30./1 Kód: Veroce180308 (3 + 1 példány tértivénnyel, a +1. példány hiteles iktatással visszaküldését kérve!)
Címzett: Fővárosi Törvényszék
1051 Budapest, Markó u. 27.
Tárgy: KERESETPONTOSÍTÓ fellebbezés az ügyszám nélküli borítékban 2018. március 6.-án kézhez kapott,
hiányosan hitelesített, másolatban mellékelt, alább hivatkozott 33.P.20.355/2018/2. ikt.sz. bírósági végzésre.
Tisztelt Fővárosi Ítélőtábla! (Nyilvános közérdekű bejelentésként a Nemzeti Választási Irodának megküldve!)
Előbb magánvádas büntetőperben – amihez kirendelt ingyenes ügyvédet kérek – kérem megállapítani, hogy
Polt Péter legfőbb ügyész és Áder János köztársasági elnök (utóbbi, Göncz Árpád X-398/98. hamis válasza
érvényben tartásával) azt a rágalmazó hamis látszatot keltik, mintha gondnokság alá lennék helyezve.
Nevezett hivatalnokok a hamis irattal folyamatosan rágalmazva akadályoznak a nemzetközi szabadalmaim
szerinti hatásmérésekkel kiderített, növénymérgező, állatot és embert is kiirtó kálium mérgezés leállításában.
A kálium műtrágyával és kálisóval sózással mérgezők ellen tett feljelentés miatt Váncsa Jenő mezőgazdasági
miniszter és Kamara János belügyminiszter által rám uszított ügyészek 1997. szeptember 10-én úgy
próbáltak a Váci Városi Bírósággal „gondnokság alá helyeztetni”, hogy agyrázkódásosra vertek, rugdostak
az előállító a rendőrök. Közben meglopták az OTP számlánkat, s a BM megváltoztatta a személyi számomat.
Ezt a koncepciós pert, amibe belebuktak, egy korábbi verőcei jegyzővel, Klein Katalinnal indíttatták. Ez a
jegyző, s a bíróként eljáró dr. Kautzné dr. Schneider Margit Erika is (!), a nevemet és a tulajdonomat képező
ingatlanra vonatkozó jogomat is meghamisította. A rendőrök véresre bilincselve hurcoltak oda a tárgyalásra.
Aznap hajnalban betörtek a rendőrök az 1036 Bp. Lajos u. 116. VI. 34. alatti irodámba. Ott és utána a III.
ker. rendőrségen agyrázkódásosra vertek, rugdostak. A rendőrök ellen ezek miatt tett feljelentést egy Félix
Roland nevű katonai ügyész a polgári ügyészségre ügy áttételi csalással hárította el. A vádlottak által
fedezett szervezett rendőri, ügyészi, bírói bűnözés okirati bizonyítékait közzétettem az interneten: Lásd:
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/mellekvesekerges.htm és
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/brezsnyeves.htm
Ismertetem továbbá azokat a kutatásfejlesztési eredményeimet, amelyek miatt rágalmaz(tat)nak: a
nemzetközi szabadalmaim szerinti hatásméréseink már 1983-ban kimutatták a tényleges okát annak, amit
újabban egy izraeli kutató híresztel. Azt híreszteli, hogy a nemzőképtelenségi statisztikák alapján „izraeli
kutatók a nyugati férfiak teljes nemzőképtelenségét várják 2050-re”. A nemzőképtelenné válás igaz, az általa
felsorolt földtúlmelegedési stb. okok viszont hamisak. Az általam szabadalmaztatott ANTIRANDOM
biológiai hatás mérések közvetlenül is mutatják a káliumműtrágyázás mérgezőségét. Az 1950-ben Nobel díjat
kapott kutatók konkrét biológiai hatásvizsgálatai pedig egyértelműen igazolták a káliummal több nemzedéket
mérgezés ember- és patkány kiirtó hatását is. A káliummal fajirtást hazánkban jelenleg „Menzareformként”
és „Nemzeti Stop Só programként” folytatják. Kik és miért csinálják? 2050-re a mérgez(tet)ők tulajdonába
kerülhet egész Magyarország! A keleti országok, pl. Kína se használnak mérgező kálium műtrágyázást, vagy
kálisóval ételízesítést. A férfiak ott ezért maradtak, maradnak szaporodóképesek. A magyarokat ma „Izrael
állami Star kóser tanúsítványos BONSALT” kálisóval is mérgezik = Izraelből is szervezett magyarmérgezés!
Csak másodlagos perként – nevezettek fentiekkel kapcsolatos büntetőjogi felelősségének a büntetőeljárásban
arányosítása alapján - kérem, hogy a köztársasági elnöktől és a legfőbb ügyésztől független hazai, vagy ha
nincs ilyen, akkor Nemzetközi Bíróság, jogerős ítélettel állapítsa meg a Legfőbb Ügyészség és Köztársasági
Elnöki Hivatal alperesek polgári jogi felelősségét a választójogomat szembehazudó X-398/98. hamis irat
máig érvényben tartásával rágalmazásban. Bizonyítékként mellékelem a választójogomat igazoló értesítőt.
Tekintettel az ügy közérdekűségére, a pótmagánvádhoz és a polgári perhez is ingyenes kirendelt ügyvédet és
teljes illeték-, ill. költségmentességet kérek. Valamennyi irat időben és szabályos hitelesítéssel megküldését
kérem, s azt, hogy távollétem esetén valamennyi bizonyíték konkrét alapul vételével tartsák meg a tárgyalást!
Budapest, 2018. 03. 08. Tisztelettel: Tejfalussy András magánvádló felperes. Cím: 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
Levelezési cím: 1036 Bp. Lajos u. 115., és tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, telefon: +36 20 218 1408
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JOGOS VÉDELEMKÉNT (BTK.) KÖZZÉTETT NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS A
NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODÁHOZ
Be kell tiltani azon pártok és egyéb szervezetek, valamint magánszemélyek képviselő választáson
indulását, akik tudják, de elhallgatják, hogy 2050-re nemzőképtelenné teheti a magyar férfiakat (is) az
1950-óta mérgező káliummal műtrágyázás és „ételízesítés”. Lásd www.tejfalussy.com 101. email
könyvben, hogy a 1950-ben Nobel díjat kapott mellékvesekéreg kutatók magyar nyelven 1976-ban
közzétett mérései eredményei alapján is kell tudják a túladagolt kálium fajirtó hatását! És azt is, hogy
káliummal mérgezést, vagyis a tényleges okot eltitkolva, és helyette hamis okokat megjelölve, nemrég egy
izraeli tudós nyilvánosan is előadta, hogy ők Izraelben az általuk vizsgált nemzetközi nemzőképtelenség
növekedési statisztikák alapján, a „nyugati férfiak”, vagyis a magyarok nemzőképtelenségét is „várják”
2050-re. (Azért csak a nyugati férfiakét, mert Kína se, Izrael se, és a muszlim országok sem műtrágyáztak
mérgezően káliummal, a keleti férfiak ezért szaporodóképesek).
A kormányok és az önkormányzatok helyett végzett megbízás nélküli közérdekű kárelhárító ügyvitel (Ptk.)
keretében, benyújtja és közzéteszi: (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415, an.: Bartha
Edit), számos hatásmérés tudományi nemzetközi szabadalom szerzője, a mérgező kálium használatot hatás
mérések alapján korábban minisztériumi, országgyűlési és önkormányzati megbízottként is vizsgáló
szakértő. Magyarország, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
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Egészségvédőként kampányolnak a káliummal mérgezést elhallgatva:

30./6 Kód: Veroce180308

30./7 Kód: Veroce180308

30./8 Kód: Veroce180308

30./9 Kód: Veroce180308

30./10 Kód: Veroce180308

30./11 Kód: Veroce180308

30./12 Kód: Veroce180308

30./13 Kód: Veroce180308

Válasz: Környezetszennyezés és anyagpazarlás is a háztartási szennyvizek folyókba vezetése. Műtrágyákat
vásároltatnak helyette. Káliumműtrágyát is, ami aszálykárnövelő és ivartalanítja az állatokat és
embereket. Mindenkinek, akinek van saját kertje, a saját kertjében kellene felhasználni a saját
szennyvizét. Altalajöntözéshez és növénytápláláshoz. Ehelyett a Dunát és a Fekete tengert szennyeztetik
vele. A mérgező vegyszereket és fertőző vírusokat nem tudja rendesen eltávolítani a központi
szennyvíztisztítás. A Duna mérgezett, fertőzött vízéből homok és kavics szűrőkkel és klórral készül a
vezetékes víz. Klórral számos méreg, a fertőző vírusok sem hatástalaníthatók!
Verőce, 2018.03.08. Tejfalussy András okl. vill. mérnök, korábban verőcei önkormányzati hatásméréstudományi szakértő
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BIZONYÍTÉKOK

(Kód: OrbanViktornak-rektorokhoz-megkuldesre-180227)

Kárelhárítási költségeink megtérítését és az irat szétküldését kérve, Orbán Viktor miniszterelnök úr kezéhez:
AZ EGYETEMEK REKTORAI KÖZVESZÉLY ELHÁRÍTÁSBAN EGYÜTTMŰKÖDÉSRE FELHÍVÁSA
Kérem Önöket, hogy Egyetemük VALAMENNYI Oktatója is támogassa a Ringer infúziós oldattal a vérbe
juttatott deszilláltvíz, kálium és konyhasó dózisokhoz az élelmiszerekkel bejuttatott víz, kálium és konyhasó
dózisok hozzáigazítását. A Ringer oldattal (naponta) pl. 3 liter vízzel 0,36 gramm káliumot és 27 gramm
konyhasót juttatnak be a vérbe. Olyan optimális arányban, ahogy az egészséges ember testnedveiben vannak.
Nobel díjat kaptak 1950-ben, akik patkányokon és embereken egyértelműen bemérték a növelt káliumbevitel
és a csökkentett konyhasó bevitel vérbesűrítéssel magas vérnyomás okozó, ideg- és izomműködés, szív- és
keringés rontó, rákelőidéző, életrövidítő, nemi jelleg torzító, nemzőképesség elvesztés okozó, vagyis fajirtó
hatását. Az a vegyi- biológiai magyarázata, hogy mérgezi, tönkre teszi a növényi állati és emberi sejtek
membránjai működését, s ezzel a szervek, az egész élőlény védekezési és alkalmazkodási képességét is, a
sejtek közötti elektrolit folyadék kálium tartalmának nagyfokú növekedése.
A káliumról tudni kell, hogy már 1 vagy 2 gramm kálium 1 órán belül a vérbe jutása is veszélyezteti a
szívműködést lásd Medicina Könyvkiadó: Dr. Varga Péter és társai: az Intenzív betegellátás elmélete és
gyakorlata, Hyperkalaemia. A megivott 2 gramm kálium vese- és szívmérgező volt az OÉTI mérései során is.
Jelenleg, akármennyi víz mellé, akármilyen ütemezéssel legalább 4,7 gramm kálium és legfeljebb 5 gramm
konyhasó van előírva a menzai étkezésnél, és a desztillált tiszta vizet életveszélyes méregnek tüntetik fel.
A kálisóval is műtrágyázott legelőn a birka kosok negyedik nemzedéke már nemzőképtelen volt. Ez az
alapja, hogy az 1950 óta folytatott káliumműtrágyázás eredményeként egy izraeli tudós 2050-re a nyugati
férfiak nemzőképtelenségét valószínűsíti. A keleti országok nem, ill. alig használtak kálium műtrágyát.
A nemzetközi szabadalmaim szerinti sokváltozós Antirandom biológiai hatásvizsgálat a növények
alkalmazkodó képességének az elveszését közvetlenül is megjelenítette a fóliaházban létrehozott mesterséges
aszály során. A növények a palánta tűzdelési időpont eltérésekhez és a nitrogén- és foszfor műtrágya
dózisokhoz se tudtak alkalmazkodni, ahol a talaj vízoldott káliumtartalmát a káliumműtrágyák megnövelték!
Egyre többen mérik be, hogy egészségkárosító a káliumbevitel növelés. Például lásd a szlovákiai Új Szó
lapban 1988. IX. 16-án megjelent „Túl sok a kálium” című cikkben. Népirtás az ún. „MENZAREFORM”!
Lásd: www.tejfalussy.com, 101. email könyv.
Budapest, 2018. február 27.
A hazai kormányok helyett, jogos védelem (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitelként (Ptk.) küldi:
Tejfalussy András oknyomozó mérnök, számos hatásmérés tudományi nemzetközi szabadalom feltalálója, az
ügyet környezetvédelmi minisztériumi, országgyűlési és önkormányzati megbízásból is kivizsgáló szakértő
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/ Professzor úr erre vonatkozói nyilatkozatát lásd a www.tejfalussy.com, 10. videóban! /
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Melléklet-4:

EZ, AZ ANTIRANDOM LÉTESÍTMÉNY TERVEIM ÉS SOFTWARE-IM SZERINTI, A NEMZETKÖZI
SZABADALMAIM ALAPJÁT IS KÉPEZŐ, MŰSZEREK NÉLKÜL IS MEGVALÓSÍTHATÓ BIOLÓGIAI HATÁS
MÉRÉS, BÁRHOL KÖZVETLENÜL IS LÁTHATÓVÁ TESZI A MÉRGEZŐ KÁLIUM MŰTRÁGYÁK
NÖVÉNYEKRE GYAKOROLT, A MŰTRÁGYA ELADÓK ÉRDEKEIT SZOLGÁLÓ TUDOMÁNYOS KUTATÓK
ÁLTAL ÍGÉRT NÖVÉNYVÉDŐ ÉS TERMÉS NÖVELŐ HATÁSOKKAL ELLENTÉTES, VALÓJÁBAN
ASZÁLYKÁRFOKOZÓ, TERMÉSCSÖKKENTŐ, NÖVÉNYBETEGÍTŐ, VAGYIS TERMESZTÉSI KOCKÁZATÉS KÖLTSÉG NÖVELŐ HATÁSÁT. JÓL LÁTSZIK, HOGY AHOL VÍZOLDHATÓ KÁLIUM MŰTRÁGYA IS
VOLT A CSEREPEKBEN, A MÉRŐTÉRBEN LÉTREHOZOTT ASZÁLY (VÍZMEGVONÁS + TÚLMELEGEDÉS)
MIATTI STRESSZ IDEJÉN, MIND A NÉGY PAPRIKA FAJTA NÖVÉNYEI TELJESEN ELVESZTETTÉK AZ
ALKALMAZKODÓ KÉPESSÉGÜKET. ÉS NEM CSAK AZ ASZÁLYHOZ! A TALAJHOZ ADAGOLT NITROGÉN
ÉS FOSZFOR MŰTRÁGYÁKHOZ, S A PALÁNTA TŰZDELÉSI IDŐPONTHOZ IS. MIUTÁN A TALAJHOZ
ADAGOLT VÍZOLDHATÓ TÖBBLET KÁLIUM BEJUTOTT A NÖVÉNYEKBE, VÉGZETESEN ELRONTOTTA
A SEJTJEIK MŰKÖDÉSÉT, S EZZEL A TELJES NÖVÉNY ALKALMAZKODÁSI ÉS ÖNVÉDELMI
KÉPESSÉGÉT. A SEJTEKBŐL SZERVEZŐDÖTT MÁS ÉLŐLÉNYEKNÉL IS EZ A HATÁSA:
A SEJTEK KÖZÖTTI (EXTRACELLULÁRIS) TÉRBEN LÉVŐ (ELEKTROLIT) FOLYADÉKBA BEJUTTATOTT
TÖBBLET KÁLIUM AZ ÁLLATOKNÁL ÉS EMBEREKNÉL IS TÖNKRETESZI A SEJTEK, S EZ ÁLTAL A
SZERVEK ÉS AZ EGÉSZ SZERVEZET STRESSZ ELLENI VÉDEKEZŐ- S ALKALMAZKODÓ (ÖNVÉDELMI)
KÉPESSÉGÉT. AZ ÁLLATOKBA ÉS EMBEREKBE A MÉRGEZŐ TÖBBLET KÁLIUMOT A KÁLIUMMAL
MŰTRÁGYÁZOTT NÖVÉNYEKKEL ÉS/VAGY A KONYHASÓ HELYETT ÉTKEZÉSI SÓKÉNT HASZNÁLT
KÁLISÓVAL JUTTATJÁK BE. AZÓTA, HOGY AZ 1950-BEN NOBEL DÍJAS MELLÉKVESEKÉREG KUTATÓK
FENTEBB ISMERTETETT KONKRÉT BIOLÓGIAI HATÁS VIZSGÁLATI MÉRÉSEI IS EGYÉRTELMŰEN
BEBIZONYÍTOTTÁK A HOSSZANTARTÓ, TÖBB NEMZEDÉKET MÉRGEZŐ KÁLIUM TÚLADAGOLÁS
NEMZŐKÉPESSÉG RONTÓ, FAJIRTÓ HATÁSÁT. EGYELŐRE A NYUGATI ORSZÁGOKAT MÉRGEZTETIK A
KÁLIUMMAL. KÍNÁT ÉS AZ ISZLÁM ORSZÁGOKAT NEM, VAGY ALIG. KÍSÉRLETEKBEN A KÁLIUMMAL
MŰTRÁGYÁZOTT NÖVÉNYEKET FOGYASZTÓ BIRKÁK NEGYEDIK NEMZEDÉKÉNEK HIMJEI, A KOSOK
NEMZŐKÉPTELENEK LETTEK. EGY IZRAELI TUDÓS A (NEGYEDIK NEMZEDÉKI!) „NYUGATI FÉRFIAK
NEMZŐKÉPTELENSÉGÉT VÁRJA 2050-RE”. AZ ÁLTALA VALÓSZÍNŰSÍTETT „FÖLDTÚLMELEGEDÉSI”
STB. OK A KÁLIUMMAL MÉRGEZÉSRŐL FIGYELEM ELTERELÉS. A VALÓDI OK A MÉRGEZŐ KÁLIUM!
BUDAPEST, 2018. 03. 08. /Tejfalussy András /
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Melléklet-7:

Kód: TulSokAKalium-GondATejjel-1988-OV
„ TÚL SOK A KÁLIUM - ÚJ SZEMPONTOK A MŰTRÁGYÁZÁSBAN
( ÚJ SZÓ, 1988. szeptember 16. POZSONY )
A termőterületek műtrágyázásával, illetve a terméseredmények szempontjából a kemizálás
optimális mértékével és ennek környezeti hatásaival nem egy szakcikk, értékezés, vagy laikus
eszmefuttatás foglalkozik a sajtó hasábjain. A műtrágyázás egyik különösen negatív hatásaként a
zöldségfélékben és egyéb növényi termékekben fellelhető nitrogénszármazékokat nevezték meg, s
ezzel összefüggésben felhívják a figyelmet a nitrogéntartalmú műtrágyák túlzott alkalmazására.
A Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Növénykórtani és Rovartani Intézetében elért legújabb
eredmények azonban egy másik bűnösre mutatnak rá, amely részt vállal a modern
mezőgazdaságban mutatkozó negatív jelenségek szinte mindegyikéből. Ez a figyelemre és főleg
ellenőrzésre méltó elem - Ján Královicnak, az említett intézet munkatársának véleménye szerint - a
kálium, amelynek problémájával már évtizedek óta foglalkoznak.
GOND A TEJJEL
A probléma bevezetőjében el kell mondani, hogy a csehszlovák mezőgazdaság a műtrágyafelhasználása, a gyom- és rovar irtószerek alkalmazása területén is túl van azon a határon, amit a
termelés mennyisége és minősége szempontjából optimálisnak nevezhetünk. Általánosan elterjedt
nézet - mivel a termékekben magas a nitrátok aránya-, hogy a talaj nitrogénnel van túladagolva. A
nitrátok problémája természetesen komoly és aktuális, de a legújabb eredmények arra engednek
következtetni, hogy ebben is a túladagolt kálium illetve néhány helyen a foszfor hatását kell
látnunk. Köztudott, hogy viszonylag magas színvonalú nálunk a növénytermesztés, de problémáink
vannak az állattenyésztésben ahol a világ fejlett országaival való összehasonlítás nem éppen hízelgő
a számunkra. Ez leginkább a tömegtakarmányok minőségével kapcsolatban ütközik ki. A
tejtermeléshez például sokkal több erőtakarmányt használunk fel, mint más fejlett szarvasmarhatenyésztéssel rendelkező országok , mivel tömegtakarmánnyal nem tudjuk elérni a kívánt
tejhozamot. A szárított tömegtakarmány ugyanis nálunk 25-30 gramm káliumot is tartalmaz
kilogrammonként, noha az optimális mennyiség 10-15 gramm között lenne. De ugyanígy probléma
a burgonya keményítőtartalma, illetve a cukorrépa cukortartalma, sőt még a gabona korai érése is,
amely utóbbi legalább féltonnás veszteségeket okoz hektáronként. Mindez Královic mérnök szerint
a káliumtartalomra vezethető vissza.
HIÁNYZÓ MIKROELEMEK
A kálium az az alapvető elem, amely a növényekben az ionok felvételéről dönt. Bizonyos
koncentrációig harmonikusan felvesz mindenféle iont, de egy határon túl blokkolni kezdi a kalcium
és a magnézium felvételét. Ezek az ember és az állat ásványi táplálékának alapelemei. Hiányuk
csontlágyulást, csontritkulást, ízületi gyulladásokat okozhat, és manapság ezek a betegségek, az erre
való hajlam már fiatal korban is sok esetben megfigyelhető. A kálciumot és a magnéziumot a
növényi táplálékok, például a növények juttatják a szervezetbe, vagy a tej, de ha ezekből hiányzik,
akkor természetesen más úton kellene és súlyosabb esetben kell pótolni. De ez csak két elem. A talaj
magasabb káliumszintje más mikroelemek felvételét is akadályozza, például a légzés szempontjából
fontos vas, vagy a már említett nitrátok lebontásához szükséges molibdén, mangán és cink
felvételét.
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Ha ezek a mikroelemek ott vannak a szervezetben, akkor a nitrátokat ammóniákra bontják és az
távozik a szervezetből. Ha hiányoznak, akkor ez a szintézis nem megy végbe, csak nitridek vagy
egyéb nitrogénszármazékok, például nitrózaminok keletkeznek, s mivel ezek karcinogén anyagok,
betegségeket idéznek elő. A talajban lévő kálium a cink felvételének blokkolásával a gazdasági
állatok reprodukcióját is veszélyezteti.
DEFORMÁLJA A SEJTET
Mivel a kálium nem engedi meg, hogy a növény elegendő kalciumhoz jusson, ezzel tönkreteszi a
sejtfalat és emiatt növekszik a növények érzékenysége. A sejteket könnyen megtámadják a
mikroorganizmusok, egyéb kórokozók, s mivel a laza sejtszerkezet elősegíti a szabad aminosavak
felvételét - amelyek a mikroorganizmusokat táplálják - így azok elszaporodnak, a növényeken
betegségek jelennek meg.
Kedvező körülmények alakulnak ki a káliumot kedvelő gyomok számára is s ezek már nagy
mértékben el is szaporodtak. Ha körülnézünk a földeken, ahol egyébként egyre több gyomirtót
használunk, bizonyos fajta gyomok eltűntek, mások viszont állandóan terjednek. Eltűnt ugyan a
konkoly, amelynek nem kedvez a kálium, de van helyette libatop és parlagi tüske minden
mennyiségben. Ezek ellen újra herbicidet használunk, ami gátolja a fotoszintézist, tehát megintcsak
elősegíti a kálium felvételét. Ez újra lazábbá teszi a sejtek kötését s csökkenti a kórokozókkal
szembeni ellenállást, amelyet természetesen rovarirtóval kezelünk. Ez újra megindítja a probléma
láncolatát és a kör bezárult. S mindezekben a folyamatokban amelyek bonyolultabbá teszik és
drágítják a termelést, rontják a termékek minőségét, alapvető okként ott találjuk a káliumot. De
nemcsak a növények ellenállóképességét, illetve a mezőgazdasági termékek ásványianyagösszetételét befolyásolja, hanem közvetlen hatással van a gazdasági haszonra is. A burgonyában
valamikor a hatvanas évekig még 20-21%-os volt a keményítő tartalom. amely mára 13-14
százalékra csökkent, s ugyanez a helyzet a cukorrépánál is, ahol a hatvanas évekig 18-20 százalékos
cukortartalmat mérhettünk., s mára az átlag 14,6 százalék. Ehhez tudnunk kell, hogy az ötvenes
években a talaj káliumtartalma kilogrammonként még körülbelül 90 milligrammnyi szinten volt, s
mára már 250 körüli értéket is mérhetünk.
CSÖKKENTENI KELL
Ahhoz tehát, hogy a fentebb felsorolt problémákat kiküszöböljük, - az SZTA - Növénykórtani és
Rovartani intézetének eredményei szerint - a legfontosabb feladat a talaj káliumtartalmának
csökkentése. Ez nemcsak jobb terméseredményeket hozhat, hanem ami lényeges, javítja a annak
minőségét és csökkentheti az egyéb műtrágyák , a növényvédő és rovarirtó szerek felhasználását is.
Évek óta végzik a kálium és a nitrogén arányának a terméseredményekre való hatását vizsgáló
kísérleteket. Bebizonyosodott, hogy a legnagyobb terméseredményeket akkor érik el, ha a talaj
kilogrammja 90 mg mennyiségű káliumot tartalmaz és, hogy a terméseredmények 200
milligrammnál, különböző években 16-24 százalékkal is csökkenhetnek. Ez a 200 mg a jelenlegi
átlagos szint.
A talaj káliumtartalmának csökkentése megoldaná a nitrátproblémát is. Bebizonyosodott ugyanis a
kísérletek során, hogy a nagyobb mennyiségű termés elérése érdekében magas káliumtartalom
mellett háromszor, négyszer nagyobb mennyiségű nitrogént kell felvennie a növénynek. Ezen kívül
a talaj káliumtartalmának csökkentése még egy sor probléma megoldásában is segítene és
egyszerűbbé tenné - természetesen olcsóbbá is - a mezőgazdasági termelést.
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Ehhez a tudományos dolgozók véleménye szerint szükséges, hogy mindenütt pontosan
megállapítsák a talaj összetételét és kidolgozzák a műtrágyák szükséges adagolásának arányát.
Ezeknek a méréseknek az elvégzésére az agrokémiai vállalatok minden nagyobb befektetés nélkül
képesek, tehát elsősorban a mezőgazdaság dolgozóin múlik, hogyan közelednek a felvetett
problémához.
(Szénási) ”
Tejfalussy András méréstani szakértő nyilvános közérdekű országos kárelhárítási bejelentése
Orbán Viktor miniszterelnök támogatására, a Ptk. 484-487. §.-ra hivatkozással:
Az infúzió és étkezés esetén egyaránt optimális, a magzatot is tápláló vérszérum nátrium/kálium=30
arányának megfelelő (lásd Ringer infúziós oldat) napi 15-25 gramm fiziológiás NaCl sópótlást.
Az orvosok az 1950-ben e témában Nobel-díjat elnyert mellékvesekéreg kutatók állat és ember
kísérletei mérései alapján azt tanulják, hogy általánosan betegítő, idegrendszert tönkretevő, vese- és
szívmérgező, keringésrontó, rákkeltő és magas vérnyomást előidéző, életrövidítő, magzat torzító és
ivartalanító hatású is a fiziológiás szükségletnél rendszeresen több káliumot és/vagy kevesebb NaCl
konyhasót pótlás. Mi lehet az oka, mi lehet a tényleges célja, hogy az anyákat, az anyatejet, és ezzel
a magzatainkat, csecsemőinket is tudatosan túladagoltatja káliummal és nem engedi hozzájutni a
szükséges mennyiségű NaCl konyhasóhoz a kormány „Stop Só, Nemzeti sócsökkentési
programja”? a gyermekek élelmiszereinél (a WHO is) megengedte az NaCl konyhasó akár teljes
mértékben kálisóval helyettesítését, A Humana babatápszerben pl. 0,3 a nátrium/kálium arány, a
fiziológiás 30 helyett. A felnőttek korábbi optimális napi 15-25 grammos NaCl konyhasó pótlását 5
grammra csökkentették, miközben az átlagos káliumfogyasztásukat a szükséges max. 0,5 grammról
(lásd a Kálium-Retard orvosi kálium tabletta ajánlott mindössze 0,5 grammos napi dózisát, mely
dózist 8 óra alatt apránként juttat be, mivel már ennyi is mérgező, szívműködés rontó, EKG torzító
lehet, ha gyorsabban szívódik fel!), annak tízszeresére, 4,7 grammra növelték. Nemrég büntető
adóval (Chips adó) sújtotta az Orbán kormány a NaCl-dal normálisan sózott élelmiszereket, hogy
ezúton rákényszerítve az sótlan ízű élelmiszereket eladni képtelen gyártókat, megenni képtelen
embereket, hogy konyhasó helyett kálisóval „ízesítsék” a kenyeret és az egyéb alapvető
élelmiszereinket. Egyébként ugyanezt tették sok más európai uniós országban is, sőt Amerikában is,
ahol Barack Obama elnök egészségügy javítási ígéreteit teszik vele teljesíthetetlenné. (A kóser
élelmiszereket továbbra is fiziológiás mértékben NaCl konyhasóval sózzák, és egyelőre Kína és az
iszlám országok is mentesek a fajirtó hatású „Stop Só” programtól. )
A fentieket az általam képviselt Agroanalízis Tudományos Társaság gmk több tízezer parcellás
mezőgazdasági hatásvizsgáló és optimalizáló GTS-Antirandom sokváltozós kalibráló mérései tették
elsőként nyilvánvalóvá. Például 1992-ben is végeztünk olyan sokváltozós hatás kalibráló (az
általam feltalált GTS-Antirandom software szerinti) mérést, amely a káliumos műtrágyák aszály
kárt fokozó hatását egyértelműen leleplezte! Egy minisztériumi szerződésünk (amelyet az általam
vezetett, ill. jelenleg végelszámolóként képviselt Agroanalízis Tudományos Társaság gmk a
Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériummal kötött I-1077/90. KTM számmal)
keretében.
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VÉDEKEZÉSI LEHETŐSÉG
Védekezni csak a gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl konyhasó otthoni élelmiszer előállításhoz
fiziológiás mértékben használatával, a kálisóval műtrágyázott növények és egyéb kálisóval
megnövelt káliumtartalmú, vagy egyébként sok káliumot tartalmazó (szója stb.) élelmiszerek nem,
vagy megfelelően csökkent mennyiségben fogyasztásával és otthoni desztillálással (frakcionáltan
átpárlással tisztított ivóvizet ivással, azzal való ételkészítéssel lehet, miután csak évi 128.000
vízmintával ellenőrzik országosan az ivóvizeinket, ami azt jelenti, figyelembe véve, hogy 365 nap
van egy évben és országunkban 3200-nál több település van, hogy átlagban legfeljebb 8 naponként
mérnek be 1 vízmintát településenként, miközben belevezetik a fertőző vírusokat is tartalmazó
szennycsatornákat is a folyókba, de ezenkívül bele jutnak olyan szántóföldi és ipari és háztartási
mérgező vegyszerek is, amelyeket a vízmű technológia nem hatástalanít. (Lásd:
www.aquanet.fw.hu, www.desztvizhonlap2.atw.hu).
Fentiek alapján ismételten arra kérem Orbán Viktor miniszterelnök urat és a vidékfejlesztési,
egészségügyi, nemzetbiztonsági, honvédelmi, igazságügyi stb. minisztériumok vezetőit is:
1./ Minősítsék hamisnak és vonják vissza „A KÁLIUMELLÁTÁS HELYZETE
MAGYARORSZÁGON” című, a fentiekkel és a hazai Egységes Országos Trágyázási Kísérletek
sok éves mérési eredményeivel is ellenkező állításokat hangoztató KTM-MTA-TAKI kiadványt.
2./ Kötelezően írassák rá a kálisót tartalmazó műtrágyákra, hogy a termőtalajok kálisóval
műtrágyázása elrontja a tápanyagfelvételi egyensúlyt, aszálykárt fokozó, embert és állatot is
betegítő, sejtmérgező, rákkeltő és ivartalanító hatású.
3./ Írassák rá a 40%-os kálisó elnevezésű műtrágyákra azt is, hogy 26% NaCl konyhasó is van
bennük, s hogy a konyhasóval műtrágyázás szintén fokozza az aszály kárt.
4./ Haladéktalanul állítsák le a Stop Só, Nemzeti sócsökkentési programot.
5./ Kötelezően jelöltessék meg a nem kóser boltok vásárlói felé a kálisót valamennyi étkezési sóban
tiltó MSZ-01-10007-82 érvényes szabványnak megfelelő étkezési sókat.
6./ Tiltsák be a hazai vezetékes ivóvizek jól ellenőrzöttnek és biztonságosan tisztának hazudni
engedését.
7./ Ítéljék életfogytiglani szabadságvesztésre a nátriumklorid és a káliumklorid, ezen két
természetes anyag megváltoztatott arányával talajrontókat, embereket és állatokat betegítőket, és
büntessék meg a mérgezésről hivatalból tudó, de a minket mérgezőket nem feljelentő, a mérgezés
leállítását késleltető, akadályozó országgyűlési, minisztériumi, tudományos akadémiai,
kutatóintézeti, egyetemi stb. bűnözőket.
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MEGBÍZÁS NÉLKÜLI ÜGYVITEL (PTK. 484-487. §) KERETÉBEN FOLYTATOTT
NEMZETMENTŐ KÖZÉRDEKŰ ORSZÁGOS KÁRELHÁRÍTÁSI MUNKÁNK DÍJA:
Felkérem Orbán Viktor miniszterelnök urat, ill. az Országgyűlést, hogy a kálimaffia, és orvosmaffia
által 1960-tól, a kálisóval műtrágyázni kezdéstől mostanáig okozott országos kár alapján, amit, ha
akarják a kárelhárítást, a továbbiakban a fenti információk alapján könnyen el tudnak hárítani,
szíveskedjenek kifizetni a fenti kárelhárítási munkánkhoz rendelkezésre bocsátott ezen
információkat a mérések alapján a problémát kiderítő, általam képviselt Agroanalízis gmk és ezúton
az általunk finanszírozott alvállalkozója, az Antirandom gmk va. és az általunk foglalkoztatott külső
szakértők részére.
Konkrét díjigény:
Az eddigi összes környezeti, egészségi és gazdasági kár független szakértők által megbecsült
kárértékének a 0,001%-a, 60 napos kifizetési határidővel, a gmk v.a. végelszámolójának a címére, a
kezemhez való átutalással.
Verőce, 2011. 11. 17.

Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, méréstani szakértő
(1-420415-0215), Agroanalízis Tudományos Társaság gmk v.a.
Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115.
Tel./fax: 250 6064. Email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

Tájékoztatásul kapják:
Dr. Polt Péter legfőbb ügyész
Fővárosi Bíróság t. Cégbírósága (hiv.: Cgt.01-10/022069/15.)
US President Mr. Barack Obama

Függelék:
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TALÁLMÁNYAIM, AMELYEK NÉLKÜL AZ EMBERISÉG TÚLÉLÉSE ELKÉPZELHETETLEN
Az emberiség túléléshez két dolog kell: sokváltozós pontos biológiai hatásvizsgálat, és pontos, sokváltozós
egyéni- és közösségi döntés. A megfelelő mérőlétesítmény bázisterveket és bázissoftware-ket én találtam fel.
Ökoszisztéma védelem a sokváltozós mezőgazdasági technológiák biológiai hatásai hatékony
bemérésével és optimalizálásával: Sokféle hatás együttes következményeit a nemzetközi szabadalmaim
szerinti hatás mérési programok és hatásmérő létesítmény tervek szerinti GTS-ANTIRANDOM
hatásmérések és hatás- és következmény kapcsolat megjelenítések alkalmazásával lehet megbízhatóan mérni.
Ez ügyben legfontosabb a növények, állatok és emberek egészségét rontó mezőgazdasági technológiai hibák
és hiányosságok valódi okai biológiai hatásmérésekkel felderítése és az egészséges növényeket és egészséges
növényi élelmiszereket biztosító optimális mezőgazdaság létrehozása, fenntartása. Ezért is lett az egész
világra kiható, legjelentősebb biológiai hatás mérési eredményünk, hogy az ANTIRANDOM méréseink
egyértelműen, közvetlenül láthatóan is megjelenítették, hogy a káliummal műtrágyázott talajokban a
növények elvesztik az aszály-stressz tűrő és egyéb környezeti hatásokhoz alkalmazkodó képességüket.
(Később előkerültek 1950-ben Nobel díjat kapott biológusok hatás mérései is. Ezek azt is bebizonyították,
hogy a káliummal műtrágyázott növények, vagy a kálisóval „sózás” idővel teljesen nemzőképtelenné teszik
az ezeket fogyasztó embereket és állatokat. Más kísérletek is előkerültek. Utóbbiak szerint a birka kosok 4.
nemzedéke nemzőképtelen lett a káliummal is műtrágyázott legelőn. Nemrég a kálium mérgező hatását, mint
tényleges okot elhallgatva, Izraelben egy tudós előállt vele, hogy izraeli kutatók „a nyugati férfiak teljes
nemzőképtelenségét várják 2050-re”. Azaz a nyugati országokban 1950-től elkezdett kálium műtrágyázással
mérgezni kezdett 4. nemzedéknél! Kína sem, s a többi keleti ország sem műtrágyáztak mérgező káliummal.
Nyilvánvalóan ezért maradhattak, maradhatnak a káliummal nem mérgezett „keleti férfiak” nemzőképesek!)
2. Pontos, sokváltozós egyéni és közösségi döntés: A szakértési hiányosságokat, elfogultságokat is felfedő
zavarszűréses Automatikus Pszicho-Logikai Analízis (APLA) programunk alkalmazásával az emberek
bármely ügyben a korábbinál sokkal gyorsabban és megbízhatóbban tudják a sokféle ok és a sokféle okozat
közötti kapcsolatokat fontosság és biztosság szerint rangsorolni. Már számos témában sikeresen alkalmaztuk.
HONLAPJAINKON MEGTEKINTHETŐ FEJLESZTÉSI- ÉS ALKALMAZÁSI REFERENCIÁINK
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/aquanet-apla/aquanet-2-apla/aquanet-2/szoveg1/apportlicenc-bazis-1.htm
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/referenciak.htm
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/aquanet-apla/aquanet-2-apla/apla-org/apla-szoveg1/aplakezdooldal.htm
Szerzői jogi tájékoztatásomat a GTS-Antirandom és APLA programjainkat és létesítmény terveinket saját
pályázati apportjuk céljára igénylő fejlesztő partnereinknek lásd melléklet: GTS-Antirandom-apport-180302.
Fejlesztő szakembereink megfelelő projekt finanszírozás mellett tudják szolgáltatni a fenti, országos- és
nemzetközi alkalmazásokhoz a legkorszerűbb mérő- és kiértékelő rendszereket, s ezek vezérlő programjait.
Budapest, 2018. március 6.

/ Tejfalussy András Cégbíróságon hitelesített aláírása /

