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Előszó

Az eltitkolt  magyarországi  csőd főokokról  és  azok elhárítási  lehetőségeiről,  a  magyar  lakosság 
felvilágosításához, a mai nap a következő dokumentumokat küldtem meg a “Nemzet Televíziója”, a 
Duna Televízió Szerkesztőségének, “legaktuálisabb nemzeti televíziós tematikaként”:

1. Sajtóközlemény,  2012.  március  22.  Termőföldtől  az asztalig  ellenőrzik az  élelmiszereket 
címmel. Melléklete: a 2012. április 8-án hozzáfűzött észrevételeim. 

2. Háttéranyag.  NÉBIH,  2012.  03.  22.  Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági  Hivatal,  elnöki 
titkárság.

3. NaCl-dal talajmérgezni engedő jogszabályok fenntartóit feljelentés a Legfőbb Ügyészhez + 
az 1,3,4. melléklet + a 2. melléklet, mint függelék.

4. Lenullázzák  az  élelmiszerbiztonságot  a  bibliahamisítással  kísért  Nemzeti  Sócsökkentési 
Stop Só programot végrehajtó szervezetek + melléklet.

5. A  Magyarországi  Országgyűlés  ivóvízhez  jutásunkat  akadályozó  rendeleti  csalása  + 
melléklet.

6. A Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bíróságot felkérés, hogy számoltassa el a Magyar 
Államot azzal, hogy ki használja azt a pénzt, amit a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 
(MAZSIHISZ) az általuk még nem ismert nevű 508.000 magyar zsidó holokauszt áldozat nevében 
kért és megkapott. 

7. Változatlan  formában  terjeszthető  röpirat,  a  magyar  lakosság  elől  eltitkolt  csőd  főokok 
témáiban javasolt ismétlődő tüntetésekhez + melléklet (7 pont).

8. Amit az étkezési sóról tudni kell.

9. Nem  jogállam,  amelyik  nem  helyezi  hatályon  kívül  a  “Szent  Biblia”  azon  szövegeit, 
amelyek  a  zsidókat  a  nem  zsidókat  kiirtási  módszerekre  betanítják  +  mellékletek  (Sámuel  II.  
Könyve 8-31. + Babyloniai Talmud címlap + Software népirtáshoz címmel, a Talmudból magyarra 
fordított egyes fajirtási törvények).

10. Vizsgálat  kérésem a hazai  találmányi  hivatal  elnökétől,  a  tőlem a méréstani  nemzetközi 
szabadalmaim szerinti tudományos mérő létesítmény terveim és software-im “szerzőségét ellopó”, a 
találmányaim  szerinti  új  kutatás-fejlesztési  megoldásokat  azok  átnevezésével  elplagizáló 
akadémikusok  kutatás-fejlesztési  alapokból  pénzelése  kérdésében,  “licencsor”  melléklettel  a 
találmányaimról. 

11. Közérdekű  javaslat  Ph.  D.  Illés  Zoltán  államtitkárhoz:  Mondják  be  a  Rádiók  a  víz 
vírusszennyezését  is,  épp  úgy,  mint  a  légszennyezést.  Melléklete:  Az  országos  ivóvízminőségi 
helyzet 1988-ban a KÖJÁL vizsgálatok alapján kifogásolt minták arányával (%) jellemezve.

12. Büntető feljelentés az országunkat tönkretevő műtrágyázási hatás-kalibrálási csalást
 szervezők és megengedők ellen, 6 melléklettel.
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Tejfalussy András okl. vill. mérnök, méréstani szakértő, Agroanalízis Tudományos Társaság gmk 
Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115. , T/F.: +3612506064, 

+3627380665, mobiltel.: +36202181408, e-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

Kód: videkfejlesztesi-miniszterium-talaj-elsozasi-korrupcioja-120407

NaCl-dal talajmérgezni engedő jogszabályok fenntartóit feljelentés a Legfőbb Ügyészhez! 

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE, A PTK. 484-487. § 
SZERINTI, NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ KÁRELHÁRÍTÁSKÉNT:

HAZÁNK VÉDELMÉRE, KÉREM A JOBBIK MAGYARORSZÁG HAZAI ORSZÁGGYŰLÉSI 
ÉS EURÓPAI UNIÓS KÉPVISELŐIT, HOGY NYÚJTSÁK BE AZ ALÁBBI INTERPELLÁCIÓT: 

IZRAELIEK KORRUMPÁLJÁK az országgyűlési  képviselőket,  a  vidékfejlesztési  minisztérium 
vezetőit és a Magyar Tudományos Akadémia vezetőit, akik hamis országgyűlési rendeletekkel és 
törvényekkel lehetővé teszik, hogy az aszálykárt felfokozó, önköltséget és termesztési kockázatot 
megtöbbszöröző,  a  talajban  “ördögként”  működő  nátriummal,  NaCl  nátriumsóval  szabadjon 
műtrágyázni?  A  magyar  parasztgazdaságok  végzetes  eladósodását  az  aszályos  időjárásra 
ráfoghatóvá  tevő,  s  ezzel  a  magyar  termőföldeket  izraelieknek  a  tulajdonába  átjátszó  KÁLI 
KAMEX 19% NaCl-ot, a hamis elnevezésű “40%-os kálisó” pedig 26% NaCl-ot is tartalmaz! Az 
ilyeneket árusító International Potash Istitute cég a hazai akadémiai kutató intézetek és a KTM 
hamis publikációit hivatkozta az idei OMÉK-en, lásd 4. melléklet! A minisztériumi, akadémiai és 
országgyűlési szakértők ismerik az anyag károsságát, mert amikor az Európai Unióra hivatkozva a 
járdák NaCl-dal  jégtelenítése ellen szónokolnak,  hangsúlyozzák,  hogy „a jégtelenítésre  használt 
NaCl konyhasó talajvízbe jutása végzetesen károsítja az útmenti fákat”. 

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK, MINISZTÉRIUMI VEZETŐK ÉS AZOK SZAKÉRTŐI 
TUDATOS  HAZAÁRULÁSÁNAK  MINŐSÍTHETŐ  KORRUPCIÓJA OKIRATI  ÉS  MÉRÉSI 
STB. BIZONYÍTÉKAIT lásd a több civil szervezet által ezelőtt 2 évvel benyújtott Petíciónkban (1-
3. melléklet), amelyet az előző és a jelenlegi minisztériumi vezetők máig sem méltattak válaszra (!), 
valamint lásd a  www.aquanet.fw.hu és a  http://aquanet1.net76.net tudományos honlapjainkon!

Kérem, hogy az Országgyűlés fizesse ki a kárelhárítási díjat a végelszámolóként általam képviselt 
Agroanalízis Tudományos Társaság gmk részére, ahol a nemzetközi szabadalmaim alapját képező 
sokváltozós hatás-kalibráló software-im szerinti mérésekkel lepleztük le a műtrágyázási csalást.

Mellékletek: 
1./ Petíció, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Gráf József miniszter úr részére és  
a Magyar Köztársaság mindenkori mezőgazdasági miniszteréhez, kód: Peticio-NaCl-mutragyazas-
Ellen-1000402 , 2./ KÖVETELJÜK A KONYHASÓVAL MŰTRÁGYÁZÁS BETILTÁSÁT! (20 oldal),  
kód:  StefanovitsHazaarulasi100323, 3./  A  konyhasóval  mûtrágyázást  betiltást  követelõ  (lásd  
melléklet:  „StefanovitsHazaarulasi100323”)  petíciót  benyújtók  listája  a  2010.  03.  30-i  állapot  
szerint, kód:  NaCl-mutragyaEllenPeticiotBenyujtas100330lista,  4./  Kapcsolódó  korábbi büntető  
feljelentés szövege, amelyet akkor csatolt 1-6. bizonyítékkal 2012. 03. 30-án email-en nyújtottam  
be Orbán Miniszterelnök Úrhoz is, kód: potash-institut-csalas-feljelentesei-120330sydo-tejfalussy.  

Verőce, 2012. 04. 07.                                                                                                Tejfalussy András 
közérdekű kárelhárító 

Copy: Fővárosi Ítélőszék t. Cégbírósága tájékoztatására,  hivatkozás: Cgt.01-10/022069/15.
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Petíció 
 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Gráf József miniszter úr részére

és a Magyar Köztársaság mindenkori mezőgazdasági miniszteréhez  

Tisztelt Miniszter Úr!  

A magyar mezőgazdaság válságban van, nem csak strukturális, gazdasági téren, hanem a termőföld 
minőségvédelme tekintetében is. 

Bizonyítékunk  van  arra,  hogy  a  magyar  termőföldet  tudatosan  és  intézményesített  módon 
konyhasóval (NaCl) mérgezik.  

Tudomásunk van arról, hogy az Agroanalízis Tudományos Társaság ügyvivője,  Tejfalussy András,  
Önhöz több hónappal  ezelőtt  benyújtott  közérdekű bejelentésében kérte  a  konyhasót  tartalmazó 
műtrágyák betiltását, de mindezideig még válaszra sem méltatták. Éppen ezért fordulunk immár 
társadalmi összefogásként ismét Önhöz, olyan nagytekintélyű szakemberek támogatását élvezve, 
mint  Dr. Nagy Bálint  Eötvös Lóránd és Horváth Géza díjas ny.  egyetemi tanár,  mezőgazdasági 
tudományok  kandidátusa  a  Mezőgazdasági  és  Élelmezésügyi  Minisztérium  Növényvédelmi  és 
Agrokémiai Főosztályának volt vezetője, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.  

Tisztelt Miniszter Úr!  

Követeljük, hogy mihamarabb tiltsák be a konyhasót tartalmazó  műtrágyák forgalmazását!  

Mellékeljük a  “KÖVETELJÜK A KONYHASÓVAL MŰTRÁGYÁZÁS BETILTÁST“ című 20 
oldalas, a Ptk. 484-487. §. szerinti kárelhárítási közérdekű polgári jogi tevékenységeink keretében 
beszerzett  bizonyítékokat,  amelyek  elérhetők  a  Szabad  Magyarorszáért  Mozgalom honlapjáról; 
http://www.szmm.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=3749,  illetve  amelyeket  az 
Agroanalízis  Tudományos  Társaság  honlapján  még  részletesebben  (www.aquanet.fw.hu)  is 
közzétettünk.  

Budapest, 2010. április 2. 
 

Aláírók:  
  

...........…………………..............   Takács András Szabad Magyarországért Mozgalom elnöke 
 

…...........…................. ………….  Tejfalussy András Agroanalízis Tudományos Társaság PJT elnöke 
 

....................................................   Weixl Várhegyi László Tudományos Rendőrség PJT ügyvivője

 
Továbbá:  Medveczki  Zoltán Magyarországi  Zöld  Párt  elnöke s.k., Kósa Gyula Mezőgazdasági 
Termelők Érdekvédelmi Szövetsége elnöke s.k.,  Dr. Halász József  Pajzs Szövetség elnöke s.k., 
Siklósi András Turul Szövetség elnöke s.k.
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Kód: NaCl-mutragyaEllenPeticiotBenyujtas100330lista

A konyhasóval mûtrágyázást (lásd melléklet „StefanovitsHazaarulasi100323”) 
betiltást követelõ petíciót benyújtók listája, a 2010. 03. 30-i állapot szerint:

Helye: Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. fõbejárat elõtt az árkádok alatt.

Ideje: 2010. április 2-án (péntek) 11 óra.

Témája: A konyhasóval mûtrágyázás (lásd melléklet) betiltását követelés.
  
A petíció benyújtói:

Szabad Magyarországért Mozgalom, 1151 Budapest, Fõ út 36., Takács András (SZMM elnöke, az 
FKGP XV. Ker. elnöke)

Agroanalízis Tudományos Társaság gmk v.a./PJT, 1036 Budapest, Lajos u. 115., Tejfalussy 
András (PJT elnök, Cégbíróság által kijelölt gmk végeszámoló, Tudományos Rendõrség PJT 
ügyvezetõ)

Tudományos Rendõrség PJT, 2621 Verõce, Lugosi u. 71., Weixl Várhegyi László ny.r.alezredes, 
dipl. mérnök táplálkozási tanácsadó, Dr. Marosi Pál gyermekgyógyász, ny. fõorvos 

Magyarországi Zöld Párt, 1149 Budapest, Bibor u. 5., Medveczki Zoltán elnök

METÉSZ, Mezõgazdasági Termelõk Érdekvédelmi Szövetsége, 1200 Kiskõrös, szõlõ u. 32., 
Kósa Gyula elnök

PAJZS Szövetség, 1116 Budapest, Fehérvái út 205., Dr. Halász József elnök

TURUL Szövetség, 6723 Szeged, Becsei u. 3., Siklósi András elnök 

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

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

A fenti listát az abban felsorolt résztvevõk részére 2010. 03. 30-án megküldi: Tejfalussy András
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Kód: vizhezjutas-akadalyozas-elleni-per-120322str

A Magyarországi Országgyûlés ivóvízhez jutásukat 
akadályozó rendeleti csalása

Orbán Viktor miniszterelnök segítésére, a Ptk. 484-487. §. szerinti közérdekû 
kárelhárításként, kereset az ivóvízhez jutást nehezítõ Magyar Állammal szemben az 
Európai Uniós bírósághoz.

Tisztelt Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bíróság!
Fax: 00 33388 412730

Az Országgyûlés hamis rendeletei útján arra kényszerítik a lakosságot, hogy 
(izraeli?) mûtrágyákat vegyen és ne merje a növényeit öntözni és táplálni az 
ingatlana szennyvizével, hogy 4-szeresre emelik a vezetékes ivóvízért fizetendõ 
összeget azoknál, akik felhasználják a szennyvizüket.

Kérem, hogy a t. Bíróság kötelezze alperest, hogy törölje a büntetõadót azon 
ingatlanoknál, ahol használni szabad állati trágyát és mûtrágyát, pl. a konyhasóval 
kevert kálisót is, ill. egyéb mérgezõ vegyi anyagot!

Az Országgyûlés rendeleti csalását dokumentáló mellékelt leírást egy 2012. márciusi 
önkormányzati lapban találtam.

Mellékelt bizonyíték: Megváltozott a talajterhelési díj (egy 2012. márciusi 
önkormányzati lapból másolva)

Verõce, 2012. 03. 22.

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc s.k.
(személyi szám: 1-420415-0215, a.n. Bartha Edit) magyar állampolgár

okl. vill. mérnök, méréstani szakértõ, Agroanalízis Tudományos Társaság gmk,  
Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115.

Másolatot kap: Orbán Viktor miniszterelnök, Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter, Dr. Illés Zoltán vízügyi államtitkár, Fõvárosi Bíróság t. Cégbírósága, (Hiv.:  
Cgt.01-10/022069/15.
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Code: holokauszt-per-strasbourg-120312

ORBÁN  VIKTOR  MINISZTERELNÖK  SEGÍTÉSÉRE,  a  Ptk.  484-487.  §  szerinti  közérdekű 
nyilvános kárelhárításként. Fax: +36 1 441 4806

European Court for Human Rights, Strasbourg, Cedex 67075, FRANCE, Fax: +00 33388 412730

Tisztelt Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bíróság!

Alulírt (Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (személyi számom 1-420415-0215, édesanyám 
neve: Bartha Edit), okl. vill. mérnök, Hungary 2621 Verőce, Lugosi u. 71., a következő kereseti 
kérelmet terjesztem elő a t.  Nemzetközi Bírósághoz, az emberi jogaimat sértő a Magyar Állam 
alperessel szemben.

Miután  a  Magyar  Országgyűlés  nem  perelhető  magyarországi  bíróságokon,  a  minket 
erkölcsileg  és  anyagilag  is  károsító  holokauszt  kártérítés  fizetési  kötelezettségekkel  kapcsolatos 
kérdés  feltevést  is  tiltó  országgyűlési  rendelkezés  miatt,  kénytelen  vagyok  a  Strasbourgi 
Nemzetközi  Bíróságtól  kérni,  hogy  kötelezzék  a  következőkre  a  Magyar  Államot,  mint  az 
országgyűlése tetteiért felelős alperest: 

Szíveskedjenek kötelezni a Magyar Államot, hogy az Országgyűlése nevezze meg mind a 
600.000  magyar  zsidó  holokauszt  áldozatot,  akiknek  a  nevében  a  MAZSIHISZ,  azaz  a 
Magyarországi  Zsidó  Hitközségek  Szövetsége  hazánktól  és  külföldi  államoktól  is  holokauszt 
kártérítéseket  kért  és  kapott.  Ugyanis  miután  csak  92.000-nek  a  nevét  olvasták  fel  a 
zsinagógájukban,  ezt  azzal  indokolták,  hogy  még  nem  tudják  a  többiek  nevét.  Valamint 
szíveskedjenek  kötelezni  a  Magyar  Államot,  hogy  a  nem  ismert  nevű  áldozatok  nevében  a 
MAZSIHISZ által felvett kárpótlásokat fizettesse vissza, és törölje az adott holokauszt áldozat szám 
kérdéssel foglalkozást  bűncselekménynek minősítő országgyűlési  rendeletét.  A nem ismert  nevű 
holokauszt áldozatok nevében kártérítési pénz felvétele, de nekik ki nem fizetése ugyanis nem csak 
pénzügyi csalás, de a képviseleti jog, az emberi jogaink nemzetközi szembeköpése is, és az is, hogy 
egyáltalán létezhet egy ilyen ügyintézést folytató szervezet, mint a MAZSIHISZ, amely nem ismert  
nevű zsidó holokauszt áldozatok nevében is fizettet büntetéseket!

Személyesen azért is sérelmes rám nézve, hogy a MASZIHISZ az általa nem ismert nevű 
zsidók pusztulása miatti vádaskodása eredményeként kártérítéseket vághat zsebre, mert tudtommal 
az én nagyapám, Bartha Béla r. főkapitány volt az, aki budapesti rendőrségi vezetőként akadályozta, 
hogy  deportálják  a  bűncselekményt  nem  elkövető  zsidókat.  A háború  után,  nyilván  az  általa 
megvédett  zsidók  hálájának  is  köszönhetően  (?),  Őt  és  a  Nagyanyámat  is  kényszerlakhelyre 
internálták (egy fűtetlen fáskamrába Dévaványára telepítették ki), elvették a lakását és a nyugdíját. 
A nyugdíját és a lakását  később sem adták vissza, vagyis – nem zsidó létükre - ők is a holokauszt és 
a holokauszt áldozatok nevében bosszút álló „kommunisták” áldozatai lettek, egész családunkkal, 
velem együtt.

Az  ügy  előzményi  dokumentumai  a  http://aquanet1.net76.net internetes  honlapról  is 
letölthetők,  de  a  t.  Nemzetközi  Bíróság  kérésére  természetesen  külön  is  megküldhetem.  A 
holokauszt  áldozat  szám kiszámítással  kapcsolatban ajánlom a  Szabad Európa Rádió  nyugdíjas 
vezető  programszerkesztője,  Dr.  Drábik  János:  „A KIVÁLASZTOTTAK,  A SZEMITIZMUS- 
ELKÜLÖNÜLÉS  ÉS  KETTŐS  MÉRCE”  című,  nemrég  megjelent  könyvében  idézett 
dokumentumok alapulvételét is (Gold Book, Debrecen, 2011).

Budapest, 2012. 03. 12.                                        Tejfalussy András okl. vill. mérnök
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Tejfalussy András dipl.mérnök méréstani szakértõ és társai
GONDOLKODJUNK EGYÜTT PJT és TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT

2621 Verõce, Lugosi u. 71. (www..ujvizforras.fw.hu, www.aquanet.fw.hu)
e-mail: ujvizforras@freemail.hu, tejfalussy.andras@gmail.com
T/F. +36-27/380665, +36-1/2506064, mobil: +36-202181408

______________________________________________________________________________ 
Kód: TuntetesiTematikak090829b

VÁLTOZATLAN FORMÁBAN TERJESZTHETÕ RÖPIRAT!

ORSZÁGOSAN ISMÉTLÕDÕ LÉTVÉDELMI CÉLÚ TÜNTETÉSEKET 
JAVASLOK MINDENKINEK, AZ ALÁBBI FÕBB TÉMÁKKAL: 

1./ TILTSA BE A PARLAMENT A KÁLISÓVAL KEVERT KONYHASÓ 
TALAJMÛTRÁGYAKÉNT ÁRUSÍTÁSÁT ÉS HASZNÁLATÁT!

2./ TILTSA BE A PARLAMENT A KÁLISÓVAL KEVERT KONYHASÓ ÉTKEZÉSI SÓKÉNT 
ÁRUSÍTÁSÁT ÉS A (FIZIOLÓGIÁSNÁL) TÖBB KÁLIUM PÓTLÁSÁRA RÁBESZÉLÉST!

3./ TILTSA BE A PARLAMENT A KLÓROZÁSTÓL NEM ELPUSZTULÓ VÍRUSOKKAL IS 
SZENNYEZETT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ IVÓVÍZBÁZIS FOLYÓKBA JUTTATÁSÁT!

4./ TILTSA BE A PARLAMENT A TELJESEN TISZTA KONYHASÓVAL NORMÁLISAN 
(FIZIOLÓGIÁS MÉRTÉKBEN) SÓZÁS ELLENI PROPAGANDÁT!

5./ TILTSA BE A PARLAMENT A TELJESEN TISZTA DESZTILLÁLT IVÓVÍZ ELLENI 
PROPAGANDÁT!

6./ TILTSA BE A PARLAMENT AZONOS TERMÉKEK HAZÁNKBAN NEM AZONOS 
ADÓTARTALMÚ ÁRON ÁRUSÍTÁSÁT!

7./ TILTSA BE A PARLAMENT A KORÁN MEGHALT MAGYAROK NYUGDÍJ- 
BEFIZETÉSEI MÁSOK ÁLTAL ELTULAJDONÍTÁSÁT!

8./ RENDELTESSE EL A PARLAMENT A HAZAI ÁRAMTERMELÕ ERÕMÛVEKNEK A 
MAGMAHÕVEL (TÖBBSZÁZEZER ÉVIG) TERMELHETÕ NAGYNYOMÁSÚ GÕZRE VALÓ 

ÁTÁLLÍTÁSÁT!

Melléklet:”7 PONTBAN, AMIT MINDIG AKARNI KELL” (döntéseket összehangoló alapelveink)

Bejelentés: EZ AZ 1-8./ TÉMÁKBAN EZÚTON BEJELENTETT IDÕKORLÁT NÉLKÜLI  
TÜNTETÉSEK PROGRAMJA. A PARLAMENTI KÁROKOZÓK ELLENI KÖZÉRDEKÛ  
BEJELENTÉSKÉNT KAPJÁK: DR. SÓLYOM LÁSZLÓ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ÉS  
ORSZÁGGYÛLÉSI ALELNÖKKÉNT LEZSÁK SÁNDOR (a Ptk. 484-487. §. szerinti,

KÖZÉRDEKÛ kárelhárítási vállalkozásaink keretében).

Verõce, 2009. augusztus 29.               Tejfalussy András
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7 pontban, amit

MINDIG AKARNI KELL 

1. Okos és becsületes legjobb szakember vezetôket.

Valamennyi magyar állampolgár emberi alapjogait biztosító Magyar Alkotmányt és 
joggyakorlatot. 

3. Teljes körben helyesen kalibrált mérési adatokra alapozó oktatást, kutatás-
fejlesztést, tudományt.

4. Környezetharmonikus (az ökoszisztéma egyensúlyát biztosító) optimalizált 
termelést és fogyasztást .

5. Minden magyarnak a munkája össztársadalmi hasznosságával arányos, a 
nemzetközi átlagnak megfelelô munkadíjat, nyugdíjat és teljes körû,

lehetõ legnagyobb egészségbiztonságot.

6. Teljes körû nyílt tájékoztatást a problémák minden lényleges okát feltáró és a 
problémák kiküszöbölését mindenben elõsegítõ jól érthetõ helyzetelemzésekkel.

 7. Szerettetel teljes, valódi emberséget és barátságot.

www.aquanet.fw.hu 

 Code: 7pont-090816
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     NYÍLT LEVÉL!                                                                    Kód: kettos-merce-bendzsel-120325
     Tisztelt Dr. Bendzsel Miklós Elnök úr!                                               Fax: (36-1) 474-5534

A Magyar Szabadalmi Hivatal Ügyfélszolgálati Osztálya hozzám intézett,  2008. 02. 21-i, 
025/2008. hivatkozási számú levele szerinti „szerzõséglopás ügy” kutatás-fejlesztés finanszírozási 
vonatkozása  miatt,  arra  kell  kérem  Önt,  szíveskedjék  kivizsgál(tat)ni,  hogy  a  hazai  K+F 
tevékenységeket finanszírozó szervezetek, a mellékelt felsorolás szerinti szerzõi jogi bejelentéseim 
szerinti hardware és software megoldásaimhoz képest, vagyis a találmányaim szerinti tudományos 
kutatás felgyorsító automatikus mérõ létesítmény terveim és mûködtetõ bázissoftware-im szerinti 
megoldásaimhoz képest,  hol,  kinél, milyen kutatás-fejlesztéseket pénzelnek úgy, hogy helyettem 
másokat tüntetnek fel szerzõnek. 

Például az MTA jelenlegi elnöke dr. Pálinkás József öccse által vezetett MTA Kémiai Kutató 
Központban, meg az MTA Mezõgazdasági Kutató Intézeténél és az MTA SZTAKI-nál, továbbá a 
Pázmány Péter Tudomány Egyetemnél és az ELTE Szerveskémiai Tanszéknél, és valószínûleg még 
sok más helyeken is ez történik, ezen intézmények kutatói internetes publikációi és egy hozzám 
eljutott  kutatóintézeti  K+F   jelentés  szerint.  Nevezetesen Furka Árpád,  Roska Tamás és  Rajki 
Sándor akadémikusokat, valamint egy korábban általam foglalkoztatott rokonomat, Végvári Lajost 
tüntetik fel szerzõnek. A tényleges szerzõt, engem meg sem említenek, vagy ha mégis, csak úgy, 
hogy mellékesnek látsszék a nevem említése. 

A Belügyminisztérium Adatnyilvántartó Központjában eltüntették a nevem mellõl az eredeti 
személyi  számomat,  az ingatlanaim tulajdoni nyilvántartásánál  átírták hamisra a nevem, majd a 
személyi  azonosító  iratokban  is  megváltoztatták,  miközben  az  eredeti  születési  és  házassági 
anyakönyvi  kivonataim  is  eltûntek  a  hatóságoknál.  Gondolom  azért,  hogy  ha  esetleg  majd  a 
Nemzetközi Bíróságtól kérek jogorvoslatot a szerzõségemet ellopók, és a nem zsidó személyemmel 
szemben alkalmazott kettõs mérce ügyében, elég legyen a Magyar Állam alperes részérõl annyit 
válaszolniuk, hogy az általam használt Tejfalussy András néven nincs és sosem volt létezõ magyar 
állampolgár bejegyezve.

Mindeközben egy kisszázalékos feltalálótárs,  dr.  Albert  Béla  fizikus  hamis  vádaskodásai 
alapján,  belügyminiszteri  és  mezõgazdasági  miniszteri  segítséggel,  hivatalos  irat  hamisító  csaló 
pszichiáterek, ügyészek, bírók, jegyzõk megkíséreltek cselekvõképesség korlátozó gondokság alá 
helyeztetni.  Az  MTA Tudományetikai  Bizottsága  elnöke  pedig  azt  hazudta  (az  MTA elnöke 
tudtával), hogy az MTA-nak egyáltalán nincs tudomása a melléklet szerinti tudományos méréstani 
szabadalmaimról. Lásd bizonyítékok: www.aquanet.fw.hu, http://aquanet-apla.atw.hu. 

A fenti módon a „szerzõségemet lopók” mindenféle állami és nemzetközi kitüntetéseket és 
jutalmakat kaptak, sõt a tõlem ellopott szerzõséggel Nobel-díjra is pályáznak. Mindezekkel 1993 
óta azt is gátolják, hogy az általam képviselt Agroanalízis Tudományos Társaság gmk megkapja a 
kárelhárítási  díjait.  Például  a  szabadalmaim érvényességi  idején a  szabadalmaim alapját  képezõ 
software alkalmazásával az Agroanalízis Tudományos Társaság gmk által elvégzett hatás-kalibráló 
mérésekkel  kiderített  humusztermeltetési  biológiai  és  hitelezési  csalás  leleplezéséért  az  OTP és 
Magyar Állam és társai alperesektõl járó kárelhárítási díjat. (2.P.20.129/1993. Fõvárosi Bíróság). 

Melléklet: szabadalmi és más szerzõi jogi bejelentéseim azonosító adatai, kód: licenc.sor.

Verõce, 2012. 03. 25.  
                

                                              Tisztelettel:  (Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
(1-420415-0215, a.n. Bartha Edit)  okl. vill. mérnök, méréstani szakértõ feltaláló

Agroanalízis Tudományos Társaság gmk, Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, Hungary 1036 
Budapest, Lajos u. 115. T/F: (36-1) 2506064, email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

Copy.: Fõvárosi Bíróság t. Cégbírósága, hiv.: Cg.01-10/022069/25.
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Kód: potash-institut-csalas-feljelentese-120330sydo-tejfalussy

Orbán Viktor miniszterelnök segítésére, a Ptk. 484-487. §. szerinti közérdekű kárelhárítási 
jogomra is hivatkozással, a mellékelt mérési bizonyítékok alapján, büntető feljelentés teszek 
az országunkat tönkretevő műtrágyázási hatás-kalibrálási csalást szervező, folytató és a 
csalásaikat eltűrő személyek, köztük állami, akadémiai, bírósági, ügyészségi, rendőrségi 
vezetők és hamis szakértők ellen. 

Budapest, 2012. 03. 30. 

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc*
 okl. vill. mérnök, méréstani szakértő feltaláló 
(Személyi számom: 1-420415-0215, édesanyám neve: Bartha Edit)
az Agroanalízis Tudományos Társaság gmk v.a.
Cégbíróság által kijelölt végelszámolója
1036 Budapest, Lajos u. 115.

* Ez a születésemkor kapott nevem: Tejfalussy András Béla Ferenc. A családot apai ágon több 
nemzedékkel ezelőtt Sydo-nak hívták. Ez a nemesi nevünk, az 1500-as évekből. A nemesi 
levelünket lásd a http://aquanet-apla.atw.hu honlapomon. Újabban azért vagyok kénytelen  a fenti 
néven aláírni részletezve az egyéb személyi azonosítóimat is, mert hazaáruló belügyes és/vagy 
zsidó ügynökök, akik a szabadalmaim szerinti méréseinkkel leleplezett műtrágyázási és 
életrövidítési csalások titkolásában érdekeltek, és/vagy a nemzetközi szabadalmaim szerinti 
hardware és software találmányaim mások szerzeményének feltüntetésében is, rendszeresen 
hamisan írják a nevemet. Hol Tejfalusi-nak, hol Tejfalussy Andrásnak, hol Tejfalussy András 
Bélárának, hol Zsidó Andrásnak, hol Tejfalussy'-s-nak. A személyi számomat is változtatják a 
hivatalos nyilvántartásokban. Jogosítvány hosszabbításaim alkalmával derült ki, hogy eltüntették a 
házassági anyakönyvi kivonatomat és a születési anyakönyvi kivonatomat is. Csaló jegyzők hamis 
nevekre íratták a földhivatalnál az ingatlanaimat is. Mindezekre alapozva az interneten egyesek 
azzal rágalmaznak, hogy nem található se ingatlanom, se diplomám, se állami megbízásom, se 
szabadalmaim, se tudományos publikációm, és hogy alaptalanul lépek fel a fent dokumentált 
műtrágyázási stb. csalásaik ellen. 

6 melléklet — Az összes melléklet letöltése   Összes kép megtekintése   

potash-institut-csalas-fazekas-sandor-120330.jpg
212 KB   Megtekintés   Letöltés   
potash-institut-csalas-fazekas-sandor-120330faxok.jpg
64 KB   Megtekintés   Letöltés   
MTESZ-hamis-palyazat-144-1988.jpg
103 KB   Megtekintés   Letöltés   
PaprikaToleranceMeasuring83ak.jpg
104 KB   Megtekintés   Letöltés   
izraeli K-nitrat1k.jpg
98 KB   Megtekintés   Letöltés  
TulSokKaliumKaraik.jpg
187 KB   Megtekintés   Letöltés   
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Következik a Függelék, az 1. témához tartozó 2. melléklet: 
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20/1. oldal Kód: StefanovitsHazaarulasi100323

KÖVETELJÜK A 
KONYHASÓVAL 
MŰTRÁGYÁZÁS 
BETILTÁSÁT!

Szabad 
Magyarországért 
Mozgalom

2010. március
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20/2. oldal Kód: StefanovitsHazaarulasi100323

Nyíltlevél
a magyar politikai élet meghatározó pártjaihoz, annak elnökeihez és a szakminisztériumok 

vezetőihez

Magyarország  gazdasági,  politikai,  egészségügyi,  szociális,  morális  válsága  közismert,  de  a  valós  és 
intézményesített  legfőbb  okok  már  kevésbé.  Magyarország  eltitkolt  csődhelyzetének  fő  okait  tizenegy 
pontban  foglaltuk  össze,  ennek  első  pontja:  „Konyhasóval  (NaCl-dal)  való  műtrágyázással  mérgezik  a 
magyar termőföldeket.” Arra kérjük a pártokat, hogy az alábbi tények ismeretében nyilatkozzanak, hogy mit  
kívánnak tenni e folyamat megállítása érdekében. 
Követeljük az illetékes minisztérium vezetőjétől,  hogy azonnal tiltsa be a konyhasóval (NaCl-dal)  történő 
műtrágyázást Magyarország egész területén.

Indokolás

A konyhasóval történő műtrágyázás hivatalos bizonyítékai: 

- Mezőgazdasági  Kemizálási  Kézikönyv, Műszaki  Könyvkiadó  (1971)  Főszerkesztő:  Dr.  
Szántó András.

53 oldal - 3.3.2.3. / „Káliumműtrágyák 40%-os kálisó. Összetétel: 60,1-66,5% KCl (kálium-klorid), … 
kb 26% NaCl (nátriumklorid)” – konyhasó.
55.  oldal  „Kamex.  Összetétel:   60,1-66,5%  KCl  (kálium-klorid),  …  19%  NaCl  (nátriumklorid)”  – 
konyhasó.

- Növény Táplálás Zsebkönyve,Mezőgazdasági Kiadó (1983) Szerkesztette: Búzás István
215.  oldal  „Az egyszerű műtrágyák  kémiai  összetétele  és egyéb adatai  (folytatás)  táblázat”  Káli 
műtrágyák. 031-035 sorszám alatt ugyancsak megtalálhatók a fenti összetételű Kálium-klorid (KCl) 
műtrágyák, amelyekben konyhasó is van. 

- Mezőgazdaság Kemizálása,  előadás, poszterek című anyagban, Nehézvegyipari Kutató 
Intézet, Veszprém. Keszthely 1987.
- 95 oldal:  A szulfát és az -  összes só felhalmozódása a talajprofilban tartós műtrágyázás 
hatására című eladásanyag ( Dr. Németh Tamás tudományos munkatárs és Dr. Kádár Imre tudományos 
főmunkatárs) ugyancsak hivatkozik a 40%-os kálisó 10% Na és 45% Cl (= 26% NaCl), vagyis konyha só  
tartalmáról.
- PANNON TRADE Vállalkozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. dokumentációja szerint: … 
„ Hazánkban a kálium-klorid  kálisók felhasználása a legnagyobb volumenű. A 40, 50 valamint 60%-os 
kálisó összetételében ugyancsak nem a koncentráció az egyetlen különbség. A 40%-os kálisó ugyanis 
mintegy  21%-ban tartalmaz még NaCl-ot  is,  …”  (vagyis  konyhasó).  Írta  Dr.  Tóth  Zoltán  Veszprémi 
Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Keszthely, Fölműveléstani Tanszék.
- Növényvédő  Szerek  Termésnövelő Anyagok  Készült  a  Fölművelésügyi  Minisztérium 
Agrárkörnyezetgazdálkodási  és Növényvédelmi Főosztályának összeállítása alapján.

562- oldal  - Elhallgatja a kálium-klorid műtrágya konyhasó tartalmát.

Közismert, hogy a konyhasó a termőföldre vegyi fegyverként hat. „Kénkő és a só égeti ki egész földjét, be  
sem vethető, semmit nem terem és semmi fű sem nevelkedik rajta.” (Mózes V. k. 29/23)

A talajon nemcsak állsz, hanem élsz is –  Hatvan éves a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és  
Agrokémiai  Kutatóintézete  ,Kiadó:  A  MTA-TAKI  2009  Szerkesztette:  Chikán  Ágnes  Stefanovits  Pál 
akadémikus, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Talajtani Tanszékének volt  professzora szerint is:  „Úgy 
magyarázom a tanítványaimnak: A nátrium az ördög, attól szikes a talaj” … lásd 16. oldal.

A magyar termőföld  konyhasóval  történő mérgezéséért  felelősök elleni  feljelentést  2010.  február  17-  én  
benyújtottuk a Legfőbb Ügyész kezéhez. A teljes dokumentáció elérhető: www.aquanet.fw.hu 
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A  LAKOSSÁG  ÁLTAL  HOZZÁFÉRHETŐ  KIADVÁNYOKKAL,  PL.  A  TECHNIKAI 
ENCIKLOPÉDIÁVAL  IS,  A  MAGYAR  TUDOMÁNYOS  AKADÉMIA  TUDATOSAN 
ELKÖDÖSÍTI, HOGY A HAZAI TERMŐTALAJT ÉS EZÚTON A MAGYAR GAZDÁKAT 
TÖNKRETEVŐ KONYHASÓBÓL MILYEN NAGY MENNYISÉGET TARTALMAZNAK A 
MAGYARORSZÁGON ENGEDÉLLYEL FORGALMAZOTT „KÁLISÓ MŰTRÁGYÁK”:
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Dr. Kovács Tamás legfõbb ügyész kezéhez
1055 Budapest, Markó u. 16.

Tisztelt Legfõbb Ügyész!

Alulírt  Dr.  Nagy Bálint  Eötvös  Lóránt  és  Hováth Géza díjas  ny.egyetemi  tanár,  mezőgazdasági 
tudományok  kandidátusa  a  Mezõgazdasági  és  Élelmezésügyi  Minisztérium  Növényvédelmi  és 
Agrokémiai Fõosztályának volt vezetõje, és Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ, 
Agroanalízis  Tudományos  Társaság  gmk  v.a.  Cégbíróság  által  kijelölt  végelszámoló,  az  alábbi 
feljelentést  nyújtjuk be az Agroanalízis  által  (a  Ptk.  484-487.  §.  keretében)  folytatott  méréstani 
ellenõrzéssel nemrég  felderített alábbi bûncselekmény ügyében: 
 
Magyarország  termõföldjei  termékenységét  hosszú  idõ  óta  csökkenti,  többszörösre  növeli  a 
növénytermesztési önköltséget, de az aszályos idõjárás kárait is, a 40%-os kálisó hamis elnevezéssel 
forgalomban lévõ mûtrágya, amelyben 60% kálisó (KCl) és amellett 26% konyhasó (NaCl) van. A 
talajba  bejuttatott  konyhasó  közismerten  vegyi  fegyverként  hat.  Más  olyan  mûtrágyákat  is 
forgalmaznak, amelyben konyhasó is van. Pl. a káli-Kamex elnevezésû mûtrágyában 19% az NaCl. 

Az  ezért  felelõs  személyek,  elsõsorban  konyhasóval  kevert  kálium  mûtrágyák  használatáért 
felelõsök  pl.  Dr.  Láng  István  és  Dr.  Stefanovics  Pál  akadémikusok  visszaélnek  azzal,  hogy a 
magyarországi  Alkotmány  szerint  nem  a  bíróságok,  hanem  õk  jogosultak  tudományos  viták 
eldöntésére, pl. a globális felmelegedés tudományosan vitatható hatásának álcázzák a konyhasóval 
mûtrágyázás miatti környezeti, gazdasági és egészségi károkat is .

Pedig nem tudományos vitáról van szó. A konyhasóval kevert kálisóval mûtrágyáztatás a magyar 
gazdáknak  és  ezúton  egész  országunknak  már  eddig  is  sok  ezer  milliárd  dollárnyi  kárt  okozó 
tudatos  tudományos  csalás,  hazaárulás.  A külföldiek  olcsóbban  szerezhetik  meg  a  konyhasóval 
kevert kálisó miatt leértékelõdött termõföldeket, s emiatt amikorra a konyhasó kimosódott és a föld 
visszajavul, Magyarország legtöbb termõterülete már a külföldiek tulajdonába kerülhetett! 

Haladéktalanul be kell tiltani a konyhasót tartalmazó mûtrágyák használatát, büntetõbíróság elé kell 
állítani a konyhasóval mûtrágyázást elõkészítõket, szervezõket, végrehajtókat és fedezõket. 

A konyhasóval kevert kálisóval elértéktelenített termõföldek magyar tulajdonosai javára meg kell 
állapítani  az  adott  károkozásért  fõfelelõs  magyar  állam  kártérítési  kötelezettségét.  Ehhez 
felhasználhatók  a  korábban  kötelezõ  táblatörzskönyvek  hivatalos  adatai  A  táblatörzskönyv 
hivatalosan  dokumentálta,  hogy  az  egyes  termõterületek,  mezõgazdasági  táblák  talajait  milyen 
anyagokkal  hol,  mikor,  s  hogyan kezelték.  Bûnjelként  le  kell  foglalni  a  teljes  táblatörzskönyvi 
adatbázist, még mielõtt eltûnhetne! 

Budapest, 2010. 02. 16.

Dr. Nagy Bálint
1021 Budapest.Kuruclesi u. 22.

Tejfalussy András
1036 Budapest, Lajos u. 115.
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