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NYILVÁNOS KÁRELHÁRÍTÁSI ÜGYVITEL!

Dr. Kapolyi László úr részére 
Magyar Országgyűlés
laszlo.kapolyi@parlament.hu, system@system.hu

Tisztelt Országgyűlési Képviselő Úr!

Kérem hivatalosan hamisnak nyilváníttatni a 8253 sz., 1992. dec. 8-án elfogadott miniszteri 
válasz szerinti veszélytelen kálium beviteli sebességre vonatkozó 3,5 gramm/nap optimális 
(RDA)  és   a  18  gramm/nap  veszélyességi  küszöb  határértékeket,  miután  a  gyógyszertári 
számítógépben  2007-ben  már  helyreigazították  a  valódi  fiziológiás  szintűre  a  szájon  át 
bejuttatott  kálium  beviteli  sebességre  vonatkozó  határértékeket.  Ha  erre  a  kormány  nem 
hajlandó, a mellékelt dokumentumok alapján felkérem, hogy interpellálja újra az ügyet, mint a 
kárelhárítási munkáink támogatója, aki minisztersége ideje óta tudományos szempontból is jól 
ismeri a kálium határértékezési csalás útján mérgezésre fényt derítő méréstani találmányomat. 

Én és a munkatársaim megbízás nélküli kárelhárításként (a Ptk. 484-487. §. alapján) intéztük 
tovább mostanáig az ügyet, miután a megbízóm, dr. Kovács Pál meghalt. Valaki kifizethetné 
már az ezzel kapcsolatos mérnöknapi költségtérítést a részünkre!

A bíróságokhoz is fordultam, de nem ér semmit, mivel érvényben van a hamis parlamenti 
döntés.

Budapest, 2008. 11. 14.

Tisztelettel:

            

Tejfalussy András
dipl. mérnök, méréstani szakértő

TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT
2621 Verőce, Lugosi u. 71.

mailto:Laszlo.kapolyi@parlament.hu
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Code: AntikosherKillers071030

Zsidó népirtás (Mózes II. 23. 20-33.), legegyszerűbb, megengedett anyagokkal:

1./Tervszerûen  fokozzák  az  aszályos  idõjárás  (túl  magyas  környezeti  hõmérséklet  + 
csapadékhiány)  kárait  a  talaj  oldatban  lévõ  káliumtartalmát  mérgezõre  növelõ 
káliumvegyületekkel  (káliumkloriddal,  káliumnitráttal  stb.)  mûtrágyáztatással.  A  kalibráló 
méréseknél  csalva,  tervszerûen  elõidézik  a  növények,  állatok  és  emberek  súlyos 
egészségromlását,  és  az  élelmiszerellátás  önköltségének,  s  így  az  áraknak  a  korábbi 
többszörösére növekedését is. A magyarországi termőtalajok nagyon sok (1-6%), természetes 
eredetû  káliumot  tartalmaznak.  Ebből  automatikusan  pótlódik  a  növények  igénye 
szempontjából a talajban optimális mennyiségű (kb. 90 mg/kg) vízoldott kálium növények 
által  kivont  része.  Pl.  2%  káliumtartalomnál  egy  1000  négyzetméteres  kert  5  méteres 
gyökérzónájában kb. 150.000 kg természetes kálium tartalék van! Hamisan ijesztgetnek azzal, 
hogy a kálium kifogy a talajból, ha 1000 négyzetméterenként nem szórnak ki három évenként 
öszesen 30-60 kg káliumot!  Egyes  akadémiai  és  egyetemi  kutatók  csalták  fel  200 mg/kg 
felettire  a  talajban  vízoldott  kálium  optimális  mennyiségére  jellemző  a  90  mg/kg 
(norma)adatot.  Ha ennél  kevesebbet  mér  a  talajlabor  a  (felszíni)  talajmintákból,  akkor  az 
agrokém(iai)  szaktanácsadó hálózat  200 mg/kg fölé  növelteti  az  adott  talajban.a  vízoldott 
kálium mennyiségét az izraeli káliumműtrágyákkal (Kivéve, ha kóser célra termesztenek!) 

2./  Rábeszélik,  rákényszerítik  a  nem  kóser  étkezésűeket  (a  kálisóval  mérgezően 
műtrágyázással és ételízesítéssel)  a fiziológiás optimumnál nagyságrendileg több, mérgezõ 
mennyiségű káliumot tartalmazó ártalmas ételek és italok fogyasztására. 

4./  A nem kóser  étkezésűek felé  egészségvédőnek,  gyógyhatásúnak hazudják a  fiziológiás 
szükségletnél  sokkal  (nagyságrenddel)  kevesebb  konyhasót  tartalmazó,  vagyis 
egészségkárosítóan konyhasó-hiányos ételeket  és  italokat.  A szervezet  által  izzadással  stb. 
elveszített konyhasó helyett csak a sós ízt pótoltatják (káliumsóval). Nobel díjat kaptak (1950) 
akik kimutatták, hogy ezektől az állatok is kipusztulnak!

5./ Eltitkolják, letagadják, hogy az emberre veszélyes mezőgazdasági, ipari, stb. vegyületek, s 
a szennycsatornák útján a fertõzõ vírusokat tartalmazó emberi ürülék is, bejutnak a vezetékes 
ivóvíz készítéshez használt folyókba. Letagadják, hogy e vírusok a kavics- és homokszûrõkön 
átjutnak a vezetékes ivóvízbe és szétterjesztik a fertõzéseket. (Számos vírus, pl. a kalici sem 
pusztul el az ivóvíz klórozásától.) 

6./  Egészségre veszélyesnek hazudják az  energia-újrahasznosító  egyszerû és  olcsó otthoni 
vízdesztillálást. Desztillálással biztonságosan kiküszöbölhetők a  vízbázis-folyókba bemosódó 
mezõgazdasági mérgek, szennycsatornákból a vízvezetékekbe bejutó háztartási vegyszerek, 
gyógyszerek  és  ürülékbaktériumok,  ürülékvírusok  is.   (A  kóser  étkezésűeknek  a  tiszta 
desztillált víz van előírva ivóvízént a Talmudban.)

Verőce, 2007. 10. 30. 
              Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő (1-420415-0215)

TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
www.aquanet.fw.hu, email: ujvizforras@freemail.hu

Kód: KALIUM-RETARD-per-081030

http://www.aquanet.fw.hu/
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Fejér Megyei Bíróság, mint büntetőbíróság részére

Hivatkozás: Dr. Kozma Tamás bíró 3.P.20689/2007/30. végzése 

Tárgy: NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BÜNTETŐBÍRÓSÁGI FELJELENTÉS

Tisztelt Megyei Bíróság!

A hazai  lakosságból  sokan  áldozatává  lesznek  az  nem  kóser  élelmiszerek  előállításához 
alkalmazott  kálisóval  folytatott  étel-  és  ital  káliumtartalom növelésnek.  A kálium állandó 
túladagolása hosszabb idő alatt tönkreteszi a vesét, a veseműködést, s ún.  káliumvesztő vese 
jön létre.  Az ilyen,  elromlott  vese  sokkal  több káliumot  veszít,  mint  az  egészséges  vese. 
Amikor emiatt veszélyesen lecsökken a vérszérum káliumtartalma, az EKG kimutatja, a rá 
jellemző  szívműködés  romlást,  (hypokalaemia),  s  a  szérumkálium-vizsgálat  is  igazolja  a 
káliumhiányt.
  
Ilyenkor a legtöbb orvos előírja a tablettákkal történő káliumpótlást. A szervezet káliumhiánya 
az  élelmiszerek  káliumtöbbletéhez  hozzászokásnak  a  következménye,  az  emiatti 
veseromlásnak.  A  káliumtablettákkal  folytatott  káliumpótoltatás  esetén  a  betegek  egyre 
betegebbek  lesznek,  nem  csak  a  veséjük  további  tönkremenetele  következtében,  de   e 
tabletták túl  gyors káliumleadása miatt  is.  Ennek tudatában kifejlesztettek lassított  kálium 
leadású tablettákat is, amelyek viszont tönkreteszik, szétmarják a gyomor-és bélfalat. A fenti 
népirtó  hatások  ellen  a  hagyományos  fiziológiás  mértékű  étkezési  káliumpótlást  kellene 
visszaállítani  és  a  konyhasó   fiziológiás  mértékben  pótlását.  De  mivel  tudatosan 
megszervezett népirtás vegyi,  biológiai  fegyvere a kálium túladagolás (és konyhasópótlás-
csökkentés és tiszta ivóvíz ivás akadályozás) büntetőeljárást kell lefolytatni a megszűnéséhez. 
Mint a kálisóval mérgezések kérdéskörében mérések alapján való  kivizsgálásával (néhai dr. 
Kovács  Pál  által,  1991-1992-ben)  felkért  országgyűlési  méréstani  szakértő   a  csatolt 
feljelentőirattal ezúton ismételten kezdeményezem a bűntető bírósági eljárás lefolytatását, a 
Fővárosi  Bíróság,  mint  másodfokú  bíróság  58.Kf.34.058/1996/l.  számú  fellebbezés-
elutasításának  a   nemrég  előkerült  újabb  bizonyíték  alapján  megkérdőjelezésével  Lásd  a 
gyógyszertári  számítógépek  FIGYELMEZTETŐ SZÖVEGÉT, a Kálium-Retard tablettához 
(a 2007. július 14-én engedélyezett betegtájékoztatóhoz). 

Csatolt mellékletek:

1./ BÜNTETŐBÍRÓSÁGI FELJELENTŐIRAT
 (Kód: KALIUM-R-FELJELENTES-081030A-B)

2./ Országgyűlési szakértői felkérés dr. Kovács Páltól, Tejfalussy Andrásnak
(Kód: ATT22041992)

3./ A feljelentett káliumtúladagolással megsértett jogszabályokról
Kód:13B24211-1993-011016k, 13B24211-1993)
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4./ A szív számára optimális, a napi fiziológiás káliumpótlási optimumnak megfelelő Ringer-
oldat összetétele. 1 liter Ringer oldat csak 0,3 gramm kálisót, vagyis 0,16 gramm káliumot 
visz be, de 9 gramm konyhasót.  (Kód: ringeroldatok) 

5./  1950-ben  Nobel-díjjal  jutalmazott  mellékvesekutatási  eredményt  publikáló  orvosi 
szakkönyvből  (TECHNIKA  A  BIOLÓGIÁBAN  8.,  A  BIOLÓGIA  AKTUÁLIS 
PROBLÉMÁI,  Medicina,  1976.)  a   káliumot  folyamatosan  túladagoló  és  a  konyhasót 
állandóan  hiányosan  pótló  étkezés  kikísérletezett,  veseműködést  és  keringést  tönkretevő, 
életrövidítő, ivartalanító stb. kiszámítható, népirtó hatásairól.
(Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei)

6./  Összefoglaló  jelentés  (a  Kálium-R  tabletta  hatásait  ellenőrző  klinikai  kísérletek 
eredményeiről), Pécsi Orvostudományi Egyetem, Pécs, 1983. nov. 1. 
(Kód: Kalium-R-jel-PKKB961029ak-bk).

7./  Napi 5 grammnál több káliumnak az ivásra ösztönző cikk
 (MagyarV-PszichoGerzson080724)

8./ 58.Kf. 34-058/1996/1.

Verőce, 2008. október 30.

Tejfalussy András dipl. mérnök
 méréstani szakértő (1-420415-0215)

TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT
2621 Verőce, Lugosi u. 71.
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Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei

NOBEL-DÍJAS  KUTATÓK  MÉRÉSEI  IS  BIZONYÍTJÁK,  HOGY  SZÁMOS  BETEGSÉG 
NAGYSÁGRENDI  MEGSZAPORODÁSÁNAK  A  HAGYOMÁNYOS  („FIZIOLÓGIÁS”) 
SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FŐ OKA

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. (Az alábbiakban zárójelben jelzem, hogy a 
könyvből itt 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 ÁLLATOKON (PATKÁNYOKON) ÉS EMBEREKEN IS MELLÉKVESEKÉREG-
ELFAJULÁS  KÖVETKEZIK  BE,  MIKÖZBEN  A  SZERVEZET  ELETROLIT-  HÁZTARTÁSÁNAK 
EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

Ezek 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 strasszhatások 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 ha hosszabb ideig tart, 
törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet: 

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

Kód: EmailKonyv13-K-hatarertek 92-08

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)
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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  nyákahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

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

Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy  kálium-túladagolásánál kialakulnak fő tünetként:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

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

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

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait is okozza 
(„pszeudohermafroditizmus”):

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)
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Közismert,  hogy  egyesek  ezeket  a  betegségeket  mindenféle  más  okra  vezetik  vissza, 
miközben ezt a két legfőbb okot részint elhallgatják, részint ellenkező hatásúnak tüntetik fel. 
Az élettani optimum szerinti (fiziológiás mértékű) sópótlást, a  vér elektrolit nátrium : kálium 
:  víz  arányának  megfelelő  étkezést  „elavultnak”  hazudják,  pedig  a  fiziológiás  sópótlás 
helyességét nem csak a tengervíz, a magzatvíz és a vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat 
azonos nátrium és kálium aránya igazolja, de az is, hogy kálium túlfogyasztás esetén torzul az 
EKG = romlik a szívműködés! (A könyvről általam készített fotókat, s a többi, fent említett 
mérési és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni, ki lehet nyomtatni az internetről, amihez 
a Google keresőbe a „mellekvesekerges” szót kell beírni.)

Verőce, 2008. június 30.          

 Tejfalussy András dipl. Mérnök
méréstani szakértő
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT
2621 Verőce, Lugosi u. 71.
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A fenti tankönyvben életveszélyesen hamis a hyperkalaemia kezdőszintje:

E  szerint  az  orvosi  egyetemek  által  évtizedekig  használt  tankönyv  szerint  egészséges  
személynél  is,  akkor  is  szívműködés  romlást  jelez  az  EKG,  ha  24  óra  alatt  a  lehető 
leglassabban juttattak be a szervezetébe (a vérébe) étkezési úton több, mint 2,2-3,6 gramm 
káliumot. Ugyanis 5 ill. 8 gramm káliumkloridban ill. káliumcitrátban ennyi, 2,2 ill. 3,6  
gramm a  kálium.  Ezt  a  közismert  (mérési)  tényt  tehát  helyesen  írja  le  ez  a  tankönyv.  
Azonban azok az orvosok azonban, akik ebből a könyvből tanulnak, nem fogják észrevenni  
a laboradatokból,  ha hyperkalaemiában szenved a beteg a káliumot túladagolása miatt.  
Ugyanis 7 mmol/liter-t nevez meg kálium mérgezettségi alsó küszöbszintnek, a valóságos  
mmol/liter helyett. Valójában (lásd Prof. Varga Péter és társai tankönyvét, Az INTENZÍV 
BETEGELLÁTÁS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA, Medicina, 1977,)  már 7 mmol/liter  
szintnél is szívleállást okozhat a vérszérum káliumszint bármely okból idáig növekedése! 
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Orvostani bizonyítékok az MTA-s és OÉTI vezetők tudatos csalására:
Több különböző, egészséget befolyásoló, betegséget előidéző egyidejű hatást „epidemilógiai 
megfigyelések alapján” nem lehet elkülöníteni. Az MTA és at OÉTI, ezt kihasználva ráfogják 
az az általuk előidézett életrövidülést annak tényleges okai ellenkezőjére. Pedig kb. 100 éve 
közismert, hogy a Ringer-oldat összetétele az, ami megfelel a tényleges élettani optimumnak, 
s hogy épp ezért gyógyhatású a legyengült emberek esetében is, s hogy a sportolók és fizikai 
munkások esetében is hasonló a víz, konyhasó és kálium pótlási tényleges optimum.

A sokrétű klinikai mérésen és kb. 100 éves epidemiológiai megfigyelések eredményeinek az 
összegzésén alapuló alábbi tudományos könyv is teljes körben cáfolja az MTA elnöksége és 
az OÉTI által valamennyi hazai hivatalos fórumon és médiában terjesztett hamis elméleteket. 
Azt, hogy az étkezési nátriumpótlást csökkentés és/vagy több káliumot gyorsabban bejuttatás 
gyógyítja a „magas vérnyomásos betegeket, s a veseműködésüket, szívműködésüket javító 
stb. hatású. Azt, hogy a desztillált vizet ivás „vízmérgező hatású. Bizonyítja, hogy az OÉTI 
által szervezett konyhasó pótlás lecsökkentése okozza a víz/Na arány elromlását, nem pedig 
az ivóvíz desztillálása. (Az optimális fiziológiás pótlásra vonatkozóan lásd az infúziós Ringer 
oldat a Víz : Nátrium : Kálium : Klorid dózisait, amelynél fokozatosan, 24 óra alatt 4 liter 
desztillált vízben feloldva 36 gramm nátriumot, de csak 1,2 gramm kálisót juttatnak be!)
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        1. Függelék:
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2. Függelék:


