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Ezúton felkérem Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter urat, hogy folytassa le helyettem Ő a közérdekű
pert az alább bizonyított vegyi fegyver használat népirtó bűnözőivel szemben, miután a Kúria Elnöke a mai 
napig sem válaszolt a bíróság kijelölési kérelmemre.

Verőce, 2015. 07. 18. Tejfalussy András.

T. Kúria (Legfelsőbb Bíróság)                                     Ügykód: vegyifegyverhasznalatmegallapitasiper140912
elnok@kuria.hu email címre                                      Csatolt 1-3./melléklettel! ( MEHNAM-info / Jogjavítás )

Alulírt méréstani szakértő terrorizmus elhárításként nyilvános megállapítási pert kezdeményezek a
Magyar Állam (képviseli:  pénzügyminiszter),  Legfőbb Ügyész és  Kúria (Legfelsőbb Bíróság)  elnök
kárfőfelelős alperesekkel szemben annak a megállapíttatására, hogy ők azok, akik gazdasági és egészségi
károkat okoznak a magyar állampolgárok tömegeinek azzal, hogy hamis ügyészségi határozatokra alapozva
gátolják,  hogy  bíróságon  elítéltessük  a  kálisó  vegyi  fegyverként  használatát  megvalósító  káliumos
műtrágyákkal  talajvíz-  és  növénymérgezés  és  aszálykárfokozás  akadémiai,  egyetemi  és  kutatóintézeti  és
ellenőrző  szervi  felelőseit.  Azt  is  kérem  megállapítani,  hogy  alperesek  akadályozzák  a  kálisóval
műtrágyázással mérgezőre növelt  káliumtartalmú élelmiszer növényekkel és a konyhasó helyett  kálisóval
ételízesítéssel mérgezővé tett ételekkel lakosság betegítő akadémiai, egyetemi tanszéki, kutatóintézeti hamis
határértékező  „szakártó”  szakértők elítéltetését.  Mondja  ki  a  bíróság,  hogy kárfelelős  a  Magyar  Állam
alperes a főhivatalnokai által a magyaroknak kárt okozó ezen hivatali tettekért és mulasztásokért. Állapítsa
meg kárfelelősségüket a kálium túladagolással egészségében károsított  lakosság felé, köztük felém és az
általam képviselt gmk tagjai felé is, valamint a kálisó műtrágyákkal aszálykár fokozással károsított, csődbe
juttatott  gazdák  felé  is.  Azt  is  állapítsa  az  ítélet,  hogy  alperesek  ÁNTSZ  útján  azt  híresztelése,  hogy
ivóvízként „vízmérgezést” okoz az infúzióhoz alkalmazott desztillált  víz, a  Talmud,  Taanith 10 a. lapon
előírt egészségrontó diszkrimináció: „Izrael országa esővizet /=desztillált vizet/ iszik, az egész világ pedig a
maradékot”...  Azt  fedezi  a  vízmérgezés  hamis  elnevezés,  hogy  NaCl  hiány  miatti  életveszélyes
elektrolitzavar okoz a Stop Só Program! 

Jelöljenek ki az ügyben elfogulatlan polgári bíróságot arra, hogy a közismerten megbízhatatlan járványügyi
(„epidemiológiai”) statisztikai felméréseken alapuló szakértői véleményekkel szemben, egyértelmű stressz-
hatás  ellenőrző mérések alapján,  jogerős ítélettel  állapítsák meg a  kálium károkozó vegyi  fegyver
hatását az alábbi kálium tartalmú anyagok itt, Európai Uniós, és egyéb országokban alkalmazásainál.
A már kijelölt bírósághoz postai úton, tértivénnyel fogom megküldeni a többi kereset- és melléklet példányt.

1. Kálisó tartalmú talajműtrágyák, pl. a 40%-os kálisó elnevezésű, titkolt 26% konyhasó tartalommal. 
2. A Nemzeti Sócsökkentési, Stop Só Program által előírt nátrium:kálium=0,3 pótlási arány eléréséhez
árusított káliumtúladagoló, nátriumhiányos REDI-Só, bio-koser Bonsalt, Bonosalt, s egyéb csökkentett
nátriumtartalmú étkezési sók, és egyéb növelt káliumtartalmú, hiányos nátriumtartalmú élelmiszerek. 

1.-ről: A nemzetközi  szabadalmaim szerinti  Antirandom méréseink közvetlenül  meg tudják jeleníteni  a
kálium és egyéb műtrágya komponensek hatását. Pl. mesterséges aszály körülményei között látható, hogy
négy paprika fajta minden egyede tolerálni tudta a mesterséges aszály okozta stresszt a háromféle foszfor és
ötféle nitrogén műtrágya dózisok bármelyikénél, ha nem volt káliummal is műtrágyázva. Ahol kálisó is volt a
cserepekben, ott a paprikafajták egyedei elvesztették az aszály stresszhez és a foszfor és nitrogén dózisokhoz
alkalmazkodási (stressz-tűrési) képességüket. Az Antirandom mérési elrendezési software-eim szerinti, több
tízezer mérő parcellán végzett hatás ellenőrző további méréseink is mind bizonyítják, hogy káros a talajvíz
káliumtartalmát káliműtrágyákkal növelés, sőt szlovákiai akadémiai kutatók saját mérései is megállapították. 

2.-ről:  Valamennyi emberi sejt számára, a szív számára is, élettanilag optimálisak a testnedvek elektrolitját
képező nátrium, kálium, klór, víz arányai. Ezen anyagok pótlásánál ugyanilyen dózisarány optimális. Lásd a
vérbe közvetlenül bejuttatott Ringer fiziológiás infúziós oldat összetételét, víz : NaCl  = 110,  Na : K = 30
dózisarányait. A Stop Só Program ettől több ezer %-kal eltérő dózisarányt ír elő, s ez betegítő, életrövidítő és
ivartalanító hatású is, mérésekkel bebizonyítóinak 1950-ben Nobel díjat adtak, lásd a csatolt mellékletekben!
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Csatolt  mellékletek:  1./kikmitakarnakasopsoprogrammal140907,  2./mtaelnokuj-140509ppa,  3./mta-zstt-
140901b. (A többi bizonyítékot lásd a www.tejfalussy.com és azon belüli www.aquanet.fw.hu honlapokon).

Verőce, 2014. 09. 12.  

JELEN KÖZÉRDEKŰ MEGÁLLAPÍTÁSI KERESET ÉS FELJELENTÉS LÉTREHOZÁSI DÁTUMA:
Magyarország, 2014. szeptember 12., FELELŐS BENYÚJTÓJA: Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc

(személyi  száma:  1-420415-0215,  édesanyja  neve:  Bartha  Edit)  okl.  vill.  mérnök  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. Honlapja(i): www.tejfalussy.com, levélcíme:
Hungary 2621 Verőce,  Lugosi  u.  71.,  E-mail:  tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,  T/Fax:  +36 1 250
6064, +36 27 380 665, Mobil: +36 20 2181408.

CSATOLMÁNY-1.
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Iratjel kikmitakarnakasopsoprogrammal140905csatolmany1-12

MELLÉKLET 1-11.

Melléklet-1:

A Biblia héber nyelvű szövege szerint a sózott takarmány egészséges
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EGYES ÚJ KIADÁSÚ BIBLIÁKBAN TISZTA, ILL. SÓSKÁS VAN A SÓZOTT HELYETT:
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Melléklet-2:

Ügykód: nepirtonatriumhianyeskaliumtuladagolas140606a 

Népirtó nátriumhiány és káliumtúladagolás
  (Megbízás nélküli ügyvitel keretében közérdekű kárelhárítás, lásd Ptk.)

NOBEL-DÍJAS MELLÉKVESEKÉREG KUTATÓK ÉLETTANI KÍSÉRLETEI IS BIZONYÍTJÁK,
HOGY A „STOP SÓ NEMZETI SÓCSÖKKENTÉSI PROGRAM”, AMI HAMIS ELMÉLETEKET
HAMISAN  IGAZOLÓ  „EPIDEMIOLÓGIAI  STATISZTIKÁKRA”  HIVATKOZIK,  TUDATOSAN
MESOKSZOROZZA A RÁK- ÉS AZ EGYÉB ÉLETRÖVIDÍTŐ BETEGSÉGEK GYAKORISÁGÁT.

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 ( zárójelben jelzem, hogy a könyvből 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
MELLÉKVESEKÉRGE  HORMONTERMELÉSÉVEL  KAPCSOLATBAN  A  TUDOMÁNYOS  KUTATÓK
VISZONYLAG  ÁTFOGÓ  ÚJ  VIZSGÁLATI  EREDMÉNYEKKEL  RENDELKEZNEK  (134),  AMELYEK
SZERINT  A  NÁTRIUMHIÁNYOS  VAGY  KÁLIUMDÚS  DIÉTÁN  TARTOTT  ÁLLATOKBAN
(PATKÁNYOKBAN) ÉS EMBEREKBEN IS MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK
BE,  MIKÖZBEN  A  SZERVEZET  ELETROLIT-HÁZTARTÁSÁNAK  EGYRE  SÚLYOSABB
ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

A 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 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)
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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)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

A hiányos nátrium pótlás és vagy kálium túladagolás miatti egészségromlás leggyakoribb tünetei:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./  A  vér  besűrűsödése  miatti  veseműködés  romlás  fokozza  a  renintermelést,  renintermelő
vesedaganatok jönnek létre. (169) 

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait, a nemi jelleg
eltorzulást („pszeudohermafroditizmust”) is okoz, emiatt lett, lesz egyre több a homoszekszuális : 

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)
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Melléklet-3:

8/26. oldal, 2014-09-11, Ügykód: vegyifegyverhasznalatmegallapitasiper150618

www.tejfalussy.com



Melléklet-4:
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Melléklet-5:
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Melléklet-6:

Melléklet-7:
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Melléklet-8:
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Melléklet-9:
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Melléklet-10: 
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Melléklet-11:

A Professzor úrral készült videófelvétel a  www.tejfalussy.com honlap „Videók”
rovatából is elérhető: https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0l4M

*

Melléklet 12:

A  melléklet-12-ként  hivatkozott  dokumentum  a  www.tejfalussy.com honlap
MEHNAM  rovatában  „NOBEL-DÍJAS  MÓZESI-TALMUDI  FAJIRTÁSI
TECHNIKA”  címmel  közzé  van  téve:  http://www.tejfalussy.com/wp-
content/uploads/2014/07/nobeldijasbiologiaifajirtasimozesitalmuditechnika.pdf
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feladó:  tejfalussy.andras <tejfalussy.andras@gmail.com> 

címzett:
 Elnok@kuria.birosag.hu;
 birosag@nograd.birosag.hu

másolatot 
kap:

 Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
 Gaudi Nagy Tamás <drgaudi@drgaudi.hu>;
 MVSZ Patrubányi MIklós <elnok@mvsz.hu>;
 "Dr. Lehmann György" <lehmann@invitel.hu>;
 Szeszák Gyula <szeszak01@net-portal.hu>

titkos 
másolat:

 András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>;
 András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>;
 András Tejfalussy <tejfalussy.andras42@gmail.com>;
 Tejfalussy András <ujvizforras@freemail.hu>

dátum:  2014. szeptember 12. 10:43

tárgy:

 Egyértelmű stressz-hatás ellenőrző mérések alapján, jogerős ítélettel állapítsák meg a 
kálium károkozó vegyi fegyver hatását az alábbi kálium tartalmú anyagok itt, Európai 
Uniós, és egyéb országokban alkalmazásainál. Jelöljenek ki az ügyben elfogulatlan 
polgári bíróságot!

küldő:  gmail.com

Kiegészítés: Elmaradt melléklet az előzőekhez:free download 
kikmitakarnakasopsoprogrammal140905csatolmany1-12

feladó:  tejfalussy.andras <tejfalussy.andras@gmail.com> 

címzett:
 Elnok@kuria.birosag.hu;
 birosag@nograd.birosag.hu

másolatot 
kap:

 Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
 Gaudi Nagy Tamás <drgaudi@drgaudi.hu>;
 MVSZ Patrubányi MIklós <elnok@mvsz.hu>;
 "Dr. Lehmann György" <lehmann@invitel.hu>;
 Szeszák Gyula <szeszak01@net-portal.hu>

dátum:  2014. szeptember 12. 10:46

tárgy:

 Re: Egyértelmű stressz-hatás ellenőrző mérések alapján, jogerős ítélettel állapítsák meg 
a kálium károkozó vegyi fegyver hatását az alábbi kálium tartalmú anyagok itt, Európai 
Uniós, és egyéb országokban alkalmazásainál. Jelöljenek ki az ügyben elfogulatlan 
polgári bíróságot!

küldő:  gmail.com

CSATOLMÁNY-2.
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Tejfalussy András okl. vill. mérnök (személyi szám: 1-420415-0215) AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS
TÁRSASÁG gmk va. (1036 Lajos u. 115.), Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, Ptk. Megbízás nélküli
ügyvitel keretében közérdekű feljelentéseivel,  bejelentéseivel,  javaslataival  kárelhárító méréstani szakértő
feltaláló (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com  , +36 202181408,   www.tejfalussy.com  )
MEHNAM-info / Mérnökképzés / Antiszemétizmus / Vitarovat                        Iratjel: mtaelnokuj-140509ppa

Az MTA új elnöke válaszából* kiderül: bűnpártolja-e a tudományos találmány szerzőséget lopó, a
gyerekeinket hamis matematikai logika tanítással butító, talajt és népet mérgeztető akadémikusokat!

Felkérem az MTA új elnökét, hogy nyilvánítsa csalásnak a nemzetközi szabadalmi bejelentéseim
szerinti,  tőlem  ellopott  kutatásgyorsító,  kutatásautomatizáló  eljárásokkal  és  ezeknek  megfelelő
software-kkel Nobel-díjra, állami, szentszéki, stb. kitüntetésekre más személyek (pl. Roska Tamás
és Furka Árpád) feltalálóként, szerzőként felterjesztését. Felkérem, hogy nyilvánítsa csalásnak az
eljárásaim  és  kutatásautomatizáló  létesítmény  bázisterveim  és  bázissoftware-im  részben  vagy
egészében  más  szerzők  találmánynak  feltüntetve,  pl.  az  MTA  Martonvásári  Mezőgazdasági
Kutatóintézetnél  és  az  MTA Központi  Kémiai  Kutatóintézetnél  használatát  is.  Felkérem,  hogy
nyilvánítsa csalásnak a találmányaim használatával elért kutatási többlet eredmény csak a tolvajok
és a használók tudományos munkásságának tulajdonítását is. Felkérem, hogy nyilvánítsa csalásnak,
hogy az Etikai Bizottságuk nemrég is azt állította, hogy az MTA-nál nem tudtak a szabadalmaimról
és azokban szereplő eljárásaimról. Felkérem, hogy ismerje el, hogy a TA-909. országos találmányi
hivatali alapszámú szabadalmi bejelentésem szerinti  optikai számítógép bázis-hardware és bázis-
software és azon alapuló sokváltozós megjelenítő Antirandom software a kizárólagos találmányom.
Lásd egy (akadémiai pályázat keretében) alkalmazását, ahol bizonyítja a kálisó aszályosító hatását:

Utóiratként, egy részben szakmai, részben bűnügyi kérdés a matematikus új akadémiai elnökhöz:
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Meddig tartja fenn a Magyar Tudományos Akadémia azt a „matematikai logikai csalást”, ami
tönkreteszi a gyerekeink ítélőképességét, vagyis azt, hogy bármihez szabad nullákat hozzáadni
és bármilyen összefüggést szabad nullával beszorozni?

Idézet Feutchwanger II. Világháborút megelőzően előtt írt, „Jud Zuss” című könyvéből: 

„Ínségünk és hitünk

Míg egy verebet, míg egy varjat
S más állatot láthatok,

Addig érez szívem nyugalmat,
Addig nem érez bánatot,

Mert ha őket táplálja Isten,
Rajtam, gyermekén ne segítsen?

Jézus a legjobb számolómester:

Ottan is tud összeadni
Jézusom, és tud szorozni,

Ahol csupa nulla van.

A bibliakollégium támogatói lelkesen tanulták meg mindkét verset, és alázatosan hajtogatták életük 
nehéz óráin, boldog pillanataikban, haláluk közeledtén, gyermek születésén.” 

Gúnyolják a keresztény gyerekeket, akik elhiszik a tanítóiknak, hogy megengedhető matematikai
alapművelet a nullákat összeadás és a nullával szorzás. Az MTA jelenleg is megengedi ezt a csalást!

* Mi a ppa?                                                                                                                   

A Politikai  Perturbációs Analízis  (ppa) egy szilárdtestfizikában* régóta alkalmazott  tudományos
kísérleti mérési eljárás „politikai megfelelője” (analógja). A szilárdtestfizikában az ún. "perturbációs
analízist" ismeretlen zárt rendszerek belső működésének kívülről felderítéséhez szokás használni. A
zárt rendszer belső működését arra alkalmas külső hatásokkal kívülről "megzavarják",  mérve és
elemezve a zavarokra reagálásait. Közben, ill. ezután kiértékelik a zavaró hatások jellemzői (okok)
és  a  zárt  rendszer  mérhető  válaszreakciói  (okozatok)  közötti  összefüggéseket.  Ha jól  csinálták,
akkor a zárt rendszer belső működésére is következtetni tudnak az elemzési eredményekből. Erre
alapozva a rendszer sajátosságai további tanulmányozásához elvi és gyakorlati modelleket szoktak
alkotni. 

Akitől a fenti módszer alapelvét tanultam: néhai Prof. Dr. Nagy Elemér akadémikus barátom, az
ELTE Szilárdtest Fizika Tanszék professzora.

Verőce, 2014. 04. 21.     Tejfalussy András

Függelék: MTA által is szervezett „Stop Só” program hatásairól a lakosságot felvilágosító röpirat
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SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK!

Amit a víz, konyhasó és a kálium optimális étkezési arányairól mindenkinek tudnia kell(ene): Egészséges ember
testnedveiben 110 a víz/NaCl konyhasó arány, és 30 a nátrium/kálium arány. A Ringer fiziológiás infúziós oldattal
is ilyen arányban juttatják be a VÉRBE a vizet, a konyhasót és a káliumot. Pl. 1 nap alatt, 3 liter (desztillált) vizet + 27
gramm NaCl konyhasót + 0,4 gramm káliumot pótolnak. Étkezésnél is ez az optimális víz- és sópótlási arány, s 1950-
ben  Nobel-díjat kapott kutatók állatokon és embereken végzett sópótlás variációs kísérletei bebizonyították, hogy az
(ehhez képest)  NaCl-dózis  csökkentés  és  kálium-dózis  növelés is  betegítő  hatású.  Pl.  vese-  szív-  és  keringésrontó,
magasvérnyomás-okozó, életrövidítő, idegmérgező és ivartalanító hatása is van. Ezt tudva, a Nemzeti Sócsökkentési,
Stop Só Program megalkotói napi  5 gramm NaCl- és  4,7 gramm káliumpótlást (Na/K=0,43), vagyis az élettanilag
optimális Na/K=30-hoz képest  több ezer %-kal megváltoztatott Na/K pótlási dózisarányt írtak elő. A bizonyítékokat
lásd  a  www.tejfalussy.com és  www.tisztaso.hu honlapokon.  Jelen  tájékoztatás  széleskörű,  közvetlen  és  email-
terjesztését ajánlja: Tejfalussy András (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36-202181408). Verőce, 2014. 05. 07.
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Stop Só életrövidítő-program felelőseit feljelentés az ORFK-hoz, iratjele: segitshogytegedissegitsenekmozgalom140507
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feladó: András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett: Lovász László MTA elnök <info@titkarsag.mta.hu>

másolatot kap: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
titkos másolat: ujvizforras@freemail.hu

dátum: 2014. május 10. 13:12

tárgy:
 Az MTA új elnöke válaszából* kiderül: bűnpártolja-e a tudományos találmány szerzőséget lopó, a 
gyerekeinket hamis matematikai logika tanítással butító, talajt és népet mérgeztető akadémikusokat!

küldő: gmail.com
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feladó: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

másolatot kap:
 JOBBIK <info@jobbik.hu>;
 fidesz <fidesz@fidesz.hu>;
 "Z. Kárpát Dániel KARPATIA főszerkesztő" <karpatia@karpatiamuhely.hu>

titkos másolat:

 András Tejfalussy <tejfalussy.com@gmail.com>;
 Nemzeti Internet Figyelő <nif.info@gmail.com>;
 ferenc.szaniszlo@gmail.com;
 Hírháló Nemzeti <nemzetihirhalo@gmail.com>;

.........................................

dátum: 2014. május 10. 13:54

tárgy:
 Az MTA új elnöke válaszából* kiderül: bűnpártolja-e a tudományos találmány szerzőséget lopó, a 
gyerekeinket hamis matematikai logika tanítással butító, talajt és népet mérgeztető akadémikusokat!

küldő: gmail.com
 Fontos a varázsgömbünk szerint.

CSATOLMÁNY-3.
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MEHNAM-info / Jogjavítás                                                                           Iratjel: mta-zstt-140901b
 
Feltalálói szerzői jog védő közérdekű bejelentés a Magyar Tudományos Akadémia elnökéhez

1970-től, a már akkoriban is, vagy később magas akadémiai pozíciókban lévő Nagy Elemér, Stef'án
Mihály, Pál Lénárd és Gánti Tibor, Rajki Sándor, majd Dimény Imre és sokan mások is segítettek
abban,  hogy  akadémiai  és  egyetemi  kutatók  sikerrel  alkalmazzák  az  anyagkezelési  optimum
behatárolás automatizáló, kutatásgyorsító Gradiens Térképezési Sorozat (GTS) software-eimet, és a
hullámkoordinátás sokváltozós folyamatos mérőtereket tervező és működtető, adataikat kiértékelő
Antirandom bázissoftware-eimet, s az ezekhez létrehozott hatás-mérő-létesítmény bázisterveimet,
amelyek  a  TA-775,  CE-1110,  CE-1112.  OTH  alapszámú  stb.  találmányaim  szerinti  mérő
létesítmény terveimbe és működtető software-eimbe is beépültek. A szabadalmaim lejártának nincs
köze a software-es- és létesítmény tervi szerzői jogaim megmaradásához!!! 

Kárelhárító  feljelentés  Ptk.  szerinti  megbízás  nélküli  ügyvitelként:  A Budapesti  Kertészeti
Egyetem Zöldségtermesztési Tanszéke volt munkatársa Kristóf Lászlóné, aki az MTA Martonvásári
Kutató  Intézet  Gradiens  fitotronjában  korábban  is  alkalmazta  a  kutatásgyorsító  GTS  eljárási
találmányaimat, eljuttatott hozzám egy olyan, a megkerülésemmel általuk az MTA-hoz írt jelentés
szöveget,  ami  szerint  az  Antirandom  software-eimel  (általam)  tervezett  hatásvizsgáló  mérés  a
kálisóval műtrágyázás  aszálykár  csökkentő hatását bizonyította.  Amint  tudtam, átadtam a hamis
jelentés  hamisságát  közvetlenül  bizonyító  mérési  adatokat  és  mérőtéri  fotót  is  az  akadémiai
elnökségi  titkár  Pannonhalmi Kálmán úrnak,  egyértelmű bizonyítékként  arra,  hogy az egyetemi
fóliaházban mesterségesen létrehozott aszály során a hatás-kalibráló vizsgálatban szereplő mind a
négy paprika fajta egyedei csakis ott maradtak aszálytűrők, ahol nem volt a cserepekben kálisó is.
Pannonhalmi  Kálmán  úr  javaslatára  a  kálisóval  műtrágyázás  (és  ételízesítés)  élettani  hatásait
ellenőrző hatás kalibráló mérések eredményei ellenkezőre hamisítását leleplező dokumentumokkal
az  MTA Tudományetikai  Bizottságához  is  fordultam.  Válaszként  a  bizottság  vezetője  előlem
eltitkolt  nevű  aljas  szakértőikre  hivatkozva  nyilvánosan  megrágalmazott  a  nemzetközi
kiadványukban, és azt is letagadták, hogy valaha is hallottak a találmányaimról az MTA-nál. Azóta
kiderült az is, hogy a kutatás gyorsító, kutatás automatizáló GTS-Antirandom bázissoftware-eimet
és  kutatás  automatizáló  létesítmény  bázisterveimet  a  munkahelyeikkel  szerződéses
munkakapcsolataink folytán ismerő Furka Árpád, Roska Tamás és más illetéktelenek átnevezték, és
az átnevezések fedezetében, mint a saját kizárólagos szellemi terméküket terjesztik. Pl. az MTA
Kémiai  Kutató  Központjában  (katalizátor  kutatási  témában)  használják  szerzőjükként  rájuk
hivatkozva.  Közben  az  is  kiderült,  hogy  az  Antirandom  mérésekhez  általam  feltalált
keresztkikérdezéses  zavarszűrő  software-emet,  az  APLA Antirandom software-emet  is  ellopták.
Átnevezték Expert Choice-nak. Az Amerikai Légierő stratégiai döntéseihez is ezt használják, sőt az
interneten láthatóan, lakossági célokra is árusítják a világ 57 országában. Számos bizonyíték van rá,
hogy az MTA vezetése Furka Árpádot és Roska Tamást ajánlotta, mint az én fenti kutatás gyorsítási
találmányaim „főfeltalálóit” díjazásokra, pl. Nobel-díjra is. Mivel a szóbanforgó software-eimmel
és  létesítmény  terveimmel  kapcsolatos  szerzői  jogaim  dokumentumai  és  a  fentiek  egyéb
bizonyítékai is elérhetők az interneten a nyilvános www.tejfalussy.com honlapomon, ezeket ezúttal
már nem mellékelem. 

Mivel nem szeretném, ha ezek az eredményeim a tolvajaik dicsfényét gyarapítanák, akik nem csak
ellopják, de el is rontják az általam létrehozott software-ket, ezúton tisztelettel megkérdezem az
MTA új elnökét, hogy azért nem válaszol nekem az ügyben benyújtott közérdekű bejelentéseimre,
mert semmit sem ért a tudományos anyagkutatásokhoz és hatás-kalibráló mérésekhez és ezekkel
kapcsolatos software- és létesítmény terv szerzői jogokhoz vagy azért, mert a Magyar Tudományos 
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Akadémia  elnöke  (mint  a  köztársasági  elnök  is)  nem  köteles  kivizsgálni  egy  nem  zsidó  által
benyújtott közérdekű bejelentést. Ez esetben azonban a Magyar Tudományos Akadémiát találóbb
lenne Zsidó Tolvaj Tanyának (ZSTT) nevezni.

A FENTI  KÖZÉRDEKŰ  BEJELENTÉS  ÉS  FELJELENTÉS  LÉTREHOZÁSI  DÁTUMA:
Magyarország,  2014.  szeptember  1.,  FELELŐS  BENYÚJTÓJA:  Tejfalussy  András  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.  Honlapja(i):
www.tejfalussy.com,  levélcíme:  Hungary  2621  Verőce,  Lugosi  u.  71.,  E-mail:
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T/Fax: +36 1 250 6064, +36 27 380 665, Mobil: +36 20
2181408.

  

feladó: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett: Lovász László MTA elnök <info@titkarsag.mta.hu>

másolatot kap: Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>

titkos másolat:
 ….
 

dátum: 2014. szeptember 1. 15:01

tárgy:
 Feltalálói szerzői jog védő közérdekű bejelentés a Magyar Tudományos Akadémia 
elnökéhez

küldő: gmail.com
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