Sohasem 
kísérleteztél a káliummal, vagy nem volt egyetlen vizes kísérleted, a mai mérésekről szóló anyagokat nem 
ismered, egyetlen mai mérési szakemberrel sem tartod a kapcsolatot (mert ők nem téged igazolnak, nem 
mellesleg, nem is fogadnának el partnernek) és így próbálod nekünk bemagyarázni, hogy te hatásméréseid 
alapján kell a magyarnak megtennie valamit. Ezzel az áltudományos működéssel én nem vállalhatok 
közösséget. Ez az oka a leveleimnek, nem más. A zsidózás a te eszközöd, de hogy a saját nemzettársaidat is 
egy platformra sorolod velük, az már mutatja a te nemzetmentési módszereinek tisztátalanságát. Számtalan 
példáját láttuk már ennek: egyes országok nem átalltak a sajátjuk közül ezreket megölni, hogy az igazukat 
alátámasszák.

 
Már épp meg akartam kérdeni Darvas tanár urat, hogy miként használhatod őt is „véres kardként”, amikor 
ráakadtam a honlapodon egy a „Kükedi ügy”-höz kísértetiesen hasonlító „Darvas ügy”re. Idézek belőle, így ír
Darvas tanár úr: „A leveleid mégha lehet is bennük megfontolásra alkalmas gondolat (például a kálium 
sófélékbe kerülése) a körítés, a rosszul fogalmazott indulatok miatt alkalmatlanok a komoly kezelésre. 
Inkább ártassz azoknak az ügyeknek, mint segítessz, amelyeket a soraid érintenek. Fontold meg a tanácsom,
hogy sokkal kevesebbszer vegyél másokat igénybe és sokkal igényesebb formában próbáld őket az 
álláspotjaidról tájékoztatni. Persze, ha foglalkoztat mások véleménye.” Ld.:http://www.tejfalussy.com/wp-
content/uploads/2014/02/emailkonyv93-darvasbelaugy-140210.pdf
Milyen puha és tisztelettudó válasz. Minden tiszteletem Darvas tanár úré és teljesen egyetértek vele. De mit
is mond ő is: te másokat használsz fel a vélt igazad bizonyítására, de ezt az ő engedélyük nélkül teszed. 
Alkalomadtán ezt az ő lejáratásukkal, rossz színben feltüntetésükkel műveled. Összevetve ezt a fenti ténnyel,
hogy egyetlen saját hatásmérési eredményed sincs, ez elég szégyenletes.

 
Szerintem lassan megalakíthatnánk a Tejfalussy Áldozatai Egyesületet.

 
Pontjaid elmondom hogyan fognak alakulni.

1.       Épp fordítva van: én kérem, hogy hagyj ki az ügyeidből!
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2.       A stratégiatervezést nem próbálni kell, hanem folytatni a módszer alkalmazását. De szerintem 
ez már nem te leszel, aki ebben részt vesz.
3.       Szerintem semmilyen működési szabályzatban nem kell megállapodni. Folytasd bátran 
nélkülünk (személyes adataink, szellemi termékeink nélkül), saját magad (nemzetmentési) 
tevékenységét!

4.       …?
5.       Hát, ez leginkább rád igaz. Sok ugatás, nulla eredmény.
6.       bónuszkérdés: „Nem Kükedi Zsolt az első, akivel szembe kellett szállni a víztisztaság ügyében”. 
Velem, András? Ez nevetséges!

 
Mivel nemcsak az én kérésemet nem teljesíted, hanem notóriusan szegsz törvényt mások ügyében is, ezért 
a törvényi tényállás is szigorúbb, mint gondoltam. Akkor járjunk ennek utána, hisz ahogy látom te is ezt 
szeretnéd! Partner vagy egy látványos perben, amiben eltiltatunk egyszer és mindenkorra ettől a 
törvényszegéstől? Rendszeresen be fogok számolni arról, hogy épp hol tartunk a te törvényszegéstől való 
eltiltatásodban. Még pár nap András és jön az első beszámoló. Már hétfőn beszélek egy ügyvéddel, hogy az 
eredetileg ígért időre ott legyen a felszólítás. Sok sikert innentől az önvédelemben! Szükséged lesz rá.

 
Zsolt
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STRATÉGIAI JAVASLATOM A HÁZISZENNYVÍZ OLCSÓBB KÖZVETLEN HASZNOSÍTÁSÁRA






