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KÉRDÉSEK, közzétett közérdekű bejelentésként Dr. Palkovics László innovációs miniszterhez és az
általa felügyelt  Magyar Tudományos Akadémiai-  és  felsőoktatási  kutatás-fejlesztés  ügyében Orbán
Viktor miniszterelnökhöz. (A közérdekű bejelentések törvényes elbírálási határideje max. 30 nap.)

Miért nem támogatja az MTA elnöksége és az innovációs miniszter a technológiai kutatások hatékonyságát
bizonyítottan  megsokszorozó  nemzetközi  szabadalmaim  szerinti  kutatás-automatizálási  software-eim-  és
ezekkel működő hatás-mérő létesítményekre vonatkozó terveim további alkalmazásait?

  A./Fogalmuk sincs, hogy miről van szó, mert nem jutnak el hozzájuk a beadványaim és vagy a tanácsadóik
szembehazudják a bizonyítékokat?
  B./Nem akarják leállítani a káliummal műtrágyázással és kálisóval ételsózással túladagolt káliummal és
hiányosan pótolt konyhasóval népirtást, amit 1950-ben Nobel-díjat kapott kutatóknak a Medicina által 1976-
ban közzétett biológiai hatásméréseivel és Jan Královics szlovákiai akadémiai kutató 1988-as publikációjával
is bizonyítottam?
  C./Fenn akarják tartani az aszálykár fokozó káliummal műtrágyázással a nyugati országokban folytatott
talaj- és növény mérgezéssel eladósítást és nép-ivartalanítást? (A káliummal talajműtrágyázás mérgezőségét
a  találmányaim szerinti  Antirandom biomonitorok  közvetlenül  is  megjelenítik.  A Nemzetközi  Műtrágya
Szövetségnek a világ országai nitrogén-, foszfor- és kálium műtrágya felhasználási arányait dokumentáló
statisztikáiból láthatóan a nemzőképességüket megőrző keleti népek nem, ill. alig műtrágyáznak káliummal.
A kálium kitermelési statisztikák menete szerint izraeli érdekeltségű a káliummal mérgezően műtrágyázás!) 
  D./A találmányaimmal Nobel-díjra pályázó szerzői jog tolvaj akadémikusokat tovább akarják bűnpártolni? 
  E./Nem javítani, hanem csökkenteni akarják a hazai technológia kutatások és ellenőrzések hatékonyságát?

A bizonyítékokat  közzétettem a  honlapjaimon.  Lásd:  www.tejfalussy.com „Intézkedéseink  rovat”  „GTS-
Antirandom” rovat, Email-könyv rovat: 1., 5., 15., 23., 33., 38., 52., 70., 78., 91., 96., 97., 101., 102., 103. és
104. E-mail könyvek, valamint Videó rovat: 8., 10., 14., 18. és 61. videó.

Ha Orbán Viktor és Palkovics László nem válaszol a fenti kérdésekre, a nemzetközi bíróságtól kérem az ügy
vizsgálatát.  A konyhasó  helyett  kálisóval  étel-ital-sózatással  és  kálium  műtrágyázással  növelt  kálium-
tartalmú élelmiszerekkel kálium túladagolás és a szennyvízzel itatás mózesi-talmudi módszeres fajirtás! Lásd
a kálisónak az interneten „Star-K kosher tanúsítványos BONSALT” „legjobb étkezési sóként” reklámozását! 

Megjegyzés: Orbán Viktor alkalmatlan miniszterelnöknek, ha annyit se tud, hogy ha a kisgyerekeknél fel
kellett emelnie 2 grammról 5 grammra a napi konyhasódózist, akkor a nagyobb gyerekeknél és a felnőtteknél
is (súlyarányosan) fel kellett  volna emeltetnie a napi konyhasó dózist? (Egy korábbi,  III.-os gimnáziumi
tankönyv szerint étkezéssel is a Ringer infúziós oldat szerinti víz, konyhasó- és kálium dózist optimális a
vérbe juttatni. Például napi 3 liter desztillált víz mellé 27 gramm tiszta konyhasó és 0,36 gramm kálium
szükséges, de semmibe veszi az Orbán kormány „Nemzeti Stop Só Programja”, s akármennyi, akármennyire
szennyezett vízhez mindenkinek napi max. 5 grammos konyhasó- és min. 4,7-grammos káliumdózist írt elő
optimálisként! Az ezzel általuk elkövetett bűncselekményeket lásd a PKKB 3.B.24.211/1993/2. végzésében!)

Magyarország, 2020. január 12.

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc feltaláló okl. vill. mérnök (1-420415-0215, an.: Bartha Edit,
néhai Bartha Béla rendőrfőkapitány és néhai Dr. Tejfalussy Béla táblabíró unokája),  korábban országgyűlési,
önkormányzati és tudományos akadémiai méréstudományi szakértő, jelenleg megbízás nélküli kárelhárító.
Magyarország, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.  Postai levélcímek: 1036 Bp.,  Lajos u 115. III.  18.,   E-mail:
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, Telefonok: +36 (1) 250 6064, +36 (20) 218 1408

10 db mellékelt bizonyítékkal!

mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
http://www.tejfalussy.com/
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Csak az általam feltalált Antirandom hullám elrendezéses sokváltozós hatás-mérésekkel lehet ténylegesen
ellenőrizni és optimalizálni mezőgazdasági technológiákat, köztük a mezőgazdasági vegyszer használatokat.
Lásd a Magyar Tudományos Akadémia által semmibevett 1979-es pályázatomhoz az akkori (MÉM-NAK)
munkahelyem által írt szakvéleményt. 

  

Megjegyzés: Miután a pályázatot átadtam a MÉM NAK vezetésének, az akkori mezőgazdasági miniszter,
Váncsa Jenő és az akkori belügyminiszter (Kuncze Gábor) és a Fővárosi Főügyész (Bócz Endre) és egy csaló
verőcei jegyző (Klein Katalin), egy váci csaló bíró (Dr. Kautzné Dr. Schneider Margit Erika) segítségével
megkíséreltek hamis elmeorvosi szakvélemény útján bolonddá nyilvánítatni és cselekvőképesség korlátozó
gondnokság alá helyeztetni, de belebuktak az okirat hamisításaikba. (A folytonos választójogom bizonyítja).
A jegyző a  csaláshoz  a  nevem „Tejfalusi”-ra  hamisította  és  letagadták  a  verőcei  kutatóintézeti  ingatlan
tulajdonomat is. Utána a nevem Tejfalussy András Bélára írták át a belügyi adatnyilvántartóban,  miközben
minden  diplomám,  tudományos  publikációm,  társasági  tagságom,  nemzetközi  szabadalmam  Tejfalussy
András néven van bejegyezve. A személyi számom is lecserélték, hogy eltüntessék a nyomaimat!  Ezt a
köztársasági  elnökök,  Áder János is,  azzal  fedezik,  hogy egy Göncz Árpád által  íratott  és közzétett  (X-
398/1998.)  hamis  köztársasági  elnöki  levéllel  „a  rendszerváltás  előtt  óta  gondnokság  alá  helyezettnek”
hazudnak. miután úgy sem sikerült gondnokság alá helyeztetniük, hogy 1997. szept. 10-én agyrázkódásosra
vertek, rugdostak az irodámba hajnalban betört és onnan a III. kerületi Rendőrségre, majd az „akciót” hamis
névre kiállított idézéssel megrendelő Váci Városi Bírósági bíró elé, véresre bilincselve odahurcoló rendőrök!
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Ahol  a  talaj  nem  volt
kálisóval műtrágyázva, ott
túlélte  mind  a  négy
paprika  fajta  a  fóliaházi
mesterséges  aszályt,  ahol
volt  a  talajban  kálisó,  ott
elvesztették  a
túlmelegedéshez,
vízhiányhoz,  de  a  foszfor
és  nitrogén  műtrágya
dózisokhoz  alkalmazkodó
és  védekező  képességüket
is, és kipusztultak!
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Új Szó, 1988. X. 16.



10./6   Iratjel: Palkovicsos-tesztkerdesek-200112

„Anyagtakarékosságként” jutalmazták a termesztési  kötségeket már 20 éve növelő, de a termést
nem növelő  káliummal műtrágyázás „periódikus alkalmazását” ajánló (bűnöző) kutatók pályázatát:
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Megjegyzés: Az általam előkészített interpelláció benyújtása után, Váncsa Jenő és miniszter társai 
arra előadott, a konkrét hatásmérési tényeket is meghamisító válasza (8253. válasz, 1992. december 
8.)  előtt, a közgazdász feleségemnek életveszélyes balesetet okoztak, de a jól ismert elkövetői ellen
az ügyészség nem hajlandó vádat emelni! Ezúton követelem, hogy kártalanítsa Őt emiatt az Állam!

Professzor úr szóbeli nyilatkozatát lásd: www.tejfalussy.com, 10. videó!

http://www.tejfalussy.com/
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Alapelveim: Nem szabad elhinni, ami nincs rendesen bemérve. Senki se foghassa rá vétlen 
zsidókra a jogosan büntetendő talmudista terrorista szemiták és bűnsegédeik bűneit, lásd 
melléklet: „Nyilvános petíció az Állampolgári Jogok Biztosához”! 

A fenti hivatkozásra kattintással előhívható melléklet iratjel: PPA-170224, s az ez utóbbiból 
előhívható további melléklet iratjele:  tizevmulvanyolcmillioan-NapiMagyarorszag-980526)



feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
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"Központi Ügyfélszolgálati Iroda (EMMI)" <ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu>;
miniszterelnok <miniszterelnok@me.gov.hu>;
"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
miniszter@hm.gov.hu;
"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>;
bakondigyorgy@fidesz.hu;
Kulcsár Gergely <kulcsar.gergely@gmail.com>
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"P. Kozma Imre OH" <kozma.imre@irgalmas.hu>;
"Szeszák Gyula Dr." <szeszak.gyula@gmail.com>;
Elnok@kuria.birosag.hu

titkos
másolat:

. . . .

dátum:2020. jan. 12. 16:02

tárgy:

KÉRDÉSEK, közzétett közérdekű bejelentésként Dr. Palkovics László innovációs miniszterhez és az általa
felügyelt Magyar Tudományos Akadémiai- és felsőoktatási kutatás-fejlesztés ügyében Orbán Viktor 
miniszterelnökhöz. (A közérdekű bejelentések törvényes elbírálási határideje max. 30 nap.) Miért nem 
támogatja az MTA elnöksége és az innovációs miniszter a technológiai kutatások hatékonyságát 
bizonyítottan megsokszorozó nemzetközi szabadalmaim szerinti kutatás-automatizálási software-eim- és 
ezekkel működő hatás-mérő létesítményekre vonatkozó terveim további alkalmazásait?

küldő:gmail.com

feladó:Érkeztetők (ME) <erkeztetok@me.gov.hu>
címzett:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum:2020. jan. 12. 16:02

tárgy:Válasz
küldő:me.gov.hu

biztonság:  A(z) gov.hu nem titkosította az üzenetet További információ

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. 

https://support.google.com/mail?hl=hu&p=tls&authuser=9
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tárgy:Javaslat a melléklet szerinti kérdések miniszter úrral személyesen megbeszélésére
küldő:gmail.com


