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Alulírt méréstani szakértő terrorizmus elhárításként nyilvános megállapítási pert kezdeményezek a 
Magyar Állam (képviseli:  pénzügyminiszter),  Legfőbb Ügyész és  Kúria (Legfelsőbb Bíróság)  elnök 
kárfőfelelős alperesekkel szemben annak a megállapíttatására, hogy ők azok, akik gazdasági és egészségi 
károkat okoznak a magyar állampolgárok tömegeinek azzal, hogy hamis ügyészségi határozatokra alapozva 
gátolják,  hogy  bíróságon  elítéltessük  a  kálisó  vegyi  fegyverként  használatát  megvalósító  káliumos 
műtrágyákkal  talajvíz-  és  növénymérgezés  és  aszálykárfokozás  akadémiai,  egyetemi  és  kutatóintézeti  és 
ellenőrző  szervi  felelőseit.  Azt  is  kérem  megállapítani,  hogy  alperesek  akadályozzák  a  kálisóval 
műtrágyázással mérgezőre növelt  káliumtartalmú élelmiszer növényekkel és a konyhasó helyett  kálisóval  
ételízesítéssel mérgezővé tett ételekkel lakosság betegítő akadémiai, egyetemi tanszéki, kutatóintézeti hamis 
határértékező  „szakártó”  szakértők elítéltetését.  Mondja  ki  a  bíróság,  hogy kárfelelős  a  Magyar  Állam 
alperes a főhivatalnokai által a magyaroknak kárt okozó ezen hivatali tettekért és mulasztásokért. Állapítsa  
meg kárfelelősségüket a kálium túladagolással egészségében károsított  lakosság felé, köztük felém és az  
általam képviselt gmk tagjai felé is, valamint a kálisó műtrágyákkal aszálykár fokozással károsított, csődbe 
juttatott  gazdák  felé  is.  Azt  is  állapítsa  az  ítélet,  hogy  alperesek  ÁNTSZ  útján  azt  híresztelése,  hogy 
ivóvízként „vízmérgezést” okoz az infúzióhoz alkalmazott desztillált  víz, a  Talmud,  Taanith 10 a. lapon 
előírt egészségrontó diszkrimináció: „Izrael országa esővizet /=desztillált vizet/ iszik, az egész világ pedig a  
maradékot”...  Azt  fedezi  a  vízmérgezés  hamis  elnevezés,  hogy  NaCl  hiány  miatti  életveszélyes 
elektrolitzavar okoz a Stop Só Program! 

Jelöljenek ki az ügyben elfogulatlan polgári bíróságot arra, hogy a közismerten megbízhatatlan járványügyi  
(„epidemiológiai”) statisztikai felméréseken alapuló szakértői véleményekkel szemben, egyértelmű stressz-
hatás  ellenőrző mérések alapján,  jogerős ítélettel  állapítsák meg a  kálium károkozó vegyi  fegyver 
hatását az alábbi kálium tartalmú anyagok itt, Európai Uniós, és egyéb országokban alkalmazásainál. 
A már kijelölt bírósághoz postai úton, tértivénnyel fogom megküldeni a többi kereset- és melléklet példányt.

1. Kálisó tartalmú talajműtrágyák, pl. a 40%-os kálisó elnevezésű, titkolt 26% konyhasó tartalommal. 
2. A Nemzeti Sócsökkentési, Stop Só Program által előírt nátrium:kálium=0,3 pótlási arány eléréséhez 
árusított káliumtúladagoló, nátriumhiányos REDI-Só, bio-koser Bonsalt, Bonosalt, s egyéb csökkentett 
nátriumtartalmú étkezési sók, és egyéb növelt káliumtartalmú, hiányos nátriumtartalmú élelmiszerek. 

1.-ről: A nemzetközi  szabadalmaim szerinti  Antirandom méréseink közvetlenül  meg tudják jeleníteni  a 
kálium és egyéb műtrágya komponensek hatását. Pl. mesterséges aszály körülményei között látható, hogy 
négy paprika fajta minden egyede tolerálni tudta a mesterséges aszály okozta stresszt a háromféle foszfor és 
ötféle nitrogén műtrágya dózisok bármelyikénél, ha nem volt káliummal is műtrágyázva. Ahol kálisó is volt a 
cserepekben, ott a paprikafajták egyedei elvesztették az aszály stresszhez és a foszfor és nitrogén dózisokhoz  
alkalmazkodási (stressz-tűrési) képességüket. Az Antirandom mérési elrendezési software-eim szerinti, több 
tízezer mérő parcellán végzett hatás ellenőrző további méréseink is mind bizonyítják, hogy káros a talajvíz 
káliumtartalmát káliműtrágyákkal növelés, sőt szlovákiai akadémiai kutatók saját mérései is megállapították. 

2.-ről:  Valamennyi emberi sejt számára, a szív számára is, élettanilag optimálisak a testnedvek elektrolitját  
képező nátrium, kálium, klór, víz arányai. Ezen anyagok pótlásánál ugyanilyen dózisarány optimális. Lásd a  
vérbe közvetlenül bejuttatott Ringer fiziológiás infúziós oldat összetételét, víz : NaCl  = 110,  Na : K = 30 
dózisarányait. A Stop Só Program ettől több ezer %-kal eltérő dózisarányt ír elő, s ez betegítő, életrövidítő és 
ivartalanító hatású is, mérésekkel bebizonyítóinak 1950-ben Nobel díjat adtak, lásd a csatolt mellékletekben! 

Csatolt  mellékletek:  1./kikmitakarnakasopsoprogrammal140907,  2./mtaelnokuj-140509ppa,  3./mta-zstt-
140901b. (A többi bizonyítékot lásd a www.tejfalussy.com és azon belüli www.aquanet.fw.hu honlapokon).

Verőce, 2014. 09. 12.  

JELEN KÖZÉRDEKŰ MEGÁLLAPÍTÁSI KERESET ÉS FELJELENTÉS LÉTREHOZÁSI DÁTUMA:  
Magyarország, 2014. szeptember 12., FELELŐS BENYÚJTÓJA: Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc

1/3. oldal, 2014-09-11, Ügykód: vegyifegyverhasznalatmegallapitasiper140912

www.tejfalussy.com

http://www.aquanet.fw.hu/
http://www.tejfalussy.com/
mailto:elnok@kuria.hu


(személyi  száma:  1-420415-0215,  édesanyja  neve:  Bartha  Edit)  okl.  vill.  mérnök  feltaláló,  aki  a 
kutatásautomatizáló  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,  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.
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feladó:  tejfalussy.andras <tejfalussy.andras@gmail.com> 

címzett:  Elnok@kuria.birosag.hu;
 birosag@nograd.birosag.hu

másolatot 
kap:

 Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
 Gaudi Nagy Tamás <drgaudi@drgaudi.hu>;
 MVSZ Patrubányi MIklós <elnok@mvsz.hu>;
 "Dr. Lehmann György" <lehmann@invitel.hu>;
 Szeszák Gyula <szeszak01@net-portal.hu>

titkos 
másolat:

 András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>;
 András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>;
 András Tejfalussy <tejfalussy.andras42@gmail.com>;
 Tejfalussy András <ujvizforras@freemail.hu>

dátum:  2014. szeptember 12. 10:43

tárgy:

 Egyértelmű stressz-hatás ellenőrző mérések alapján, jogerős ítélettel állapítsák meg a 
kálium károkozó vegyi fegyver hatását az alábbi kálium tartalmú anyagok itt, Európai 
Uniós, és egyéb országokban alkalmazásainál. Jelöljenek ki az ügyben elfogulatlan 
polgári bíróságot!

küldő:  gmail.com

Kiegészítés: Elmaradt melléklet az előzőekhez:free download 
kikmitakarnakasopsoprogrammal140905csatolmany1-12

feladó:  tejfalussy.andras <tejfalussy.andras@gmail.com> 

címzett:  Elnok@kuria.birosag.hu;
 birosag@nograd.birosag.hu

másolatot 
kap:

 Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
 Gaudi Nagy Tamás <drgaudi@drgaudi.hu>;
 MVSZ Patrubányi MIklós <elnok@mvsz.hu>;
 "Dr. Lehmann György" <lehmann@invitel.hu>;
 Szeszák Gyula <szeszak01@net-portal.hu>

dátum:  2014. szeptember 12. 10:46

tárgy:

 Re: Egyértelmű stressz-hatás ellenőrző mérések alapján, jogerős ítélettel állapítsák meg 
a kálium károkozó vegyi fegyver hatását az alábbi kálium tartalmú anyagok itt, Európai 
Uniós, és egyéb országokban alkalmazásainál. Jelöljenek ki az ügyben elfogulatlan 
polgári bíróságot!

küldő:  gmail.com
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