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Magyarországi Tudományos Akadémia
Dr. Lovász László MTA-elnök részére
101 Budapest Széchenyi István tér 9.

E-mail: elnokseg@titkarsag.mta.hu 

Tárgy: NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS: Az MTA-elnökség népirtást szervez
a patkányméreg hatású kálisót ajánlva étkezési sóként a konyhasó helyett?

MTA elnökségi ajánlással, a tiszta konyhasó helyett, a Családorvosi havilap, a kb.
felerészben  kálisót  tartalmazó,  a  Béres  Rt.  boltjaiban  is  árusított  VIVEGA
sókeveréket ajánlja  egészségjavító étkezési sóként.  Lásd melléklet-1.  Újabban K-
koser  tanúsítvánnyal  BOSALT-ot,  tiszta  kálisót  is  reklámoznak  az  interneten
étkezési sóként. (A Béres céget alapító id. Béres József korábban azt publikálta, az
„Első  kézből  a  Béres  Cseppekről”  címmel,  hogy  a  kísérleteiben  az  egereknek
emlőrákot okozott a túladagolt kálium!) Lásd: melléklet-2.

Dr. Pannonhalmi Kálmán elnökségi titkárság vezető úr segítségével ellenőriztük a
konyhasó  helyett  étkezési  sóként  alkalmazott  kálisó  hatásait  ismertető  klinikai
méréseket,  amelyek szerint  mindenkit  megmérgezett a konyhasó helyett  étkezési
sóként alkamazott kálisó. Tekintsék meg az erről készült akadémiai elnöki titkársági
(E-285/98.  ikt.sz..)  emlékeztetőket!  Mellékelek  továbbá  egy  Népszabadság  cikket,
ahol  le  van  írva,  hogy  miért  csalás  a  konyhasó  dózis  csökkentés  és  a  kálium
túladagolás vérnyomáscsökkentő egészségjavító hatására hivatkozás (melléklet-3).

Felkérem,  hogy  nyilatkozzék  a  fentiekre  vonatkozóan  mellékelt-4  közérdekű
bejelentésem  szerinti  kérdésben.  A  melléklet-4  iratjele:  „jogallamisag-ellenorzo-
kerdes-200117”

Az igazságügyi minisztert is megkerestem a kálisóval való népirtással (melléklet-5).

Budapest, 2020. január 18.

Kérdező: A kálium túladagolással mérgeztetés ügyet parlamenti, önkormányzati és
tudományos akadémiai szakértőként vizsgáló Agroanalízis Tudományos Társaság
Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja PJT elnök, Tudományos
Rendőrség  PJT-t  vezető  Tejfalussy  András  okl.  vill.  mérnök,  méréstudományi
szakértő  feltaláló  (1-420415-0215,  An.:  Bartha  Edit),  Magyarország  2621  Verőce,
Lugosi  u.  71.,  postacímek:  1036  Bp.  Lajos  u.  115.  III.  18.,  E-mail:
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, Honlapok:  www.tejfalussy.com (és az azon
belül működő korábbi honlapok).  

http://www.tejfalussy.com/
mailto:Tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
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Nyilvános közérdekű petíció és közérdekű bejelentés is!      Iratjele: jogallamisag-ellenorzo-kerdes-200117

Az élethez, egészséghez és a pártatlan bírósági döntésekhez való alapvető
emberi jogok Magyarországon biztosítását ellenőrző közérdekű kérdések

Címzettektől „megbízás nélküli kárelhárításom” keretében ezúton nyilvánosan megkérdezem, hajlandók-e
fellépni a patkányméreg BONSALT kálisó K-kosher tanúsítványos étkezési sóként reklámozása, árusítása 
és használata és az ezeket megengedő WHO állásfoglalás, élelmiszer törvény és étkezési só szabvány ellen.

A www.tejfalussy.com honlapon közzétettük a Nobel-díjas kutatók konkrét mérés eredményeit arról, hogy
életrövidítő és ivartalanító az élelmiszerek növelt káliumtartalma. Népirtási bűncselekmény a kálisó „K-
kosher Bonsalt” étkezési sóként reklámozása, árusítása és használata, csalás a hazai kormány „Nemzeti
Stop Só Programja”, amely „napi legfeljebb 5 gramm konyhasó és legalább 4,7 gramm kálium pótlást ír”
elő, s amit „Chips adó” büntetéssel kényszerít ki. (Valójában étkezésnél is a Ringer infúziónál alkalmazott
víz:konyhasó=110 és nátrium:kálium=30 dózisarány lenne az optimális. Tehát pl. napi 3 liter (desztillált)
víz mellett, 27 gramm konyhasó, de csak 0,36 gramm kálium vérbe juttatása. Méréseink bizonyítják, hogy
aszálykár-fokozók a kálium műtrágyák, s mások mérései szerint „ivartalanítóvá mérgezik” a növényeket!)

Az illetékes miniszterek az ilyen mennyiségű desztillált vizet ivást és az ennyi konyhasót mérgezőnek, a
kálisóval sózással túladagolt káliumot pedig, például dr. Surján László, mint egészségügyi miniszter, egy
hozzám írt levelében, az „egészséges veséjű emberek” részére napi 133 grammig veszélytelennek tüntették
fel. Miután a hazai (OÉTI-s) klinikai kísérletek során a konyhasó helyett alkalmazott mindössze 2 és 4
grammnyi (Redi só) kálisóval „ételsózás” tíz előtte egészséges személy közült mind a tíznél veseműködés-
csökkentő volt, s egy óránál tovább, mérgezőre, 5 mmol/liter fölé növelte a vérszérumuk kálium tartalmát!

Megjegyzés: azért,  hogy  ne  tudjam  leállítani  a  kálium  túladagolással  mérgeztetést,  Göncz  Árpád
köztársasági elnök, egy engem „régóta gondnokság alá helyezettnek elmebetegnek” hazudó X-398/1998.
ikt. sz. válaszlevele közzétételével nyilvánosan megrágalmazott és ezt az azóta is folyamatosan rágalmazó
okiratot valamennyi utódja érvényben tartja, Áder János is. A hamis okirattal a csaló belügyminisztereket,
csaló ügyészeket, csaló verőcei jegyzőt és csaló váci városi bírósági bírót fedezik. Azokat, akik elintézték,
hogy  a  rendőrök  agyrázkódásosra  rugdostak,  vertek  az  általam  előkészített  parlamenti  interpelláción
megsértődött miniszterek által ellenem szervez(tet)ett ”gondnokság alá helyeztetési tárgyalás” előtt (1997.
szeptember 10.), de még így sem sikerült hamis elmeorvosi véleménnyel „gondnokság alá helyeztetniük”.
Az X-398/1998. ikt. sz. iratuk hamisságát a folytonos választójogom és jogosítványom is bizonyítja! Akkor
is, ha ezek az aljas főbűnöző hivatalnokok a diplomáim, szabadalmaim, kitüntetéseim, cégbejegyzéseim,
méréstudományi találmányaim és azok sikeres alkalmazásai, honlapjaim stb. (a valaha létezésem) nyomai
eltüntetéséhez a nevem és a személyi számom is „megmásították”. Előbb a váci bírósági eljárásban, majd
a  belügyminisztériumi  adatnyilvántartóban,  s  a  születési-  és  házassági  anyakönyvi  kivonataimat  is
eltüntették a központi adatnyilvántartásokból. A személyi számomat a veretés utáni autóvezetői jogosítvány
hosszabításomkor kénytelenek voltak helyreigazítani,  de a nevem a legutóbbi  választáskor is  hamisan
szerepelt a választói névjegyzékben. Gyanítható, hogy engem és szakértő társaimat is próbálnak megölni!

Budapest, 2020. január 17.

Kérdező: A kálium túladagolással mérgeztetés ügyet parlamenti, önkormányzati és tudományos akadémiai
szakértőként vizsgáló Agroanalízis Tudományos Társaság Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző
Központja  PJT  elnök,  Tudományos  Rendőrség  PJT-t  vezető  Tejfalussy  András  okl.  vill.  mérnök,
méréstudományi szakértő feltaláló (1-420415-0215, An.: Bartha Edit), Magyarország 2621 Verőce, Lugosi
u.  71.,  postacímek:  1036  Bp.  Lajos  u.  115.  III.  18.,  E-mail:  tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,
Honlapok: www.tejfalussy.com (és az azon belül működő korábbi honlapok).  

http://www.tejfalussy.com/
mailto:Tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
http://www.tejfalussy.com/
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feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:elnokseg@titkarsag.mta.hu

másolatot
kap:

Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
lu <lu@mku.hu>

titkos
másolat:

. . . . 

dátum:2020. jan. 18. 12:19

tárgy:
NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS: Az MTA-elnökség népirtást szervez a 
patkányméreg hatású kálisót ajánlva étkezési sóként a konyhasó helyett?

küldő:gmail.com


