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Felszólítom Dr. Kásler Miklós egészségügyi minisztert és az Országos Rendőrfőkapitányt is, hogy
emeltessenek vádat a Kálium Retard tabletta életveszélyes mérgezőségéről tudó, de a használatát
mégis engedélyező szakértők és az őket fedező miniszterek, ügyészségi és rendőrségi vezetők ellen.

Sorozatos emberölés a Kálium Retard tablettát szedetés. Amikor 8 db tablettával 4 gramm káliumot
juttattak be a kísérletben résztvevő 6 személybe, közülük 5-nek gyomorfájdalmat, egyiküknek pedig
gyomorfal erróziót is okozott. 1 vagy két tabletta beszedetése esetén 40-ből 4 személynél kitapadt a
gyomor ill. bélfalon a tabletta. A kitapadt tabletta a káliumtartalmát kis felületen adta le és ezzel
felmaródást okozott. A gyógyszerfelügyelet azzal védekezése, hogy „egy beteg sem panaszkodott”,
azon alapul, hogy a betegek nem tudták, hogy a gyomrukat és beleiket a kálium-tabletta felmarja és/
vagy orvosaik eltitkolták a panaszokat. A mérgezés bizonyítékait a Pécsi Orvostudományi Egyetem
átadta a rendőrségnek, de a rendőrség vezetősége letagadta a bizonyítékot és leállította a nyomozást.

A kálium mérgezőségének kinyomozásával néhai Dr. Kovács Pál orvos, az Országgyűlés Szociális-
és Egészségügyi Bizottság titkára, a később egészségügyi miniszter írásban bízott meg. Az általam
ezután tett feljelentés alapján a rendőrségi nyomozást a PKKB 13.B.24.211/1993/2. végzése alapján
rendelték el. Miután  rendőrség által letagadott mellékelt hatás mérési bizonyítékot egy tisztességes
ügyész kimásolta a részemre, a nyomozást „megbízás nélküli kárelhárítás keretében” is folytattam. 

A www.tejfalussy.com honlapon számos bizonyítékot közzétettem arról, hogy a „Nemzeti Stop Só
Program”-ként alkalmazott, napi legalább 4,7 gramm kálium pótlásra kötelezés csalásokon alapul.
(3 liter Ringer infúziós oldat is csak 0,36 gramm káliumot juttat be egy nap alatt a vérbe! 2 gramm
Redi Só 1 gramm káliumtartalma éhgyomorra bejuttatása 10-ből 10 embernél 50%-ra csökkentette a
vizeletkiválasztást, a kétszerese pedig mérgezési küszöb fölé növelte a vérszérum kálium tartalmát!)

Jelenleg már a konyhasó helyett is a patkányméreg kálisót ajánlják legjobb étkezési sóként, lásd a
K-kosher  tanúsítványos  (!)  BONSALT hirdetését  az  interneten!  Már  több  millió  magyar  életét
rövidítették meg a túladagoltatott káliummal. A demográfiánkat rongálás a célja. 1950-ben Nobel-
díjat kaptak, akiknek a mérései bebizonyították a túladagolt kálium nemzőképesség rontó hatását is!

Budapest 2020. január 29. 

Tejfalussy  András  méréstudományi  szakértő,  a  káliummal
mérgezések parlamenti szakértőként is kivizsgálója (1-420415-
0215., an. Bartha Edit), 2621 Verőce, Lugosi u. 71. Postacím:
1036  Budapest  III.  kerület  Lajos  u.  115.  III.  18.,  E-mail:
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com.  Telefon:  +36  (1)  250
664 és  +36 20 218 1408

                                                                                                        Cégbíróságon hitelesített aláírás

Melléklet-1: a rendőrség által beszerzett, a rendőrséget vezető Petőfi Attila által eltitkolni próbált, a 
Pécsi Orvostudományi Egyetemen készült, a Kálium-Retard tabletta mérgező hatásait bebizonyító 
klinikai mérések eredményeit összefoglaló jelentés.
Melléklet-2: Dr. Kovács Pál által aláírt országgyűlési szakértői megbízás a kálium ügy vizsgálatára.
Melléklet-3:  13.B24.211/1993/2. Végzés, amelynek hatására az ügyészség elrendelte a nyomozást.
Melléklet-4: Nobel-díjas kutatók hatásmérési eredményei a túladagolt kálium nemzőképesség rontó 
(ivartalanodást, pszeudohermafroditizmust is előidéző), patkányt és embert is legyilkoló hatásairól.

mailto:tudomanyos.rendprseg.pjt@gmail.com
http://www.tejfalussy.com/
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Melléklet-2:

Kiegészítő feljelentés

Az  általam  előkészített  interpellációt  benyújtás  és  arra  választ  várás  közben  elcsalták  a  közgazdász
feleségemet „karácsonyi játékokat” fröccsönteni egy olyan géppel, amiről kiiktatták a baleset elleni összes
védelmet. A Feleségemet fröccsönteni elcsaló, s a gépről a baleset elleni védelmeket kiiktató Horváth Péter
programozót és társait az ügyészség és a bíróság nem volt hajlandó vád alá helyezni!
Miközben a Feleségem a kórházban szenvedett,  az interpellációra válaszoló három miniszter mind az
összes  mérési  bizonyítékot  szembehazudta a Parlamentben 1992.  dec.  8-án előadott  (8253.  sz.)  hamis
válaszában! Az így elutasított interpellációt FIDESZes és MSZP-s képviselők nyújtották be.

Közben  a  belügyminiszter  és  a  mezőgazdasági  miniszter  az  ügyészséggel  és  egy  jegyzővel,  hamis
elmeorvosi  véleménnyel  „gondokság  alá”  próbáltak  helyeztetni,  Ennek  során  a  rendőrök  betörtek  a
lakásirodámba,  ott  és  a  rendőrségen  agyrázkódásosra  rugdostak,  vertek,  s  utána  véresre  bilincselve
elhurcoltak  a  Váci  Városi  Bíróságra,  ahol  a  bírót  belebuktattam a  „tárgyaláson”  is  folytatott  okirat
hamisításaiba. Máig sem tudtak gondnokság alá helyeztetni, bár többször is megpróbálták. Ezt a folytonos
választójogom is  bizonyítja,  de  Áder  János  köztársasági  elnök érvényben  tart  egy  hamis  közokiratot,
amiben Göncz  Árpád közzétette  felőlem azt  az  aljas  hazugságot,  az  összeverőket  és  az  összeveretőket
fedezésként (X.398/1998. Ikt. sz. irat), hogy a rendszerváltás előtt óta gondnokság alá vagyok helyezve.
Mindezeket a Fővárosi Bíróság dr.Pataki Árpád bíró úgy ítélte meg, hogy a személyiségi jogamat nem
sérti és a hamis ítélete elleni fellebbezést az addigi illetékmentességem megvonásával megakadályozták. 

Kérem ezeket a tetteseket is vád alá helyezni és a jogorvoslatot megakadályozó Állam fizesse ki a baleseti
kártérítést a megsérült Feleségem, Balogh Zsófia (1036 Bp. Lajos u. 115. III. 18.) részére, és nekem is
adjon kártérítést, az ellenem a munkám miatt elkövetett köztársasági elnöki, miniszteri, ügyészi, rendőri és
bírói megalázások és a szakértői munkámat akadályozó pszichiátriai csalási és egyéb stb. károkozások
alapján. 

Tejfalussy András
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Melléklet-3:
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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  MELLÉKVESEKÉREG  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 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 ha 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 káliumtúladagolás és vagy hiányos nátriumpótlás legvalószínűbb betegségtünetei 

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás 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)

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,
ill. lásd: a www.aquanet.fw.hu honlapon.)
Verőce, 2008. június 30.                                     Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő

TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT,  2621 Verőce, Lugosi u. 71.

http://www.aquanet.fw.hu/
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