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KÖZÉRDEKŰ JAVASLAT A PETÍCIÓNKAT VÁLASZ NÉLKÜL HAGYÓ MEZŐGAZDASÁGI
MINISZTERHEZ ÉS MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIAI ELNÖKHÖZ
Javaslom a kálisóval és konyhasóval kevert műtrágyák és szabványsértő étkezési sók árusításának
betiltását mindaddig, amíg tényleges sokváltozós hatásvizsgálatok eredményeivel nem hitelesítették
az ajánlott dózisaikat. Azért, mert hatás vizsgáló mérésekből nyilvánvaló, hogy mérgezik a talajt, a
talajvizet és ezzel az ivóvízkészleteket, és a növényeket, állatokat és embereket is.
Az engedélyezéseiknél Önök által alapul vett, a valóságban előfordulónál sokkal kevesebb (hatás-)
változós méréseik és az Önök ezekre alapozott korreláció számításai, s a betegedési, életrövidülési
és elhalálozás ok valószínűsítő „epidemiológiai statisztikáik”, elvileg is alkalmatlanok a tényleges
sokváltozós hatásvizsgálatok helyettesítésére, pótlására. Viszont környezet- és élőlény mérgezésre
alkalmasak. Például arra, hogy aszálykár fokozó konyhasót és növényt, állatot és ember is mérgező
kálisót ajánlhassanak alapműtrágyaként, s a NÉBIH „állati takarmányként”, meg étkezés sóként is.
Valamennyi jogásznak tudnia kell, hogy Önök a nemzetközi emberi jogi egyezményt durván sértő
állat- és emberkísérletet folytatnak azzal, hogy a mezőgazdaságban és élelmiszerként, de gyógyítási
célra is ajánlott olyan vegyi anyagokat engednek alkalmazni, amelyeknek a mérgező hatásait nem
ellenőrizték az alkalmazásukkal érintett valamennyi élőlényre gyakorolt kombinációs hatásuknak a
megbízható tényleges, sokváltozós hatás-mérésekkel vizsgálatával, valamennyi ajánlott dózisuk és
lehetséges dóziskombinációjuk élettani hatásai vonatkozásában, valamennyi alkalmazási helyre, s
valamennyi ajánlott (és nem ajánlott) alkalmazási időintervallumra. Ezeknek az anyagoknak csak a
mennyiségeit mérik pontosan a méregdrága „nagypontosságú akkreditált laboratóriumaik”, de az
élőlényekre való hatásaikat azok tényleges mérésére alkalmatlan módszerekkel mérik, s félrevezető
hamis statisztikáikból és a meghamisított eredményű hatásmérésekből következtetnek a hatásaikra.
Mivel Önök és a pártjaik és kormányaik gyakorolják a hatalmat, természetesen folytathatják, hogy
semmibe veszik, semmibe vetetik az Önökhöz benyújtott közérdekű bejelentéseinket, kárelhárítási
javaslatainkat és büntetőfeljelentéseket, s ezzel is igazolják, hogy tudatosan mérgeztetik a magyar
termőföldeket, vizeket, növényeket, állatokat és embereket, miközben a kormány törvényessé tette,
hogy izraeli cégek „liberalizáltan” betelepüljenek és felvásárolhassák Magyarország termőterületeit
és egyéb ingatlanait is, majd a cégtulajdonosok átírathassák a (volt) magyar nemzeti vagyont az itt
született gyerekeikre, vagyis Izraelt csinálhassanak egész Magyarországból, ahogy az Izraeliták
Szövetsége azt 1910-ben nyilvánosan meghirdette azzal, hogy az egész világ tőkései pénzelik.
Mellőzöm a Petícióinkban dokumentált fenti hatáskalibrálási- és azon alapuló egyéb „tudományos”
csalások mérési stb. bizonyítékai megküldését, mivel közzé vannak téve az internetes honlapomon
lásd: http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/52.emailkonyv:1.es.2.peticio.pdf
Azt javaslom válaszoljanak, mert az érdemi választ mellőzés a tudatos hazaárulás beismerése lenne.
Verőce, 2015. 06 08.
Tejfalussy András méréstudományi szakértő feltaláló
volt országgyűlési szaktanácsadó (megbízás nélkül is
kárelhárító, lásd Ptk.), H-2621 Verőce, Lugosi u. 71.

www.tejfalussy.com

feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
miniszter <miniszter@vm.gov.hu>;
címzett:
Lovász László MTA elnök <info@titkarsag.mta.hu>
Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>;
"Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter" <miniszter@im.gov.hu>;
másolatot
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
kap:
fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu;
"dr. Oravecz Márton NÉBIH elnök" <ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu>
dátum:2015. június 8. 13:06
KÖZÉRDEKŰ JAVASLAT A PETÍCIÓNKAT VÁLASZ NÉLKÜL HAGYÓ MEZŐGAZDASÁGI
MINISZTERHEZ ÉS MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIAI ELNÖKHÖZ. Javaslom a kálisóval
tárgy:és konyhasóval kevert műtrágyák és szabványsértő étkezési sók árusításának betiltását
mindaddig, amíg tényleges sokváltozós hatásvizsgálatok eredményeivel nem hitelesítették az
ajánlott dózisaikat . . .
küldő:gmail.com

www.tejfalussy.com

