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ALLERGIÁVAL KAPCSOLATOS ÁRUCIKKEK HATÁSÁT EGYÜTT KELL VIZSGÁLNI! 
 
Méréstani szakértői vélemény és allergizáló hatás vizsgálat kiterjesztési javaslat a Gazdasági 
Versenyhivatalhoz az allergiacsökkentő parlagfűtablettát árusítóknak feltett kérdései alapján. 
 
A Gazdasági Versenyhivatal P/1078/2013. ügyszámú, P/1078-3/2013 iktatószámú, (dátum: 2013. 
szeptember 25. levelét az ügyintéző dr. Szabados Anett panaszkivizsgálóként írta alá. (Melléklet 1.). 
 
A levelet elhallgatott nevű valaki(k)nek a kezdeményezésére írta a Dombszéli Vadgesztenye (6500 
Baja Zrinyi Miklós u. 8.) és 'dr. Várhegyi László panaszoltak „magatartása” tárgyában, a 
tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a 
továbbiakban Tpvt) 43/I. §-ának (1) bekezdése alapján panaszként kezelt beadványnak a 
Versenyhivatalhoz érkezésére hivatkozással. 
 
Dr. Szabados Anett vizsgáló azt a panaszt vizsgálja „versenyfelügyeleteinek nem minősülő eljárás” 
keretében, hogy a  „tudományosan nem megalapozott állítások jelentek meg”, amelyek szerint a 
parlagfű egyes részeiből előállított „Istenek Eledele, Abrosia Artemissiifolia elnevezésű terméknek 
az alkalmazása a parlagfű allergia megszüntetése mellett számos előnnyel jár, így kezdeti stádiumú 
rákos megbetegedések gyógyítására is alkalmas”. Valószínűleg „ellenérdekeltek” kérték az eljárását. 
 
Kik ellenérdekeltek? Például azok, akik az élelmiszerekkel bejutó nátrium/kálium dózisarányát az 
élettanilag optimális nátrium/kálium=30 dózisarányról (lásd az általánosan használt infúziós 
oldat (Melléklet 2.) étkezésnél is nyilván optimális nátrium/kálium=30 dózisarányát, 2/4,7=0,43-ra 
változtatták, és ezt erőltetik ránk a tiszta NaCl konyhasó gyógyszertári árusítását betiltó Országos 
Főgyógyszerész körlevelével, s a Pékszövetséggel a pékáruk kálisóval ízesítésében megegyezéssel.  
 
Ha a Gazdasági Versenyhivatal támadja az allergizáló anyagokhoz hozzáedzéssel védőket, miért  
nem támadja a konyhasó nélkül készített és/vagy mérgező kálisóval ízesített kenyérrel 
allergizálódást okozókat? Miért nem támadja a kálisóval mérgezett sókat hamis termékfeliratokkal 
és magasra szabott árakkal gyógyhatásúnak feltüntetőket? Miért nem támadja a vegyszerekkel, 
arzénnel és vírusfertőzött emberi ürülékkel stb. szennyezett vezetékes ivóvizet egészségesnek 
hazudókat és a kálisóval mérgezett szabványsértő étkezési sókat a tiszta NaCl étkezési sónál sokkal 
egészségesebbnek hazudókat, s a tiszta desztillált ivóvizet az arzénesnél mérgezőbbnek hazudókat?! 
 
Azok is ellenérdekeltek, akik semmibe veszik, hogy orvosi egyetemi tankönyvi tantétel, hogy az 
EKG torzulás is mutatja, hogy minden egészséges felnőtt szívműködését elrontja, ha szájon át, az 
ételekkel, italokkal, egy napon belül 5-8 grammnál több kálisó, vagyis 2,2-3,6 gramm/24 óránál 
nagyobb káliumdózis jut be szervezetébe. Tömeggyilkos kormány, amely ennél sokkal nagyobb 
káliumdózist, 4,7 grammot ír elő átlagos napi fogyasztásra, a szokásos ételekkel mindig pótlódó 
napi max. 0,8 grammos kálium szükséglet hétszeresét, sőt a hirtelen bejuttatását is megengedi, és 
közben lecsökkenti az élettanilag optimális, a többletkálium gyors eltávolítására is szükséges napi 
15-25 gramm NaCl konyhasó pótlást 5 grammra (= a nátriumpótlást 2 grammra)! (Melléklet 4.) 
 

www.tejfalussy.com

http://www.tejfalussy.com/


2/17. oldal, 2013-10-01, Kód: parlagfu-ugyi-szakvelemeny-131001 

Azok is ellenérdekeltek, akik egy Lewish Dahl nevű tudományos kutató és bűntársai konyhasó 
etetéssel magas vérnyomás betegséget előidézési patkánykísérleti mérési adatait emberre hamisan 
számolták át, és ezzel azt a hamis látszatot keltik, hogy magas vérnyomást okoz a szokásos mértékű 
konyhasó pótlás, miközben csak a napi fél kg-nál több konyhasó szájon át bejutása okoz embernél 
magas vérnyomás betegséget. (Melléklet 5.) Azóta 20-99%  mérgező kálisót tartalmazó „étkezési 
sókat” árusítanak „gyógytápszerként”, a gyógyhatású tiszta NaCl-nál magasabb áron! (Melléklet 6.) 
 
Azok is ellenérdekeltek, akik egy WHO kiadványban szereplő azon hamis állításra alapoztak, hogy 
a gyerekeink ételében korlátozatlanul szabad kálisóval „helyettesíteni” a konyhasót. (Melléklet 7.) 
 
Azok is ellenérdekeltek, akik titkolják az 1950-ben Nobel díjjal kitüntetett tudományos kutatók 
hazánkban csak „sunyipublikált” állat- és emberkísérleti hatásvizsgálati mérési eredményeit, 
amelyek egyértelműen bebizonyították, hogy az étkezési nátrium/kálium dózisarány nagymértékű 
megváltoztatása megszünteti a szervezet stressz elleni védekezőképességét, és hogy emiatt biztosan 
csökken a rákbetegség előidéző hatások és allergizáló stb. káros hatások elleni védekezőképesség is.  
 
Ellenérdekeltek a rákbetegségeket és allergiabetegségeket megsokszorozó „Nemzeti Sócsökkentési 
Stop Só program” kieszelői és ránk kényszerítői, az MSZ-01-10007-82 szabvány által tiltott, a 
sóbányákban és tengervízi sóbepárlásnál az NaCl konyhasó kitermelésnél mérgező hulladékként 
keletkező kálisót talajmérgező műtrágyaként és mérgező étkezési sóként árusításán gazdagodó 
mindenféle hazai és külföldi cégek. 
 
Ellenérdeketek azok is, akik a parlagfűre allergiás betegek számának megsokszorozódását a 
parlagfűre ráfogással, a parlagfű irtására képtelen elszegényedett földtulajdonosokat, kertes ingatlan 
tulajdonosokat pénzbüntetésekkel sújtják, és ezzel eladósítva őket elárvereztethetik az ingatlanaikat. 
Ily módon a spekulánsok negyedáron is megszerezhetik az eladósított ingatlanokat a végrehajtóktól!  
 
Ellenérdekeltek a nyugdíjasok befizetéseit a megváltoztatott nátrium/kálium dózisaránnyal 
életrövidítéssel megszerző kormány(ok) is, hogy a nátrium/kálium=2/4,7=0,43 dózisarány előírásuk 
miatt allergizálódást is a parlagfűnek tulajdonítsák A kormány az életünk rövidítésével tudja 
„megtakarítani” a nyugdíjfizetést. Ebből az extrabevételéből tudja törleszteni az elpazarolt hiteleket.  
 
Azok is ellenérdekeltek, akik mérgezőnek hazudják a tiszta a desztillált vizet ivást, miközben ők 
több ezer éve azzal és sózott kenyérrel gyógyítják magukat. (melléklet 8., melléklet 9.) Részünkre 
pedig a tiszta desztillált vízre ráírják, hogy csak szennyezett vízhez keverés után szabad ivóvízként 
használni (Melléklet 10.)  
 
A természetes védekezési módszerek ajánlói elleni hatósági támadások, de az ártó vegyi fegyverré 
tett étkezési sókat és szennyezett ivóvizeket ajánlókat a hatóságok által nem elmarasztalás is, azt    
bizonyítja, hogy Magyarországon az élelmiszer árusok és -áruik ellenőrzésével megbízott hivatalok 
büntetlenül semmibe vehetik az érvényes magyar szabványt, az EU-normákat, s az alapjogainkat.  
 
Az OÉTI, a minisztériumok, az önkormányzatok közös egészségveszélyeztetést folytatnak 
azzal, hogy a tisztább ivóvizet mérgezőbbnek tüntetik fel az arzénnel és a szennycsatornák mérgező 
vegyszereivel, emberi, állati ürülék tartalmával (amelyben a vízműveknél a klórozástól nem 
hatástalanodó vírusok is vannak, melyek átjuthatnak az ivóvízbe) szennyezett vezetékes víznél is, 
amit az Ő hiányos méréseik hiányosan ellenőriznek. Ezzel a vezetékes ivóvíz gyártók gazdagodását 
segítik elő, miközben akár 10-20 évvel is lerövidítik az életünket, a környező országok lakosai 
átlag-élethosszához képest. A magyarokét kb. 10 évvel, a cigányokét kb. 20 évvel rövidítették le! 
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A hazai élelmiszer biztonságot ellenőrző szervek hivatali eljárásainak a cionszelektivitását 
bizonyítja, hogy a nemzsidók kenyerét rontással és a desztillált tiszta esővíz ivóvízhez jutásukat 
megakadályozással való népirtást előíró Tóra és Talmud (Talmud Baba kamma 93 b. lap és Taanith 
10 a. lap, és 5 Mózes 7/2,22, és 2 Mózes 23/20-33) zsidó törvények nincsenek hatályon kívül 
helyezve, törvényeink nem büntetik a betanítóit és alkalmazóit, akik tehát kálisóval kevert étkezési 
sókkal és a szennycsatornákkal szennyezett folyóvízből gyártott szennyezett, fertőzött ivóvízzel, 
mint „étkezési vegyi fegyverekkel” büntetlenül gyilkolhatnak minket, s ezt bizonyítottan teszik is, 
azok a miniszterek és a hamis szakértőik, akik azt állítják felénk a tiszta desztillált vízről, hogy 
életveszélyes „vízmérgezést” okoz, miután átnevezték a víz túlsúlyba jutását az NaCl konyhasóhoz 
képest „vízmérgezésnek”. (Melléklet 11.) Valójában csak a napi 15 litert meghaladó NaCl mentes 
folyadékbevitel okozhatna ilyen mérgezést, vagyis relatív nátriumhiányt. Az ún. „Vízmérgezést” 
nem a tiszta desztillált víz, hanem a 2/4,7=0,43-ra változtatott nátrium/kálium=dózisaránnyal, a 
konyhasóhiányos és a káliumot mérgezően túladagoló ételekkel ők okozzák nekünk! (Melléklet 12.) 
 
Egyébként a parlagfű allergizáló komponenseihez lassanként emelt dózisokkal hozzászoktatás az 
internetes lexikon Wikipédiában (Melléklet 13.) is szereplő hagyományos gyógymód. Az sem 
újdonság, hogy valamely anyagok allergizáló hatásának csökkenése mentesíti az immunrendszert a 
túlterheléstől és ezáltal elősegíti a rákbetegség elleni hatékonyabb védekezését. A panaszosok és 
szakértőik hozzáértés hiánya és vagy a  „cionszelektív hivatali eljárási gyakorlat” kihasználására 
építő jogtalan üzleti előnyszerzés is lehet az eltitkolt  „nevű panasztevők” panaszában szereplő 
kérdésként megfogalmazott, megalapozatlanul rágalmazó „hivatali gyanúsítások” tényleges célja. 
Lehet, hogy versenyfelügyeleti eljárás keretében szakmai kérdésre ürügyén adatokat gyűjtenek a 
parlagfű allergiát kizárólag a parlagfű hatásának tulajdonító ellenérdekelt „panasztevő(k) hasznára? 
  
Egyebekben egyetértek Horváth Gábor, a Dombszéli Vadgesztenye Kft. vezetője által előttem 
vázolt ellentmondással is. Fenti szakvéleményem megalapozottságát a Gazdasági 
Versenyhivatalhoz korábban benyújtott bejelentéseimmel (melléklet 14. és melléklet 15), és a 
www.tejfalussy.com honlapom és az azon belül elérhető www.aquanet.fw.hu honlapunk 
hatáskalibráló méréstani és bűnügyi dokumentumaival is bizonyítom! 
 
Ez a szakértői véleményem az eddigi kormányok és hivatalaik károkozó csalásai és mulasztásai 
károkozó hatásai enyhítésére szolgáló közérdekű kárelhárítás, mely az általam vezetett, ill. képviselt 
tudományos társaságok és azok alvállalkozói korábbi minisztériumi és országgyűlési szakértői 
korábbi munkái eredményein is alapul. Ezért a kárelhárításért a Ptk. 484-487 §-ra tekintettel  a 
megbízás nélküli közérdekű kárelhárítási ügyvitelért járó költségtérítést és munkadíjat az ezúton 
leleplezett bűnözők munkáltatóival és vagy azokkal, akik helyett a kárelhárítást végezzük, az 
általam képviselt Agroanalízis Tudományos Társaság gmk v.a (és PJT) fenti címére kérem utaltatni!  
 

Verőce, 2013. 10. 01.                         
  E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com 

 
Mellékletek: 
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Melléklet 1.  

 
 http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/10/gazd.-vers.hiv_.-feljel.-parlagfu-130925.pdf 

 
 

Melléklet 2. 
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Melléklet 3. 
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Melléklet 4. 
 

 

www.tejfalussy.com



7/17. oldal, 2013-10-01, Kód: parlagfu-ugyi-szakvelemeny-131001 

Melléklet 5. 
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Melléklet 6. 
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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. 
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Melléklet 12. 
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Melléklet 13. 
 

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/10/Parlagfű-Wikipédia.htm 
 

Melléklet 14. 
 

http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/doksik/kalisoval-kevert-konyhasoval-csalokat-felj-130929-gvh.pdf 
 
 

Melléklet 15. 
 

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/09/szennycsatornazasi-csalas-130928-ajbh.pdf 
 
 
 

Szakvéleményem címzettje: a Gazdasági Verseny Hivatal, dr. Szabados Anett, 
a parlagfű gyógynövényként árusításával és a konyhasóhiányos, kálisóval 

mérgezett élelmiszerek és a szennyezett ivóvíz árusításával kapcsolatos 
bizonyítékok összehasonlító együttes vizsgálata kezdeményezéseként. 

E-mail: SZABADOS.Anett@gvh.hu,  
 

Másolatot kapnak: 
 

1.  A vegyi fegyverként használt kálisóval élelmiszermérgeztetés és ivóvízszennyezés 
egészségkárosító hatásait más anyagokra, pl. a parlagfűre és tiszta desztillált ivóvízre 
ráfogók és a ráfogók rendőr, ügyész bíró stb. bűntársai elleni korábbi feljelentéseim 

pontosítására is: dr. Polt Péter legfőbb ügyész, E-mail: lu@mku.hu  
 

2. A jelenlegi kormány helyett is végzett kárelhárításról tájékoztatásul: Orbán Viktor 
miniszterelnök, E-mail: viktor.orban@parlament.hu 

 
3. Élelmiszer-biztonsági ellenőrzési koncepciós csalás leleplezésemről tájékoztatásul: 

dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, E-mail: miniszter@vm.gov.hu 
 

4. Agroanalízis gmk v.a. korábbi eredményeit értékesítési kísérletről tájékoztatásként: 
a Fővárosi Törvényszék t. Cégbírósága, Hivatkozás: Cg.01-04-231575,  

E-mail: fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu 
 

5. 'Dr. Weixl-Várhegyi László okl. mérnök, természetgyógyász, ny. r. alezredes, 
E-mail: biolaci47@gmail.com 

 
6. Dombszéli Vadgesztenye Kft, Horváth Gábor ügyvezető,  

E-mail: hawthorn.hungary@gmail.hu 
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7. E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com 
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