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Pontosított bejelentés a Kormányhoz és Országgyűléshez, az antiszemitázó 8253. miniszteri válasz cáfolata:

A nem kosher étkezéses magyarok egészségét és nemzőképességét a hazai kormányok és törvényhozás által
módszeresen rontás mérési bizonyítékainak felsorolása a www.tejfalussy.com honlap dokumentumai alapján.
Müller Lajosné  1960-as években készült  egyetemi doktori disszertációja mérésekkel bizonyította a talaj
növelt vízoldott káliumtartalma gyümölcsfa károsító hatását. A klorózis miatt pusztuló fák gyökerénél több
volt a vízoldott kálium, mint az egészségesekénél.  A MÉM NAK EOTK Egységes Országos Trágyázási
Kísérleteiben évtizedekig vizsgálták a nitrogén-, foszfor- és kálium műtrágya kombinációk hatását őszibúza,
monokultúrás  kukorica  és  borsó növényekkel.  Sehol  sem  bebizonyította  a  kálium-műtrágya  előnyös
hatását.  A nemzetközi  szabadalmaim  szerinti  sokváltozós  mérésem  1979-80-ban  a  MÉM-NAK-nál  is
kipróbálásra került és étkezési  sárgarépánál és burgonyánál is bebizonyította a káliummal műtrágyázás
haszontalanságát.  Ezután  az  általam létrehozott  Agroanal (jelenleg  Agroanalízis)  Tudományos  Társaság
Környezetvédelmi-  és  Gazdaságosság  Ellenőrző  Központja  PJT,  1981-ben  több  hibrid  kukoricánál
(Pioneer 3732 és  3950)  is  azt  mérte,  hogy nem hasznos  a  káliummal  műtrágyázás.  Utána több tízezer
parcella kezelési variációt megmértünk, hasonló eredménnyel.  1983-ban  4 paprikafajtánál is azt mértük,
hogy  a  káliummal  műtrágyázás  fokozza  az  aszálykárt  és  akadályozza  a  nitrogén  és  foszfor  műtrágya
hasznosulást. 1983-ban azt is bemértük, hogy cukorrépára is káros a káliumműtrágya. 1988-ban szlovákiai
akadémiai  kutatóintézeti kutató közzétette,  hogy  a  káliummal  műtrágyázás rontja  a  tejet,  gátolja  a
sejtműködést, rákbetegségeket és nemzőképtelenséget is okoz, csökkenti a cukorrépa cukortartalmát és a
burgonya keményítőtartalmát. Utána 1992-ben, ugyancsak paprikánál, megvizsgáltuk az izraeli kálium-nitrát
hatását is. Ugyanúgy fokozta az aszálykárt és lehetetlenítette a nitrogén és foszfor műtrágya hasznosulást,
mint  a  kálium-klorid.  Ezek után  megnéztük,  hogy a  Nemzetközi  Műtrágya  Szövetség  (IFA)  kiadványa
szerint melyik ország, milyen arányban alkalmazza a káliumműtrágyákat a nitrogén és foszfor műtrágyához
képest. Kiderült, hogy Kína és az iszlám országok nem, ill. alig használnak kálium műtrágyát.  Izraelben
sem növelik mérgezőre a talaj vízoldható káliumtartalmát, de szinten valamennyi nyugati országban igen.
Úgy,  hogy  többszörösre  növelték,  felcsalták  a  talaj  vízoldott  kálium  tartalmát  minősítő  határértékeket.
Előkerült egy dokumentum könyv, ami szerint a szovjeteknél Sztálin a II. világháború előtt azért végeztetett
ki  31 tudóst,  mert  azok ellenezték a káliummal műtrágyázást  (Arthur  Koestler:  Sötétség Délben,  1940).
Előkerült  egy  másik  könyv is  (Technika  a  biológiában 8.),  ami  szerint  1950-ben Nobel  díjat  adtak 3
mellékvesekéreg  kutatónak,  akik  patkányokon és  embereken bebizonyították  a  sejtmérgezően  túladagolt
kálium  betegítő,  életrövidítő  és  nemzőképesség  rontó  biológiai  hatását.  Nemrég  az  izraeli  Haárec lap
közzétette, hogy világszerte olyan ütemben romlik a nyugati férfiak nemzőképessége, hogy 2050 után csak
keleti férfiak lesznek nemzőképesek, s hogy keresik az okát. 
Nem kell tovább keresni. A káliummal műtrágyázás és a kálisó konyhasó helyett étkezési sóként árusítása az
oka. Például az interneten a magyaroknak ajánlott kosher tanúsítványos BONSALT-tal, „Jósó”-nak nevezve
a patkányméreg kálisót, azt a hamis látszatot keltik, hogy a kálisó sokkal jobb étkezési só, mint a konyhasó!
Az 1980-as évek óta étrend kiegészítő gyógytápszerként is forgalmazzák a patkányméreg kálisót, WHO-ra
hivatkozással, és élelmiszer törvényi felbiztatással. Ezen alapulnak a szükségesnél mérgezően több, legalább
4,7 gramm, mérgező mennyiségű kálium napi fogyasztására, s a szükségesnél sokkal kevesebb, legfeljebb
napi  5 gramm konyhasó napi fogyasztására kényszerítő rendeletek. Pl. a  Nemzeti stop só,  Menzareform
előírások és a Chips adó, amivel ezek be nem tartóit bírságolják.  A kálisóval és konyhasó hiánnyal okozható
vérelektrolit zavarokat  „vízmérgezésként”  ráfogták  a  desztillálással  tisztított  méreg-  és  fertőzővírus-
mentes gyógyító hatású ivóvízre. Ezzel is akadályozzák az egészség megőrzést. Valójában minden orvos és
gyógyszerész előtt ismert, hogy optimális a Ringer fiziológiás infúziós oldattal vérbe juttatott, desztilláltvíz-,
konyhasó és kálium mennyiség. Például a Ringer oldattal napi 3 liter desztillált vízzel 27 gramm konyhasót
és 0,36 gramm káliumot juttatnak be a vérbe. Nyilvánvalóan étkezéssel is ez a lehető legjobb. Kell tudják, a
tankönyveikben is  benne  van,  s  az  OÉTI által  végeztetett  klinikai  mérések  során  is  tapasztalták,  hogy
éhgyomorra, ivással hirtelen bejuttatva a  0,8 grammnál több kálium vesemérgező, az  1,6  grammnál több
szívmérgező, EKG-t torzító, s a KÁLIUM-RETARD tabletta gyomor- és bélfal kisebesítő, maró hatású is. 

Budapest, 2018. 10. 18.

Tejfalussy András méréstudományi szakértő
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tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,
+36 20 218 1408 /közérdekű bejelentő/                                                      Iratjel: Kozerdekubejelentes181018

mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
http://www.tejfalussy.com/


A Kormányhoz és Országgyűléshez intézett Kozerdekubejelentes181018 kiegészítése  (KozKieg181018)

Címzettek: Orbán Viktor magyarországi miniszterelnök és Kövér László magyarországi országgyűlési elnök

Mialatt én, az Országgyűlés megbízásából, a szakértői vizsgálatokat végeztem, amelyek alapján Kovács Pál
MSZP-s és Pap János Fideszes képviselő 1992. október 8-án benyújtották a káliummal mérgeztetés elleni
interpellációt,  1992.  november 19-én,  kézroncsolásos,  súlyos balesetet  okoztak a feleségemnek. Úgy,
hogy  addig  halogatta  a  leigazolt  munkáink  kifizetését  az  akkori  KTM-es  új  államtitkár,  amíg  teljesen
kifogyott a pénzünk, s ekkor az általam vezetett  cégnél általam programozóként foglalkoztatott  Horváth
Péter elcsalta a MŰÁRK Kft-hez a feleségem, Balogh Zsófia közgazdászt, hogy ott magánvállalkozóként,
napi díjazás ellenében segítsen nekik egy „biztonságos gépen” „karácsonyi műanyag játékokat fröccsönteni”,
majd Horváthék kiiktatták a biztonsági védelmet a gépről, s ez összeroncsolta a feleségem bal kezefejét. 

Ezután az Országgyűlésben a KTM-es és két másik miniszter,  minket,  a  szakértőket „leantiszemitázva”
1992. december 8-án szembehazudták (8253. válasz) a műtrágyázással és konyhasó helyett étkezési sóként
használattal túladagolt kálium mérgező hatásait  bizonyító mezőgazdasági- és klinikai méréseket.  A KTM
csak ezután volt  hajlandó kifizetni a pályázatértékelési  munkáinkért leigazolt  több millió forintot.  Előtte
Váncsa Jenő mezőgazdasági miniszter, a belügyminiszter  Kamara János segítségével megrendelte, hogy
engem az ügyészek egy bebizonyosodott korábbi elmeorvosi csalásra alapozva „nyilvánítsanak bolonddá” és
helyezzenek „cselekvőképesség korlátozó gondnokság alá”. Meg is próbáltatták egy (narkós?) csaló verőcei
jegyzővel, Klein Katalinnal, aki hamisan, „Tejfalusi”-nak írta a nevem és letagadta, hogy a nevemre általa
átírt verőcei ház (2621 Lugosi u. 71.) tulajdonosa vagyok, hogy „ne zavarják” a bolonddá nyilvánítással
megbízott  csaló  Kautzné Schneider Margit Erika váci  bírót  a  mérnöki diplomám,  a  sok nemzetközi
tudományos  szabadalmam,  a  miniszteri  kitüntetéseim,  hogy  Cégbíróságon bejegyezett  tudományos
társaságot vezető országgyűlési szakértő is vagyok. Kautzné úgy próbált gondnokság alá helyezni, hogy
1997.  szeptember 10-én hajnalban  rendőrök betörték a  1036 Bp.  Lajos  u.  115.  VI.  34.  alatti  lévő
lakásirodám ajtaját és ott, s utána a III. ker. rendőrségen agyrázkódásosra vertek, rugdostak, majd
véresre bilincselve Kautzné elé hurcoltak a váci bíróságra. Ahol is belebuktattam Kautznét az okirat-
hamisításaiba.  Pl.  a  fenti,  belügyminiszteri  titkos  levelezést  is  letagadta,  de  mindezekről  Göncz  Árpád
köztársasági elnök íratott egy hamis állásfoglalást (X-398/98.), amivel azt hazudják, hogy „a rendszerváltást
megelőzően gondnokság alá helyeztek”. Ehhez a belügyminisztériumi adatnyilvántartóban meghamisították
a  személyi  számom,  hogy  ne  látsszék  a  folytonos  választójogom,  mivel  kizárná  a  gondnokság  alá
helyezettséget.  Jogosítvány hosszabbításomkor kiderült  a személyi  számom meghamisítása,  a belügyesek
kénytelenek voltak visszaírni az eredeti személyi számom (1-420415-0215). Az ügyészségi vezetők nemrég
újra megpróbálkoztak a „gondnokság alá helyeztetéssel”, de a csalásaikba (hatodszor is!) belebuktak.

Minden kártalanítási eljárást akadályoztak. A Feleségem azért sem kap kártérítést, mert a rendőrségről
eltűnt a gép biztonsági rendszerének Horváth Péterék által kiiktatását bizonyító helyszínelési irat. Sorozatos
a bírósági kereseteink hamisan iktatása, s a pervitel hiányos kézbesítésekkel is akadályozása.  Például a
gilisztahitelezési csalás leállítási szakértői munkánk  100.000.000,-Ft-os díjának a megítéltetését is ezekkel
akadályozzák. A mai napig sem engedték letárgyalni a 2.P.20.129/1993. FB alapszámú keresetet! Madarász
Anna fővárosi bíró pl. azzal akadályozta a tárgyalást, hogy „meg kell várnia, hogy sikerül-e az ügyészeknek
gondnokság alá helyeztetniük” engem. Egy másik fővárosi bíró, Pataki Árpád „teljesen jogszerűnek” ítélte,
hogy összevertek a rendőrök, s hogy ezt a köztársasági elnök X-398/98. hamis iratával fedezik, amivel az
utódai  is  „régóta  gondnokság  alá  helyezettséggel”  rágalmaznak,  a  jelenlegi  köztársasági  elnök  (ál-)
„államfő” Áder János is. Tudja az Európai Uniós Ügyészség, hogy ezek jogállamként ilyeneket csinálnak?

Javaslom, hogy a peren kívül térítse meg a Magyar Állam a fenti titkosszolgálati bűnözéseik miatt a
Feleségemet és engem ért károkat. Utóbbira a 2.P.20.129/1993. kereset alapul vételével tehet ajánlatot! 

Budapest, 2018. 10. 18.

Tejfalussy András méréstudományi szakértő
megbízás nélküli kárelhárító a Ptk. alapján.
Magyarország 1036 Bp. Lajos u. 115. III. 18.
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+36 20 218 1408    
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Tisztelt Levélíró!

Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.
 
Üdvözlettel:
Miniszterelnökség

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet 
kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, 
hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt 
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely 
csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the 
individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, 
please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that 
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this 
e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.
...

[Üzenet megvágva]  Egész levél megtekintése
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Üdvözlettel:
Miniszterelnökség

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet 
kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, 
hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt 
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely 
csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the 
individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, 
please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that 
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this 
e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.
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