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A Legfőbb Ügyész és az Ombudsman hivatalból indítsanak vizsgálatot a „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só
Program” és „Chips adó” törvényekért, rendeletekért felelős miniszterek és miniszterelnökök és önmaguk
ügyében, az alábbiakban is minden tekintetben egyértelműen bizonyított népirtási bűncselekmény miatt.
1950-ben Nobel díjat is kapott három tudományos kutató, akik mérésekkel ellenőrizték az étkezési konyhasóés a kálium dózisok hatását. Hatásméréseik bebizonyították, hogy patkányok és emberek életét is lerövidíti a
csökkentett konyhasódózis és/vagy a növelt káliumdózis. Növeli a vérnyomást stb. De más okból is nyilvánvaló, hogy
tudatos életrövidítés a fent hivatkozott személyek részéről az ún. „Stop Só”, „Nemzeti Sócsökkentési Program”.
A sejtek kapcsolatát és membránjai működését meghatározó vérelektrolit csak vízből, nátriumból, káliumból és
kloridból áll. Tudatos betegítés bármelyik elektrolit komponens pótlási dózisát az élettanilag optimális ötödére,
tizedére csökkenteni és/vagy ötszörösére, tízszeresére növelni. Tudatos életveszélyeztetés a napi 3 liter helyett
15 liter vizet ivásra felbiztatni. Életveszélyes a 3 literes vízpótlás jelentősen csökkentése is. Életveszélyeztetés
napi 27 gramm helyett „csak napi 5 gramm NaCl” pótlására felbiztatni. Ugyanilyen életveszélyeztetés a vér napi
0,4 gramm kálium veszteségét „legalább napi 4,7 gramm káliummal” pótlásra felbiztatni (a bélből felszívódási
veszteségekkel együtt is csak legfeljebb 0,8 gramm kálium kell naponta). További tudatos életveszélyeztetés, hogy
megengedik a „legalább napi 4,7 gramm kálium” bármilyen gyorsan, akár 1 órán belül való vérbe juttatását is.
A Stop Só-val a magyarokat napi legalább 4,7 gramm kálium és legfeljebb 5 gramm NaCl konyhasó pótlására
kényszerítik, biztatják fel. Pedig például egy felnőttnél napi 3 liter tiszta desztillált vízzel 27 gramm konyhasót,
és 0,4 gramm káliumot optimális a vérbe juttatni. Azért, mert a vérszérumban ilyen a természetes, optimális
arányuk. Ez természeti tény bizonyíték. Az pedig, hogy a SALSOL infúzió csak tiszta desztillált vízből és csak
tiszta NaCl konyhasóból áll, orvostudományi bizonyíték, s az is, hogy 3 liter Ringer infúziós oldatban 27 gramm
NaCl konyhasó van és csak 0,4 gramm kálium. Ezek nem „epidemiológiai” (járványügyi) statisztikai manipulálható
bizonyítékok! Egyértelműen bizonyítják azt, hogy a 3 liter víz mellé a 27 gramm helyett „legfeljebb 5 gramm NaCl
konyhasót” pótoltatás tudatos életrövidítés, s az is, hogy a vérben szükséges napi 0,4 gramm kálium pótlás helyett
„legalább napi 4,7 gramm káliumot” pótoltatnak. További tudatos csalás, hogy ilyen sok kálium bármilyen rövid idő
alatt bejuttatását is megengedik. A vonatkozó orvostudományi tankönyvek szerint legalább 10 x mérgezőbb a 4,7
gramm dózisú túladagolt káliumnak az egy óra alatt bejuttatása, mintha ugyanennyit 24 órán belül juttatnának be !
Az is tudatos életrövidítés, hogy mérgezőnek hazudva a desztillált vizet, tiltják a gyógyító desztillált víz ivást.
A fent hivatkozott főhivatalnokok évtizedek óta semmibe veszik az ügyben korában tett közérdekű
bejelentéseket és feljelentéseket és azok mérési bizonyítékait. Ezeket azért nem ismétlem meg, mert mindet
közzétettük az interneten. Korábban a

www.aquanet.fw.hu

honlapot tiltatták le a hazai „free web”-ről.

(Azóta a www.tejfalussy.com honlapon belül működik, külföldi szerverről.) Néhány napja a népirtókat a fent
idézett természeti és tudományos mérési bizonyítékok alapján leleplező videóinkat tüntették el az internetről. A
HUN Imával „zenei jog sértés” ürügyén. YouTube-ról, HUN TV honlapról,
honlapokról is.

www.tejfalussy.com

és más

A FENTI KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ÉS FELJELENTÉS LÉTREHOZÁSI DÁTUMA: Magyarország, 2015.
március 15., FELELŐS BENYÚJTÓJA: nemes Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök (személyi
száma: 1-420415-0215, édesanyja neve: Bartha Edit) 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.

www.tejfalussy.com, levélcíme: Hungary
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T/Fax: +36 1

Honlapja(i):

2621

Verőce,

Lugosi

u.

71.,

250 6064, +36 27 380 665, Mobil: +36 20

2181408.
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Ügykód: allampolgarijogsertoketfeljelentes150315a

www.tejfalussy.com

feladó:noreply@ombudsman.europa.eu
címzett:magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com
dátum:2015. március 15. 20:25
tárgy:[EOWEB#17031] New complaint from: magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com

Ön panaszt nyújtott be az Európai Ombudsman hivatalához. Panaszának beérkezéséről pár napon belül átvételi
elismervényt küldünk Önnek.
NB.: Ez az e-mail üzenet egy automatikus átvételi elismervényt küldő címről érkezett. Ha szeretne kapcsolatba lépni a
Webmesterrel, kattintson az alábbi linkre:

Kapcsolat a Webmesterrel
Sender

magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com

Feladó:
Dátum:
EOWEB_COMPLAINT_ID:

Sunday, March 15, 2015 8:25:02 PM CET
17031

Hivatali visszássággal kapcsolatos panaszbeadvány
1. Rész - Contact information
Vezetéknév:
Keresztnév:
Megbízó (ha van):
Cím 1:
Cím 2:
Város:
Megye:
Irányítószám:
Ország:
Tel.:
Fax:
E-mail:

Tejfalussy
Adrás Béla
2621 Verőce, Lugosi u. 71.
1036 Bp. Lajos u. 115.III. 18.
Budapest
Pest
2621
Hungary

+36 1 250 6064, + 36 27 380 665
+ 36 1 250 6064
magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com

2. Rész - Mely Európai Uniós (EU) intézmény vagy szerv ellen kíván panaszt benyújtani?
Európai Unió Alapjogi Ügynöksége
3. Rész - Mely határozattal vagy üggyel kapcsolatban kíván panaszt benyújtani? Mikor szerzett róla tudomást?
Csatolja a szükséges mellékleteket.
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A Legfőbb Ügyész és az Ombudsman hivatalból indítsanak vizsgálatot a „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só Program”
és „Chips adó” törvényekért, rendeletekért felelős miniszterek és miniszterelnökök és önmaguk ügyében, az
alábbiakban is minden tekintetben egyértelműen bizonyított népirtási bűncselekmény miatt.
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1950-ben Nobel díjat is kapott három tudományos kutató, akik mérésekkel ellenőrizték az étkezési konyhasó- és a
kálium dózisok hatását. Hatásméréseik bebizonyították, hogy patkányok és emberek életét is lerövidíti a
csökkentett konyhasódózis és/vagy a növelt káliumdózis. Növeli a vérnyomást stb. De más okból is nyilvánvaló, hogy
tudatos életrövidítés a fent hivatkozott személyek részéről az ún. „Stop Só”, „Nemzeti Sócsökkentési Program”.
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A sejtek kapcsolatát és membránjai működését meghatározó vérelektrolit csak vízből, nátriumból, káliumból és
kloridból áll. Tudatos betegítés bármelyik elektrolit komponens pótlási dózisát az élettanilag optimális ötödére,
tizedére csökkenteni és/vagy ötszörösére, tízszeresére növelni. Tudatos életveszélyeztetés a napi 3 liter helyett
15 liter vizet ivásra felbiztatni. Életveszélyes a 3 literes vízpótlás jelentősen csökkentése is. Életveszélyeztetés
napi 27 gramm helyett „csak napi 5 gramm NaCl” pótlására felbiztatni. Ugyanilyen életveszélyeztetés a vér napi
0,4 gramm kálium veszteségét „legalább napi 4,7 gramm káliummal” pótlásra felbiztatni (a bélből felszívódási
veszteségekkel együtt is csak legfeljebb 0,8 gramm kálium kell naponta). További tudatos életveszélyeztetés, hogy
megengedik a „legalább napi 4,7 gramm kálium” bármilyen gyorsan, akár 1 órán belül való vérbe juttatását is.
A Stop Só-val a magyarokat napi legalább 4,7 gramm kálium és legfeljebb 5 gramm NaCl konyhasó pótlására
kényszerítik, biztatják fel. Pedig például egy felnőttnél napi 3 liter tiszta desztillált vízzel 27 gramm konyhasót,
és 0,4 gramm káliumot optimális a vérbe juttatni. Azért, mert a vérszérumban ilyen a természetes, optimális
arányuk. Ez természeti tény bizonyíték. Az pedig, hogy a SALSOL infúzió csak tiszta desztillált vízből és csak
tiszta NaCl konyhasóból áll, orvostudományi bizonyíték, s az is, hogy a Ringer infúziós oldatban 27 gramm a NaCl
konyhasó van és csak 0,4 gramm kálium. Ezek nem „epidemiológiai” (járványügyi) statisztikai manulálható
bizonyítékok! Egyértelműen bizonyítják azt, hogy a 3 liter víz mellé a 27 gramm helyett „legfeljebb 5 gramm NaCl
konyhasót” pótoltatás tudatos életrövidítés, s az is, hogy a vérben szükséges napi 0,4 gramm kálium pótlás helyett
„legalább napi 4,7 gramm káliumot” pótoltatnak. További tudatos csalás, hogy ilyen sok kálium bármilyen rövid idő
alatt bejuttatását is megengedik. A vonatkozó orvostudományi tankönyvek szerint legalább 10 x mérgezőbb a 4,7
gramm dózisú túladagolt káliumnak az egy óra alatt bejuttatása, mintha ugyanennyit 24 órán belül juttatnának be !
Az is tudatos életrövidítés, hogy mérgezőnek hazudva a desztillált vizet, tiltják a gyógyító desztillált víz ivást.
A fent hivatkozott főhivatalnokok évtizedek óta semmibe veszik az ügyben korában tett közérdekű
bejelentéseket és feljelentéseket és azok mérési bizonyítékait. Ezeket azért nem ismétlem meg,
mert mindet közzétettük az interneten. Korábban a www.aquanet.fw.huhonlapot tiltatták le a hazai „free
web”-ről. (Azóta a www.aquanet.fw.hu honlapon belül működik, külföldi szerverről.) Néhány napja a
népirtókat a fent idézett természeti és tudományos mérési bizonyítékok alapján leleplező videóinkat tüntették el
az
internetről.
A
HUN
Imával
„zenei
jog
sértés”
ürügyén.
YouTube-ról,
HUN
TV
honlapról, www.tejfalussy.com és más honlapokról is.
A FENTI KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ÉS FELJELENTÉS LÉTREHOZÁSI DÁTUMA: Magyarország,
2015. március 15., FELELŐS BENYÚJTÓJA: nemes Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök (személyi
száma: 1-420415-0215, édesanyja neve: Bartha Edit) 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,
azAGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGKörnyezetvédelmi- 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

mail:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T/Fax: +36
Mobil: +36

Verőce,

Lugosi

u.

71.,

1 250 6064, +36 27 380 665,

20 2181408.

4. Rész - Mi az, amit Ön szerint az Európai Uniós (EU) intézmény vagy szerv rosszul csinált?
Az EU-ra hiovatkozással kényszerítik rá a magyar lakosságra a népirtó hatású, életrövidítő, ivartalanító Stop só
programot.
5. Rész - Ön szerint mit kellene az érintett intézménynek vagy szervnek tennie a visszásság orvoslására?
A panaszbeadványban leírtam.
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6. Rész - Kapcsolatba lépett-e már az érintett EU intézménnyel vagy szervvel panaszának orvoslása érdekében?
Nem
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7. Rész - Ha a panasz az EU intézménnyel vagy szervvel fennálló munkaviszonnyal kapcsolatos, igénybe vette-e a
Személyzeti szabályzatban a kérelem és panasz benyújtására biztosított valamennyi belső igazgatási jogorvoslati
lehetőséget? Ha igen, a válaszadásra nyitva álló határidő letelt-e?
Tárgytalan
8. Rész - A panaszának tárgyát képező ügyben bíróság hozott-e már határozatot vagy van-e folyamatban bírósági
eljárás?
Igen (kérjük, részletezze)
hamis határozatokat hoztak és semmibevették a jelen panaszbeadványban ismertetett, ill.
a www.tejfalussy.com honlapon is közzétett méréstani stb. dokumentum bizonyítékokat.
9. Rész - Kérjük, hogy a lenti keretes szöveg elolvasása után válasszon egyet a következő két lehetőség közül:
Kérem, kezeljék a panaszt nyilvánosan
10. Rész - Egyetért-e azzal, hogy panaszbeadványát más (európai vagy nemzeti) intézményhez vagy szervhez
továbbítsuk, ha az Európai Ombudsman azt állapítja meg, hogy nem járhat el ügyében?
Nem
Utóiratként, Balog Zoltán egészségügyért (is) felelős miniszter részére:
Tisztelt Miniszter Úr!
Kérem Önt, hogy hivatalosan igazolja felém a fentiekben összefoglalt eredményű kárelhárítást. A
munkát egyrészt a Dr. Kovács Pál képviselő úr, a Parlament Szociális- és Egészségügyi Bizottsága
titkára által 1992-ben a nevemre kiállított írásbeli megbízás alapján végeztem. Másrészt, miután Ő
sajnálatosan fiatalon meghalt, a PTK szerinti megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel keretében kellett
folytatnom (mindenféle retorziók közepette). A munkát előbb az általam jelenleg végelszámolóként
képviselt Agroanalízis Tudományos Társaság Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központ
gmk-nál, majd az előbbi társaság tudományos kutatási eredményeit hasznosító, azonos nevű de nem
gmk, hanem polgári jogi társaságnál, és az általam több más szakértővel megalakított Tudományos
Rendőrség PJT-nél folytattuk.
Kérem Önt, hogy haladéktalanul tiltsa le, helyeztesse hatályon kívül azokat a törvényi és rendeleti
szabályokat, amelyek lehetővé teszik a Stop Só program és Chips adó egészségvédelemnek hazudását.
Tiltsa le a Ringer infúziós oldat szerinti (nátrium : kálium = 30) dózisarány mérgezőnek hazudását.
Tiltsa le a gyógyhatású tiszta desztillált ivóvíz mérgezőnek hazudását. Állíttassa helyre a csak tiszta
NaCl konyhasót és tiszta desztillált vizet tartalmazó Salsol infúziós oldat (NaCl konyhasó : víz = 1/110)
optimális dózisaránya szerinti étkezési víz- és NaCl konyhasó pótlást. Tuda(tta)ssa valamennyi
magyarral, hogy az étkezéssel mennyi vizet, NaCl konyhasót és mennyi káliumot szükséges pótolni, s
hogy ezekből mennyi egészségkárosító. Tudassa minden magyarral, hogy szájon át étkezéssel több
részletben bejuttatva egy felnőttnek is csak 0,8 gramm káliumot szükséges pótolnia 24 óra alatt.
Tudassa mindenkivel (ebben az általános- és középiskolák és egyetemek segíthetnek), hogy 1 órán belül
az 1 grammnál több káliumnak a vérbe jutása is mérgező, kb. annyira, mint az 1 nap alatt több
részletben, lassanként bejuttatott 11 gramm kálium. Tudassa mindenkivel, hogy az előtte egészséges
felnőttek EKG-jét is rontja, ha egy napon belül 3 vagy 4 grammnál több káliumot fogyasztanak.
Deríttesse ki, megfelelő kérdőíves adatgyűjtéssel, hogy hány magyart biztattak fel a Stop Só program
szerinti sózásra, meg arra, hogy ne igyanak desztillálással tisztított vírusmentes, méregmentes vizet. A
szóban forgó népirtási ügyben segítsen megindítani a vizsgálatot a címben megnevezett felelősök ellen.
Budapest, 2015. 03. 16. Tisztelettel várva személyes válaszát, magyar üdvözlettel: Tejfalussy András
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1.
feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:zoltan.balog@parlament.hu
másolatot kap:lu <lu@mku.hu>
András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>;
András Tejfalussy <tejfalussy.andras42@gmail.com>;
András Tejfalussy <tejfalussy.andras@gmail.com>;
titkos másolat:magyar.nemzetvedelmi.pjt@gmail.com;
Tejfalussy András <ujvizforras@freemail.hu>;
Gaudi Nagy Tamás <drgaudi@drgaudi.hu>;
"Dr. Lehmann György" <lehmann@invitel.hu>
dátum:2015. március 16. 2:42
Egészségügyi terrorelhárítási munka elvégzésünk igazolását és egyéb intézkedéseket is kérés Balog
tárgy:
Zoltán egészségügyért (is) felelős minisztertől
küldő:gmail.com

2.

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetvedelmi.pjt@gmail.com>
címzett:fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu
Országh József <orszagh.jozsef@skynet.be>;
másolatot kap:
"polgarihirszemle@yahoo.co.uk" <polgarihirszemle@yahoo.co.uk>
titkos másolat: . . . .
dátum:2015. március 16. 3:30
Cégbíróság tájékoztatása (Cgt.01-14-011887/4.). Egészségügyi terrorelhárítási munka elvégzésünk igazolását
és egyéb intézkedéseket is kérés Balog Zoltán egészségügyért (is) felelős minisztertől. A Legfőbb Ügyész és az
Ombudsman hivatalból indítsanak vizsgálatot a „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só Program” és „Chips adó”
törvényekért, rendeletekért felelős miniszterek és miniszterelnökök és önmaguk ügyében, az alábbiakban is
tárgy:
minden tekintetben egyértelműen bizonyított népirtási bűncselekmény miatt. Kérem, hogy terjesszé(te)k,
juttassá(to)k el minden magyar állampolgárhoz! Teljes körben hiteles bizonyítékokkal alátámasztott, országos
és nemzetközi terjesztésre is javasolt, egészségvédelmi terrorelhárítási dokumentum, amelyet a hivatalos
szervek, az európai uniós képviselőink is, szokásuk szerint megint majd semmibe vesznek!
küldő:gmail.com
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