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SPORTOLÓINKAT KÁLISÓ MÉRGEZI („ANTIDOPPINGSZER”)?

Miért van, hogy a nátrium-kloriddal való sózás csökkentésére, és a korábbinál sokkal több káliumot 
fogyasztásra  beszélnek  rá  minket?  Van  amikor  mindkettőre.  Mindezt  azután,  hogy  Kendall, 
Reichstein  és  Hench  élettani  hatásokat  kalibráló  mérésekkel  bebizonyították,  állatoknál  és 
embereknél  is,  hogy a  szükségesnél  kevesebb nátriumot  és/vagy a  szükségesnél  több káliumot 
bejuttató  étkezés  egészségkárosító,  és  ennek  alapján  1950-ben  Nobel  díjban  részesültek  a 
mellékvesekéreg-hormonok,  szerkezetük  és  biológia  hatásuk  felfedezéséért.  Méréseik 
bebizonyították, ha az állatok vagy emberek huzamosan, a szükségesnél sokkal kevesebb konyhasót 
és/vagy sokkal  több káliumot esznek,  tönkremennek a sejtjeik,  a szerveik,  magas  vérnyomásuk 
keletkezik, mert nátrium hiánynál besűrűsödik vér, s emiatt a keringés csak vérnyomás növeléssel 
tartható fenn. Lásd a Dr. Csaba György által  szerkesztett  „TECHNIKA A BIOLÓGIÁBAN / A 
biológia aktuális problémái / Dr. Szabó Dezső: A mellékvesekéreg biológiája” c. kiadványt, ahol 62 
kapcsolódó további publikációra is hivatkoznak (Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1976., 133-177. 
oldal).

A nátriumpótlás és a káliumpótlás korábban bevált,  optimálisnak tartott mennyisége és aránya a 
jelenlegi  ellenkezője.  A sportolók által  sportoláskor elvesztett  NaCl konyhasót  is  KCl kálisóval 
pótoltatják a Stop Só, Nemzeti Sócsökkentési Program keretében. Azzal érvelnek, hogy nemzetközi 
statisztikáik vannak arra,  hogy konyhasó pótlást  csökkentéssel  „megelőzhető az időskori  magas 
vérnyomás”,  s  azzal,  hogy  a  konyhasó  helyett  kálisóval  sózás  csökkenti  a  vérnyomást.  Az 
ételeinkben  egyre  több  a  kálium (K),  s  egyre  kevesebb  a  nátrium (Na).  Reformtáplálkozásnak 
nevezték el a korábbinál kevesebb konyhasót, de sokkal több káliumot tartalmazó élelmiszereket 
fogyasztást.  Sok  orvos  és  természetgyógyász  is  lebeszél  a  tiszta  NaCl  konyhasóval  sózásról. 
Rábeszélnek,  hogy  konyhasó  helyett  KCl  kálisóval  sózzuk  az  ételeinket.  A  zöldségekben, 
gyümölcsökben, a legtöbb szárazföldi élelmiszer növényben sokkal több a kálium, mint nátrium, s a 
nátriumot csak NaCl-dal, konyhasóval lehet pótolni.

Az emberi testfolyadékokban, vérszérumban is optimális a nátrium : kálium = 30 : 1 = 30 
arány.  A vérszérum és  a  magzatvíz  is  ilyen  arányban  juttatja  be  az  anyaméhben  fejlődő 
magzatba ezeket  az anyagokat.  Ezért  ugyanilyen a víz :  nátrium :  kálium : klór arány a 
Ringer fiziológiás infúziós oldatokban, amelyeket csecsemőknél és felnőtteknél is több száz éve 
sikeresen alkalmaznak vérpótlásra és  a testfolyadékok víz  :  nátrium : kálium egyensúlyát 
helyreállításra, fenntartásra. Egy korszerű Ringer oldat (Fresenius Kabi Deutschland GmbH, D-
61346  Bad  Hamburg  v.  d.  h.  Németország)  elektrolit  tartalma:  Na=147,2  mmol/liter,  K=4 
mmol/liter,  Ca=2,25 mmol/liter, Cl=155,7 mmol/liter, pH= 5,5-7. Egy 0,5 literes PE palackban, 
0,15  gramm KCl  káliumklorid,  4,3  gramm NaCl  nátrium-klorid  és  0,165 gramm CaCl2.2H2O 
kálcium-klorid-dihidrát van feloldva injekcióhoz való nagytisztaságú desztillált vízben. 

Ebből is egyértelmű, hogy a vérszérum optimális nátrium szintje  147,2 mmol/liter, az optimális 
káliumszintje pedig 4 mmol/liter. Ez azt jelenti, hogy az egy napon belüli elfogyasztott 1 liter víz 
mellé 9 gramm konyhasót és 0,15 gramm káliumot optimális pótolni, ezt igényi a szervezet. 4 liter 
víz bejuttatásánál, a víz- és sók egyensúlyához, az ételekkel 36 gramm konyhasót és 0,6 gramm 
káliumot optimális bejuttatni. A „Subcommittee on the Tenth Edition of the RDAs / Food of Nutrion 
Board / Commission on Life Sciences National Research Council  által közzétett Recommended 
Dietary  Allovances  10th” kiadvány szerint,  egy egészséges  felnőttnek  csak  napi  0,2-0,4  gramm 
kálium pótlásra  van  szüksége,  az  izzadással  káliumvesztése  elhanyagolható  mértékű,  lásd  256. 
oldal. A kálium túlzott mennyisége mellett, a vérbe túl gyorsan bejutása is veszélyes. 
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Tehát a sportolókra és „izzadós fizikai munkát” végzőkre nem csak a 24 óra alatt lassan bejuttatott 
2,2-3,5  grammnál  több  kálium veszélyes.  Az  egy  órán  belül  bejuttatott  20-40  mval  (=0,8-1,6 
gramm)  kálium is  kb.  ugyanannyira  mérgező lehet  (lásd „Az intenzív betegellátás elmélete  és 
gyakorlata”,  192.  oldal).  Az  Országos  Élelmezési  és  Táplálkozás  Tudományi  Intézet  (OÉTI) 
irattárában országgyűlési szakértőként megtalált, OÉTI 4111/84. iktatószámú kálium hatás-kalibráló 
klinikai  mérési  dokumentáció  szerint,  az  előtte  egészséges  tíz  felnőtt  mindegyikének  50%-osra 
csökkent  a  vizeletkiválasztása,  a  veseműködése,  miután  éhgyomorra  megitta  a  2,  ill.  4  gramm 
kálisót (0,88 gramm, ill. 1,76 gramm káliumot) tartalmazó vizet. A 4 gramm kálisót ivás miatti túl 
gyors káliumbevitel pedig mindegyiküknél meghaladta a vese kálium eltávolítási képességét, s fél 
órán belül 5 mmol/liter, vagyis a kálium túladagolási mérgezési, hyperkalaemia küszöbérték fölé 
növelte,  s  kb.  1  órán át  ott  tartotta  a  vérszérum káliumszintjét.  Mi az oka,  hogy napi  átlagban 
legalább 15-25 gramm NaCl konyhasó, és hozzá átlagosan legalább 3,5 gramm kálium pótlását 
javasolja felnőtt sportolóknak (és fizikai munkát végzőknek)  a Dr. Lindner Károly és Dr. Bíró 
György (OÉTI) által szerkesztett „Tápanyagtáblázat, Táplálkozástan és tápanyag-összetétel” című 
orvostani  kiadvány?  (Medicina  Könyvkiadó  Budapest,  12.  átdolgozott,  bővített  kiadás  2. 
utánnyomás,  122. oldali, 43. sz. táblázat.) Szerintük izzadással 8 gramm nátrium, azaz 18 gramm 
konyhasó  is  elveszíthető  naponta  (48.  oldal).  Emiatt  javasolják  sportoláskor  és  fizikai  munka 
végzéskor a legalább 15-25 gramm konyhasó pótolását. Eddig helyes. De teljesen hamis a napi 3,5 
gramm kálium dózist  optimálisnak feltüntetés,  mert  a  konyhasó és  kálisó,  vagyis  a  nátrium és 
kálium élettanilag optimális pótlási aránya nem 15 : 3,5 = 4,2  és nem is 25 : 3,5 = 7,5, hanem 30!  
Hasonló arány jellemzi az élő tengereket is. A Csendes Óceán vizében 10500 : 390 = 27 a nátrium : 
kálium arány. A holt-tengerek vize azért „holt”, mert gyilkolóra változott bennük a víz és a sók 
aránya. Az izraeli Holt-tenger besűrűsödött vizében pl. 40100 : 7650 = 5,27 a nátrium : kálium 
arány.  Ezek alapvető természeti bizonyítékok, amiket nem lehet „statisztikákkal” cáfolni! Ennek 
ellenére jelenleg a „Stop Só Nemzeti Sócsökkentési Program” a felnőttek, a sportolók és mindenki 
más részére napi átlagban 6 gramm konyhasó és 4,7 gramm kálium, azaz kb. 10 gramm kálisó 
elfogyasztását ajánlja, s hogy NaCl konyhasó helyett KCl-dal, kálisóval „sózzák” az élelmiszereket. 
A Dr.  Magyar  Imre  egyetemi  tanár  (SOTE  I.  Belgyógyászati  Klinika)  és  Dr.  Petrányi  Gyula 
egyetemi  tanár  (SOTE II.  Belgyógyászati  Klinika)  által  szerkesztett  egyetemi  tankönyv  is   (A 
belgyógyászat alapvonalai 2. kötet, Medicina Könyvkiadó – Budapest, 1986, 11. átdolgozott kiadás, 
1096-1097. oldal) arra figyelmeztet, hogy egy addig egészséges felnőtt, aki szájon át 24 óra alatt 5-
8 grammnál több káliumkloridot (KCl-ot, kálisót), s azzal 2,2-3,6 grammnál több káliumot juttat be 
a  szervezetébe,  EKG-n  is  látható  szívműködési  zavarokra,  vagyis  „antidoppingoló” hatásokra 
számíthat. Fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy ebben a könyvben életveszélyesen hamis a 11.10 
jelű táblázat, ahol 5 helyett 7 mmol/liter-ben jelölik meg a káliummérgezés, hyperkalaemia alsó 
küszöbszintjét. Valójában 5 mmol/liter a káliummérgezés alsó küszöbértéke. A 7 mmol/liter vagy 
annál is magasabb káliumszintnél diasztolés szívleállás veszélyével kell számolni a Dr. Varga Péter, 
Dr. Btage Zsuzsanna, Dr. Giacinto Miklós és Dr. Széll Kálmán kollektíva által szerkesztett „Az 
intenzív  betegellátás  elmélete  és  gyakorlata”,  a  témában  legjobb  tankönyv  szerint  (Medicina 
Könyvkiadó – Budapest, 1977., 192. oldal). Ugyanitt szerepel, hogy a vérszérumba egy órán belül 
bejutó 20-40 mval  (=0,8-1.6 gramm) kálium is  hyperkalaemizál,  vagyis  a  napi,  kb.  0,5 gramm 
optimális  kálium  adagot  sem  szabad  túl  gyorsan  bejuttatni.  Az  éhgyomorra  ivott,  gyorsan 
felszívódó, vagyis sok káliumot hirtelen bejuttató italok mindegyike, pl. a búzafűlé, a zöldséglevek, 
a  szójaitalok,  vagy a Coca-Cola nagy mennyiségben gyorsan elfogyasztása azonnali  szívleállást 
okozhat. Különösen akkor, ha hiányos az NaCl pótlás és/vagy a vízpótlás. Például 1 liter Coca-Cola 
1,5 gramm káliumot, de mindössze 0,56 gramm nátriumot tartalmaz, lásd Tápanyagtáblázat, 224. 
oldal. 
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Vagyis  a  „reformétkezéshez”  ajánlott  kálisó  nem  „természetes  teljesítményfokozó”   hanem 
alattomos méreg, pl. a kóser BONSALT (jósó) is, amit „biosóként” ajánlanak interneten is árusítói. 
Betegítő, életrövidítő, ivartalanító is a csecsemőtápszerek 1/3 nátrium : kálium aránya, és a felnőtt 
étkezéshez ajánlott „keverék sók” 1/1 nátrium : kálium aránya is. A kálisót is tartalmazó valamennyi 
étkezési só életveszélyes méreg! 

A  www.aquanet.fw.hu,  a  www.aquanet-apla.atw.hu és  www.aquanet1.net76.net honlapjaink  és 
internetes HUN TV-n tartott előadásaim is bemutatnak bizonyítékokat.

Melléklet: MIÉRT ÁLL LE A SPORTOLÓ SZÍVE

Budapest, 2012. december 6. 

Tejfalussy András okl. mérnök méréstani szakértő s.k.
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG PJT (elnök)

VERŐCEI LÉTVÉDŐ POLGÁRI KÖR, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
www.aquanet1.net76.net, email: tudományos.rendorseg.pjt@gmail.com

Tel./fax: +36/27/380665, +36/1/2506064, mobil: +36202181408

MEHNAM INFORMÁCIÓKÉNT TERJESZTHETŐ, közérdekű kárelhárításként, a Ptk. 484-487.§ 
alapján!  Orbán  Viktor  segítésére  a  +36/1/4414806  faxon  is,  arra  kérve  Őt,  juttassa  el  a 
minisztereinek, mindegyik országgyűlési képviselőnek, s valamennyi polgármesternek, akik még 
nem tudják, miért állt le újabban olyan sok sportoló szíve!

Orbán Viktor miniszterelnök segítésére!
Ptk. 484-487. §. szerinti nyilvános kárelhárítás

BONSALT
NÉPIRTÓ KÓSER SÓ, FAJIRTÓ 

VILÁGFŐRABBI?  

1./ A BONSALT elnevezés „jó só”-t jelent. Kóser sóként hirdetik a tiszta KCl kálisót az interneten. 
Egy engem felkereső, és az otthoni ivóvíz desztillálási lehetőségekről érdeklődő Mazsihisz-iskolás, 
kántortanuló fiatalember felvilágosított. Ő szerinte mi, a nem zsidók valószínűleg azért nem kapunk 
a kóser boltokban tiszta NaCl nátriumklorid kóser étkezési konyhasót, mert azt újabban külön bolt 
árusítja, hogy a kálisó tartalmú étkezési sót a zsidók ne egyék. Elővett egy ceruza formájú lámpát. 
Az egyik végén piros fényű lézer-LED, a másikon lila fénnyel világító LED volt. A lilával ellenőrzi 
a kósersó kálisómentességét felhasználás előtt. Felvilágosították, hogy az USA-ban néhány gramm 
kálisó beadásával végzik ki az elítélteket, és szívműtéthez is kálisóval szokták leállítani a szívet. 
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2./ Egy  VILÁGFŐRABBI, aki ráadásul orvos is, kell tudjon az 1950-ben Nobel díjat is elnyert 
mellékvesekéreg kutatók méréseiről. Ezek a mérések egyértelműen igazolták azt, hogy az állatokat 
és az embereket is megbetegíti, életrövidítő, ivartalanító, tehát hosszabb távon fajirtó hatású is, ha 
konyhasóhiányos és/vagy káliumtúladagoló étkezéssel elrontják az optimális nátrium :  kálium  30/1 
arányt  a  vérükben.  Akadályozza a stressz elleni  védekezést.  Sorra tönkreteszi  a  vesét,  szívet,  a 
keringést, a bőrt, az idegrendszert és a nemi szerveket is. Utóbbiakat már az anyaméhben eltorzítja.

3./ Melyik rabbi ért egyet a Világfőrabbival, aki a titkos módszerrel (ami infúziós desztilláltvíz- 
kúra + konyhasópótlás ?), a kemoterápiának nevezett módszert mellőztetve, 8%-os sikerrel csak a 
zsidó rákbetegeket engedi gyógyíttatni, a nem zsidó rákbetegeket viszont nem, s az Új Orvoslás, 
Német Medicina által terjesztett, egy főrabbi által is hitelesített ismertetés szerint az elmúlt néhány 
évtizedben emiatt mintegy kettő milliárd nem zsidó pusztult ki. Melyik rabbi ért egyet ez utóbbi 
főrabbival, aki aláírásával hitelesítette, hogy a világfőrabbi tudatos tömeggyilkosságot folytat(tat)?! 

4./ A tengervízben is, és a vérszérumban, a magzatvízben és a fiziológiás infúziós Ringer oldatban 
is teljesen hasonló az élettani szempontból optimális nátrium : kálium arány. A Ringer oldat 4 liter 
desztillált  vízzel  36  gramm konyhasót,  de  csak  1,2  gramm kálisót  juttat  be  1  x  24  óra  alatt.  
Étkezésnél is optimális a Ringer oldatnál alkalmazott víz, nátrium, kálium, és klór bejuttatás. Saját 
készítésű  ételeinkhez,  italainkhoz  azok  káliumtartalmát  (táblázatokból)  személyre  szabottan 
kiszámítva, Dr. Papp Lajos szívsebész professzor akadémiai nagydoktor ny. egyetemi tanár idézett 
szakvéleményének megfelelően kell adagolni, a HUNGAROPHARMA gyógyszerellátó cég saját 
laboratóriuma által is ellenőrzött, kálisómentes, gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl konyhasót.

ad. 1./ A Bonsalt tiszta káliumklorid. A   BONSALT NÁTRIUM MENTES SÓ, amely   Star-K Kosher   
tanúsítvánnyal is rendelkezik:

„ … A Bonsalt egy olyan sópótló, amelynek íze nagyon hasonlít az asztali sóéra és segíti az egészség 
megőrzését.

Az emberi testben a nátrium fontos szerepet játszik a folyadékháztartás és a vérnyomás szabályozásában. 
Naponta kb. 500 mg. vagyis 1/10 teáskanálnyi nátriumra van szüksége a szervezetünknek, ami természetes 
módon fordul elő táplálékunkban. Hagyományos asztali só fogyasztásával átlagosan 2400-6900 mg nátrium 

kerül be a szervezetbe, amely raktározódik, megköti a vizet, ízületi és szívproblémákat, 
izomgyengeséget, magas vérnyomást okoz, hozzájárul a csontritkulás és a veseproblémák 

kialakulásához. ….

Ehhez  nagy segítséget  nyújt  a  BONSALT  NÁTRIUM MENTES  SÓ,  amely  természetes  anyagokat 
tartalmazó ásványi só. …

Normális  testi  funkcióinkhoz,  testünk  folyadékegyensúlyának  szabályozásához  szükségünk  van 
sókra.

A Bonsalt minden egyes összetevője természetes eredetű és fogyasztásra alkalmas. Kálium-klorid, L-
lizin  mono-hidroklorid,  tisztított  borkő,  Cream  of  Tartar,  glutaminsav  és  szilikon-dioxid.  Ezek 
mindegyike természetes, jótékony hatást gyakorol a szívre, a só nátriumtartalmát 100 grammonként 
44,8 gramm káliummal helyettesítve.

A  Bonsalt  korszerű  technológia  alkalmazásával,  a  legszigorúbb  minőségellenőrzési  előírások 
betartásával készül ...

A kálium-klorid a termék sópótló összetevője. ….
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A szívbarát BONSALT sós ízek szabadságát nyújtja.
Speciálisan alacsony kalóriatartalmával bármely diétához használható !!

A családok asztalainál a legjobb ízeket nyújtja az EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD FELÉ A BONSALT.

A termék rendelkezik a Star-K Kosher tanúsítvánnyal is.

BONSALT NÁTRIUM MENTES SÓ

A szívbarát BONSALT sós ízek szabadságát nyújtja.
A termék rendelkezik a Star-K Kosher tanúsítvánnyal is.

BONSALT natrium mentes só 0,85 gr 3 db 
1800 Ft „

A “VÉLETLENSZERŰ MINTAVÉTELES” ELLENŐRZÉSEIRE HIVATKOZVA 
AZ  ÚJ  MAGYARORSZÁGI  FOGYASZTÓVÉDELMI  TESTÜLET  (NEBIH) 
AZT  ÁLLÍTOTTA,  HOGY  NEM  ÁRUSÍTANAK  AZ  MSZ-01-10007-82 
MAGYAR  SZABVÁNY  ÁLTAL  TILTOTT  KÁLISÓT  ÉTELEINK 
SÓZÁSÁHOZ.  EZÉRT  AZ  ALÁBBIAKBAN  ÚJRA  BEMUTATOM  A 
MEGBÍZOTT  MINISZTÉRIUMI  ÉS  ORSZÁGGYŰLÉSI  MÉRÉSTANI 
SZAKÉRTŐKÉNT,  MAJD  A  PTK.  484-487.  §  ALAPJÁN  KÖZÉRDEKŰ 
KÁRELHÁRÍTÓKÉNT  BESZERZETT BIZONYÍTÉKAINKAT A TISZTA NaCl 
KONYHASÓ  HELYETT  AZ  ORSZÁGGYŰLÉS  HIBÁS  RENDELETE 
ALAPJÁN  JELENLEG  IS  ÁRUSÍTANI  ENGEDETT  KCl  KÁLISÓVAL 
FOLYTATOTT TUDATOS, DE “VÉLETLENSZERŰSÍTETT” NÉPIRTÁSRA.
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AZ ÉLELMISZEREK  KONYHASÓ HIÁNNYÁVAL ÉS KÁLIUM TÚLADAGOLÁSÁVAL 
BETEGÍTÉSSEL FOLYTATOTT NÉPIRTÁST TERVEZŐ, SZERVEZŐ, VÉGREHAJTÓ 
ÉS ENNEK BIZONYÍTÉKAIT SEMMIBEVEVŐK, ELTÜNTETŐK BŰNCSELEKMÉNY 
ELKÖVETÉSE  TUDATOSSÁGÁT A TERMÉSZETI TÉNYEK ÉS HATÁS KALIBRÁLÓ 
MÉRÉSEK BIZONYÍTJÁK,  NEM PEDIG HAMISÍ EPIDEMIOLÓGIAI STATISZTIKÁK:
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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 - Kán 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  műtrágya-
felhasználása, 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 szarvasmarha-
tenyésztéssel  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 (kálium a) talajban lévő kálcium 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  ásványianyag-
összetételét 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 

(Kód: TulSokAKalium-GondATejjel-1988-OV)

Függelék: 
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Iratjel: kalium-tuladagolas-nepirto-hatas-allamvezetoknek-angolul

Tájékoztató levél Mr. George Bush amerikai elnök részére (1992. július 12.): 

AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY HUNGARY 
H-1036 Budapest III., Lajos u. 115.

Mr. President George Bush UN-1/92-1.
United States of America
Washington, White Hall

Dear Mr. President!

Please stop Kalium-Poison described jointed papers!

Jointed papers:
1./ The Potassium Problem (described Dr. Gyula Biczók head
of department of MINISTRY FOR ENVIRONMENT AND
REGIONAL POLICY NATIONAL AUTHORITY FOR
NATURAL CONSERVATION department for
Geology and Landsape Protection, September 6th, 1991.
Budapest, No. FTF-538/91. - OTvH-1030/91.) and its
relation paper, „Speciális szakmai magyarázatok ad.- FTF-
538/91.
2./ UN-1/92-3. signed paper, to US Ambasador, Hungary.
3./ ATT-120792/92-001. signed paper, to Hungarian UN
Service.
4./ Our scientific information paper (Magyar Nemzet, 1992.
július 9., „Vigyázzunk a káliumos „gyógysóval”).

12. July 12th, 1992. Hungary 

P.s.: Have you recieved the
earlier papers?
Sincerely of Yours:

András Tejfalussy (Sydo)
head of AGROANALYSIS
By AIR MAIL
Services des postes
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MINISTRY FOR ENVIRONMENT AND REGIONAL POLICY
NATIONAL AUTHORITY NATURE CONSERVATION
Department for Geology and Landscape Protection
H-1121 Budapest, Költõ u. 21. Phone: (361)1562-133 Fax: (361) 1757-457 Telex: (61)226-
115 

FTF-538/91.
OTvH-1030/91. 
The Potassium Problem
(Supervision of expertises and recommendations of Agroanalysis Scientific Society)

1.) The National Authority for Nature Conservation completes the earlier opinion of MERP 
( i.e. Ministry for Environment and Regional Policy ) related tu suggestion for solution of 
so-called „Potassium Problem” introduced by Centre for Environment Protection and 
Economic Efficiency of Agroanalysis Scientific Society (nungarian abbr.:ATT) and its 
president, Mr. András Tejfalussy. ( The earlier opinion of MERP was written according to 
the instruction of Dr. Zoltán Illés, deputy secretary of state about the study „Economic 
Environment Protection by Mr. A. Tejfalussy ( and ATT ), 27th Sept. 1990. The supervisory 
completion becomes to be necessary considering the difficulty and increasing importance 
of the solution of the potassium problem. 

2.) The plants have a potassium demand, but it has benefical effect is if available for 
the root system in fixed form and its required quantity is only solved by the root excretion. 
The potassium - as several other chemicals - is poisonous in reactive, easy-available form 
and quantity in soil. In the course of the bioevolution the regulation of the potassium 
uptake developped under the condition of the sparingly available potassium form, 
therefore the plant are perfectly unprotected against the harmful effects of thet easy-
available potassium forms in fertilizers. 

3.) In the countries, where the agriculture has no deficit, the potassium fertilization is 
almost absent (e.g. in China, Egyp, etc) or it is used in the case of the droppingirrigation - 
since so damageous effects as its inhibitory influence on water, nitrogen or other nutrient 
acquisition can be neglected according to artifical regulation proved by automatic 
equippment instead of plant metabolism. (However it can be occured that the deficit of 
plant kultivation does not mean trouble - as e.g. in Izrael, where the independent food 
production means a strategic question of great importance.) 

4.) The fact published by the AGROANALYSIS Scientific Society is also verified by non-
Hungarian press, that the potassium fertilizers are incorrectly interpreted by all the text 
books as yield increasing nutrient, since just the potassium fertilizers can be very 
damageous and harmful for both the food crops and the animals or the men consumed the 
food crops in question.

5.) It is really necessary to draw the attention of all the responsible organizations and 
authorities to that the potassium has not produced only the plant cultivation of deficit, but it 
is dangerous, noxious to thet human health! 
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Everybody has to know the following informations about the potassium: - having unsualy 
composed food, the daily potassium input of the human organism must be in the range of 
50-150 mval, wich quantity can be processed by healthy kidney, opposing that this function 
is less facilitated than in the case of sodium; - an K-input of 20-40 mval/hour or 280 
mval/day can injure the living cells, and this injury harmfully contributes the poissoning 
process of potassium excess because the injured cell-structures release newer potassium 
ions into the intercellular liquid; - the importance of the last statement is supported by the 
following facts:

(a) the 98 % of the potassium quantity is usualy in the living cells within the human body 
and the potassium solved in the intercellular liquid (which can frequently be more critical in 
the respect of potassium toixicity) is only 2 % in a healthy organism;
(b) the normal potassium contcentration range is 4-4,5 mval/l in the intercellular liquid, the 
lower values or the higher ones are injurious for the living cells, evenmore 7-10 mval/l in 
he intercellular liquid within the heart leads to fibrillation of the wall of heart-chamber or to 
stop of the heart in diastole phase. 
(c) the general weakness of muscles, the mistakes of motion coordination and the troubles 
of sense occur, if the potassium poissoning is milder than in the (b) situation;
(The sodium never produces similar pharmacological symptomes! However, the 
potassium-sodium pump funtioning in any living systems principally increases this type of 
the sensibility created by the bioevolution process of million years!) - the potassium 
concentration of intracellular liquid can also excess the critical, dangerous level when the 
potassium content of the food is normal, e.g. due to the consumption of the normal daily 
potassium quantity according to a higher rate than the critical 20-40 mval/hour.
The potassium fertilizing can multiplz (e.g.double-fold or more) the potassium content of 
the food crops, consequently i can also be noxious in this way.

6.) The horses become easily tired and depressed if they graze the grass in sping, wich 
has an higher potassium content in the intensive phase of its growth according to the 
spinger warming up. There are information about the tetany of the cattles wich consume 
the green wheat of high potassium content (so called wheat poisoning).
7.) The nutrition of potassium excess causes the udder cancer of the mouse.

8.) It is sad fact, reported by Hungarian Institute for Ornithology, that last year 
numerous birds (Bombycilla garrulus) parished due to some granulates of potassium 
fertilizer in the City Park of Budapest. The odd phenomena feelling experiments proved the 
later, the individuals belong to the species Goturnix japonica parished after having 3 g of 
potassium chloride.
9.) Because of the potassium release process in the dead cells of the organism 
prevent the indication of the potassium poissoning in the case of dead man or animal 
according to the 5.) item, since in the lack of potassium poissoning the potassium 
concentration of the intracellular liquid must also be increased in any dead organism than 
in living one.

10.) The controll of potassium-using has bean prevented in any case excepting the 
measurement of the exchangeable potassium quantity is in the soil. The potentially 
poissoning, exchangeable potassium is measured under the abnormal calibration and the 
reverse interpretation wich uses inadequate upper limit values according to the principle of 
„the more, the better”. 
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11.) A small excess of the potassium consumption can harmfully 
increase the potassium level in the intercellular liquid of animal and human 
organism concludely not only the plants unprotected. The poissoning potassium in 
groundwater and canal reached so high concentration, that the fruit trees already died e.g. 
in 1967, too (attested by exact results).

12.) Principaly, the absence of adaquate calibration of interaction results and test 
processes or the lack of the filtration of the random disturbances in the biotests lead to the 
ambiguous aducation program - teaching the conference materials of the international 
potash syndicates - wich serves the interest of these syndicates at the
universities and the high scools. No other measuring system - but Antirandom 
Interference Monitors (AIM) of AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY -is able to 
indicate the previous mistakes in the publishing and teaching activity of the 
education and research, so far.
It is regrettable fact, that without any regard to the scientific publication by prof. I. Lang 
(1962-1963) the enormous quantities of the potassium salts -like so called fertilizers were 
imported and applied year by year. That practicallz means concealing the natural 
availability in most of our soils. All of these caused the following „misterieous results” :
- our biotopes have been extremly poisoned by remarkable excess of the potash and the 
fertilizer losses induced by it;
- due to the unbalanced plant mineral nutrition the primary agricultural poducts (e.g. 
grains) are too expensive and unhealthy as well as the secondary ones (e.g. meat);
- nowdays it is obvious for the people, the degradation of the natural and human 
environment, the decreasing biodiversity, the bad water quality often indicates irreversibile, 
harmful effects and these are the highest price for these mistakes, indeed.

September 6th, 1991. Budapest.

Dr. Gyula Biczók
head of department

Mrs. Nancy Goodman Brinken

nagykövet úrhölgy kezéhez!

Faxon:36-1-3020496

Aktajel: terror2.usa

Budapest, 2003.I. 03. 

USA Budapesti Nagykövetsége 

Melléklet: 

1., G. Bush elnök úrhoz írt 
tájékoztatás (terror.USA)(2p.)

2. A Medical Weekly Rewiewnek írt 
tájékoztatás (6p.)

Kedves USA Nagykövet!
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Szeretném, ha megtérítené az USA a 150 000 000 amerikai állampolgár életét is mentõ 
munkánknak a honoráriumát, az Önhöz 2002. március 07-én faxon megküldött (KCl steri.liz ) 
eredményösszefoglalóm, és a G.Bush Elnök úrnak írt, részére az Ön útján és Postán is 
megküldött (mellékelt) 2001.09.25-i (terror.USA) eredményösszefoglalásom alapján, melyek a 
fw.aquanet.hu honlapunkon is hozzáférhetõvé lettek téve. 

Tisztelettel:  

Tejfalussy András 

feltaláló, kutatómérnök

As a denounce contra APARTHEID, sending also to the International Court, to the Court of the 
Capital: Budapest, and to the Main State-Attorney at Law of the Hungarian Republic as well.

COMBINED IMPEACHMENT, AND AN ACTION BASED ON THIS IMPEACHMENT 
 

ANTECEDENTS: 

1999EL.XIV.1.21/9./PMB AND 4406579922/2000./APEH The report of the remainder of tax is 
completly fals! 

Attached files: 

1.,) A memorial signed at the Hungarian Scientific Academy on 1st of April of 1998. The State-
Measurements' data are document, and prove : that 0,8-1,7 gramms, or sometimes even less 
potassium is poisoning the kidney and the blood, and has a poisoning-effect of the mucous 
membrane. The signal of the file is: eml.mta.2 pages copy 
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2.) A memorial signed at the National Judicial Medical Institute, on 07 of. September in 1998. The 
memory documented by the memory(1), based on the measureing of the clinical poisoning , it 
confirms that the called quantity of potassium endangers the health of the people through the whole 
country. The signal of the file is Eml.IOI. one page copy.

3.) "There is too much potassium" (Deforms the human cells). Declaration of the New Word of 
Bratislava (Pozsonyi Új Szó). Jan Královich and Szénási published the data of the Slovak Scientific 
Academy's Experimental Plant-pathology- and Insect- Institute, with concrete explanning about the 
micro- and macro-effects of the overdosis of the potasium, which is the cause of the cell-deformity 
and the infertility, sterility. (17. issue, 16 of September 1988.) One page copy

4.) Tejfalussy András, a retorsion because of the exposure, reveal of the APARTHEID. "My dear 
Friend" ("Kedves Barátom") Sunday of the Hungarians (Magyarok Vasárnapja). 1st of April 2000.

ESTIMATE ADDRESSES! 
1., Undersigned Tibor VERESS dipl. ing agriculture, journalist, editor of radio and tv-programmes 
(1088 Budapest, Gutenberg tér 4.), against the juridical persons and their employees, who are 
insisting to use an enforcement as well, in the affair, and case of the damage, harm, and injury to me 
and my family, and my associates, based on the civil and constitutional rights to launche an 
impeachement-apropose, and constitutional rights to inclusion, comprisal: I propose an 
impeachement, and we declaire and bring an action against using enforcement as the follows:

2., We declaire by the way: the measuring expert, András TEJFALUSSY the leader of the 
Agrianalisis Scientific Society's Center of Controlling Economy and Environment, in the deciding 
in this actual procedure, as he is interested in using the results of his measurements, therefore beside 
of Tibor VERESS, as an impeachement-apropose associate , and as an intervening person stands for 
against the authority which covers the apartheid. 

3., This present impeachement-apropose, and action against using enforcement is declaired first: 
against the Hungarian State, secondly against the health- and retiring-insurrance institutes, thirdly 
against their collect-men, against the APEH (Tax and Finance Controll Institute), fourthly against 
the leaders of these institutes (who are organizing effectively these damages). Their aiding 
employees, because of their messed up office work, unreadable signatures, from outside - in the 
most of the cases - cant be identificated, and even for this must be call the leaders to account, by the 
law. 

4., We are asking the persones who are committed the crime, let them call to account responsible in 
the case of organizing, doing apartheid, and aiding them, and also we ask, the whole damage they 
caused to me and us, must be payed on behalf of the Hungarian State, based on its whole 
responsibility, on the same level as in the USA, where they account for a person, for his damaged 
health, in the USA there was adjudge 8.8 million USD as compensation, at thw Court of 
Washington.. I ask, this sume must be the base, when they calculate, because it is forbidden to make 
difference beetween the health of the american, and hungarian people. First we ask the sentence of 
those who were commited the crime APARTHEID. Only after it the Court measure the damage 
caused by potassium-salt (KCl), and comprisal it into the debt we ocasionly have to the State, and 
the APEH (Tax and Finance Controll Institute), whiches get the insurrance-amounts for just an 
opposite-aim. Also we ask, the present request must be registered as a comprise proposal against the 
enforthing of the APEH (Tax and Finance Controll Institute), because for crime, nor the APEH has 
right to collect insurrance-amounts so called "as a tax".
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5., The base of our impeachement against the National Health Cash-desk, the Hungarian State and 
their recovery office (APEH-Tax and Finance Controll Institute) is that the health and retiring-
insurrance-money was and is payed for to make wronger the Hungarians' health, and we have to 
break this APARTHEID. This is an obligatory averting of damage, without an empowering 
administration, where we have the base of our finance demand : Civil Code (PTK): 484-487 §, as an 
empowered demand. By the way, together with the Agrianalisis Scientific Society, the averted 
damage is equal with the state income-surplus, our demand is 1 % of this amount, what we declaire 
by this way, as legal reservation. 

6., The results of the attached files: (1., - Scientific Academy), the (2., - National Judicial Medical 
Institute), document, and verify the fact, that we, Hungarians were overdosised with potassium, 
which makes wronger the kidney-function, and so, it makes wronger the metabolism of every 
human cell. Using foreign experiment's results we know: also deform the descendant cells, and 
those organizm which are form an organ and/or organism, living structure. And not only ours, but 
also our descendents sons' bodies as well (3), and this is an APARTHEID, because only we suffer 
such damage. Those persons, who eat kosher (bio)foods, ab ovo can't be poisonned (by the 
potassium mixed into the artificial fertilizer, and the potassium mixed into the nonkosher salts and 
foods). Only those habitants, were and are poisonned, who can't get nonpoisonned plants, and 
nonpoisonned foods and drinks. It is justice to ask health-insurrance, and retiring-insurrance-money, 
who eat and drink the kosher salted foods and drinks. The minister-answering-writers (number: 
8253) of the Parliament, and those, who were voted on it on 8th of December in 1992, and also the 
authors of the fals expert-opinion (number : 10-175/ETT/IB/1993), those who also were used it, 
(attorneys, policemen, judges, etc.) all these state-employeed we denounce, because of falsification 
of official document, misus its authority, APARTHEID, deception, complicity, etc., 

7.,We attache our documents (1)(2)(3)(4) for the measuring-verification of the APARTHEID 
caused by potassium-overdosis, we also report the attorney because they they refused the fact 
finding, what is a complicity. Even the Attorney at law is obligated to stand up against the 
APARTHEID by the law: Ist. 1973., because it is improved in the attached documents. 

Yours sincerelly: VERESS, Tibor 

8., Agreeing, as an impeachement-apropose associate, and as an intervening, on behalf of myself, 
my society, our sub-enterprenehurs, and representing our clients' interests as well, and against all 
kinds of the claims of the APEH/TB (Tax and Finance Controll Institute / National Health-
Insurrance Institute) we declaire an impeachement-apropose, also because the APEH and Finance 
Controll Institute aids and abbetts against us, at the OTP (National Savings Bank), which is 
deceives a tax-account. This state-retorsion is improved at the APEH, by tax-accounts.

Yours sincerelly: TEJFALUSSY András Budapest,

2000-07-04. Copy/ President of the APEH and

Open letter/INTERNET 
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Environmental and Efficiency Controlling  Centre of the  
 Agroanalyzer Scientific Society; 

H-1038 Budapest, Lajos u. 115., Tel/fax: 1-3682-532. 
Authorizing Number 01-04-231575/03. 

(Founded: 1981. as Agroanalízis Tudományos Polgári Jogi Társaság)
Open letter:   
Topic:To the addresse of the Medical Weekly Rewiew (Orvosi Hetilap)’s  Editor 
(Springer Hungarica, editor  in chief: dr. János Fehér) about  causing public danger by 
doctors.   
It is answer  - based on the I-1077/90. KTM.  contract  with the Minstry of the Environment 
and Rural Developping, and also based on the clarified datas, clarifying by our Antirandom 
Normacontroll document signed  on 22th of April of 1992., by the secretary of the Health 
and Social  Committée of the Parliament -  to the so called „expert opinion” without 
dates and signature, in the Medical Weekly Rewiew’s article: L-3440,  based on the 
484-487. paragraphs of the Civil Code. 
As a Civil Guard’s supplementary service:   
The Editor Springer also has a similar  publishing material, which describes: it has tetanic   
result, if they feed the animals with  forrage which contains more potassium, for example 
the spring grass. (See: Rossoff, I.S.: „Handbook of Veterinary Drugs”, Springer publishing 
Company New York 1977. page: 469.) The editor ignoring this  fact, so wants to make 
believe  -mentioning  animals-  it  is  not  poisoning  to  use  different  thousand  percentage 
overdosis  potassium,  nor  for  animals,  nor  for  human  beings,  nor  for  Hungarians  in 
mayority.  Only a  special  determined  folk  minority can avoid  the risk of  this  medical 
scientific alimentation experiments. That one, which eats a kosher salt without potasssium. 
  

The  Medical  Weekly  Rewiew  turns  a  deaf  ear  to  publish  that  memorial,  which  was 
signed  by  experts  at  the  Hungarian  Scientific  Academy.  The  mentioned  memorial  
makes stronger  that medical observing, which declairs: the eating salt, which contains 
potassium and the pills ”Kálium-R” (Potassium-R) causes poisoning, and it is certified 
by  documents  based  on  measurement-controlling.  The  Medical  Weekly  Rewiew 
doesn’t want to make the doctor-colleagues  know  those measurements, documented 
officially by the Hungarian State (for example : 4111/84.sz.OÉTI) which datas prove, 
using  the  potassium-chlorid  (KCl)  instead  of  kitchen-salt  (NaCl)  is  poisoning.  The 
rewiew  refers to an individual  potassium-overdosis-experiment  by a person who had 
kidney which  loosed the potassium more than the average,  and had a very hypo-
potassium state, and  refers to the lion’s (sic!) feeding custom.  So the editor refuses to 
publish the Hungarian Scientific Academy’s memorial  and the results of the hungarian 
state controlled measurement. Perhaps they want to keep in the commerce both the 
potassium-contained  salt,  and  the  potassium-contained  fertilizer,  which  poison  the 
foods, and so they hurts the Hungarian Standard?    
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The real  influence  of  the  chemical  products  sold  to  Hungary is  hidden  for  the  users, 
because the results of the measurements when they use different components, or facts at 
the same time,  nor  the Hungarian Scientific  Akademy,  nor  the universities cant  really 
measure.  Even  the  National  Measurement  Office  has  no  methods  nor  necessary 
instruments to these type of measurements. Beside two, or three or more components the 
next component can be any kind of,  if they cant measure it! Even neutral materials, or 
poisoned materials can be sold. If so, together with these elements, the instruments which 
cant  measure  the  poisoning  dosis  also  can  be  sold,  it  is  a  heuge  international 
environmental and      health-damage-”business”!    
The  Environmental  and  Efficiency  Controlling  Centre  of  the  Agroanalizing  Scientific 
Society  resolved the multicomponents’ and/or multifacts’ measurement, which reached 
international  patents, licences also. All the numerous measurements in any case, and  
inmediatelly showed, the plants are poisoned by potassium if they use it as an artificial  
fertilizer, because the roots’ cells  work defectively  if they reach more dissolved potassium 
from the artificial fertilizer,  than the soil’s natural dissolved  potassium. So the whole plant, 
its every cells will be poisoned  by this artificial fertilizer containing potassium. No question 
about that, it is only in the  potassium-sellers’ interest!  
The  potassium-salt is the poisoning waste of the mining of salt-kitchen; of the NaCl. The 
innatural increasing of the potassium in the ambiance of the living cells, is poisoning every 
living  organizm.  First  the  plants  were  ”pumped”  with  this  poisoning  waste  (artificial 
fertilizer), but now, even some population, people, are eated directly by this potassium 
(KCl) named as eating salt, instead of  kitchen-salt (NaCl)!  
The  population  of  Hungary  is  poisoned  since  many  years  by  the  increasing  of  the 
potassium of the plants, and the kitchen-salt. This fact was covered during the controll  
measurements because of the insufficiency of the measurement. All  the potassium-salt  
(KCl) was poisoning at the hungarian clinics in hundred percent of the cases. By the way 
they  wrote just the opposit about it,  in the resuming reports.  They wrote about curing 
effects, leave off speaking that the potassium-salt’s small dosis poisoned every healthy 
and sick patient.  As it was  revealed, exposured, at the Hungarian Scientific Academy, the 
Medical Weekly Rewiew,  owned by the Springer, doesnt want it to publish for the doctors 
anyway. The memorial  signed by experts at the Academy has no doubt that the hungarian 
doctors are misleaded  for decades about the potassium-dosing.  
Let’s have a look the antecedents!
The agricultural engineers, the doctors were misleaded by the valuated datas based on   
fals  norms.  Having the results’ meaning,  of  course they could have the expected fals 
conclusion. The laboratory measuring all was in vain, that the soil, the food, the drink had 
a  poisoning  dosis  of  potassium,  if  its  level  is  lower  than  the  fals  standard.  The  fals 
standards were formed during long years, falsifying the down-, and up-limits of the datas 
of  the weight, of  the dimension, and numbers. First they made insecure (by publishing in  
different  countries’  special  magazins,  fals  datas  of  experiments,  fals  measuring  and  
averages) the datas of the natural potassium-needs of the human being, and animals, and 
plants, which formerly were based on experiences of hundreds and thousands of years. 
After it instead of the former correct and adequat norms, were declaired the new ”more 
optimistic” standards, whats dimension were different. Those people showed and show 
themselves to be clever, who wants to share as a vulture the income of this  cheating, of 
this swindle (obtain cheeply the houses, other properties of those who eat the poisoning  
salt-waste). 
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For example:  to have 1 kilo corn, it is necessary to give potassium beetween 0,6-27,00 
gramm, was published in any data, and  the so called  standard was calculated for 1 kilo 
corn, 16 gramm potassium as an average using these datas which were different even in 
dimensions as well. This quantity is exactly 27 times more than  0,6 gramm potassium 
what 1 kilo corn contains effectly.  There happenned a 2700 percent falsifying(!), because 
they want to document the potassium as a need as artificial fertilizer.  If  they measure the 
concentration of the  potassium in the soil, it has no meaning as a standard. Later they 
measured only the soil, and calculated the potassium artificial fertilizer,  based on this fals 
norm. Otherwise nobody would have think about to give potassium for the soil, because 
Hungary’s soiles during millions of years could maintain the potassium-concentration.  In 
3-4 meters deep where the plants grow their roots, on 1 hectar area (cca.:2 acres) the soil 
has 1-2 million kilos of  potassium-depo, and those potassium which was incorporated into 
the plants goes back with the manure. The soil maintains 90 mg/kilo natural potassium-
concentration, which was augmented, increased upto the poisoning-level: 
200-500 mg/kilo,  by throwing the potassium artificial  fertilizer.  Therefor  all  those were 
consumed the plants suffered  and are suffering a fatal poisoning. For example: the fourth 
generatin  of  the  sheeps  became  unable  to  reproduce. Even  the  teenagers  suffer 
osteoporosis.  There  is  a  complet,  international,  conscious,  cheating.  The  slovaks 
recognised the poisoning effects of the potassium-overdosis, and declaired, it is necessary 
to reestablish the original 90mg/kilo potassium-concentration in the soil. but unfortunately 
they  exaggerate  the  dimension  of  the  potassium-norm  in  the  forrage.  (Look:  Jan 
Kralovich, J.: ”There is too much potassium” ; Új Szó (New Word) issue 17. 1988.09.18. 
Bratislava)
It was the same cheating by calculate the human being’s potassium-need. The medical 
text-books, and the measurings (look: attached sheets 285/98. MTA -Hungarian Scientific  
Academy-  file by the  presidental secretary, and the memorial  Eml. MTA)   teaches the 
next: to eat 0,8-1,6 mikrogramm potassium within 1 hour,  by food, by drink, for adults’ 
blood, caused poisoning  every healthy person, inspite of that  it  was declaired  as an 
optimum : 3,5 mikrogramm  potassium, instead of  the 0,8 mikrogramm/24 hours  (Europe) 
standard. Based on it,  they substitute the kitchen-salt (NaCl) with potassium-salt  (KCl)  
disdaining even the Hungarian Standards! 
 The  Medical Weekly Rewiew  protects the standard-cheating (with its anonym opinion,  
disdaining the estate measureing which was aproved at the Hungarian Scientific Academy  
by  an  expert-team);  protects  it  with  uncontrolable,  or  unbelieveble  ”measurments”, 
mentioning individual  measuring with sick patient. Is it for: the doctors would be able to 
continue  their  so  called  ”health-protecting”  experiments  with  the  surely  poisoning 
potassium overdosis, and  using and sell in Hungary the foods or drinks, or ”medical-food-
complementer” made with  potassium-salt? 
 They  changed the correct and accepted datas (in the Europian Community) about the  
potassium  and  natrium  standards  (According  to  the  newsagency  FEB:  there  are  0,8 
mikrogramm potassium, 4,0 mikrogramm natrium are to be supplied, it is the optimum), 
and  caused 2500 percent disproportion when they supplied the potassium/natrium for the 
non-kosher-menus,  otherwise  they  decomposed,  changed  to  just  the  opposit  the 
potassium/natrium proportion in the human being’s cellular-agent (EC-liquor).  It  causes 
derangements, digestive troubles, makes the cells disable to selfdefense against those 
different  effects, what were regulars formerly for them. 
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As the antirandom-measuring showed, the plants could not tolerate nor the temperature-
increasing, nor the diminishing watersupplying, nor the nitrogen-increasing in the soil, nor 
the away from the specified sowing-time, if the soil had more dissolved potassium-salt (or  
potassiumnitrat) as it is natural. The plant were dried up, shriveled,  they died out. 
The experiment showed, that this sensitivness is growing by using  potassium-overdosis. 
As no one could resolve the measuring before, nobody could observe this allergization of  
the plants  caused by the potassium, so they declaired just the opposit of the reallity, the 
increasing of the stress-tolerancy. 
The plant-cells, and the cells of the animals and the human beeings react on the same 
way  to  the  potassium-overdosis:  the  cells  become  unable  to  autodefense,  and  goes 
wrong their metabolism, because the potassium and the natrium in the cell-membran, and 
in  the  cell  wall  are  the  basic  elements  of  the  cell  functions,  and  the  communication 
beetween  and  among  the  cells.  That  is  sure,  that  in  Europe  which  is  poisoned  by 
potassium, all the increasing number of sickness of allergy has (or may have) a commun 
bringing case, to keep in secret  (even for the doctors) the results of the measuring, to 
keep in secret  the poisoning effect of the potassium. We have to mention: the natrium-
hypodosis is organized together with the potassium-overdosis. It is multiplicating the chaos 
of the metabolism, and its bad effects. For example a so called ”foodexpert” in the ” Is it  
scapegoat, or a real harmful element?” article, suggests a potassium supplying under 1 
gramm  daily (Népszabadság - 1998. 09.28.)! The same person  formerly  as a boss, said 
3,5 mikrogramm  potassium daily, concealing: even 0,8 mikrogramm is poisoning if they 
eat it at once.
Everything contained  potassium-overdosis. Even into the pills of Béres-drops (It is a vital-
vitamin pill.). They did it inspite of  dr, József Béres measured the potassium-overdosis is 
allergyc  and  carcinogen.  The  animals’,  and  the  human  being’s  organism  could  
compensate  a  100  percent  disproportion,  but  incapable  to  ballance  a  2500  percent 
overdosis.  It  is  insupportable  if  they  change  the  1:5  K:Na  -  proportion  to  5:1  K:Na 
-proportion. It is a 2500 percent distorsion of the proportion. 
 All not christians: Chinees, Turkies,  Arabians, Persians  - according to the international 
statistic  don’t  use potassium as an artificial  fertilizer,  in  India,  in Pakistan use a small 
quantity. The Garden of the Óbuda Cooperative is selling an artificial fertilizer potassium-
nitrat,  (KNO3) from Israel, but (according to the international  statistic) Israel doesn’t use, 
not its smallest dosis, the same potassium-artificial-fertilizer since 1984. In Hungary the 
kitchen-salt has no the minimum potassium, when it is sold in a kosher-store, with kosher-
certificade.  (Look:  for  example  the  number:  21-14332  Kermi.,  OÉTI:  50060/4386/91., 
import from Israel) ”Health-care see-salt”. Naturelly it cant be different the potassium-need 
of the christians, and the non-christians (and their plants). So it is an apartheid using a 
different  potassium-dosis,  utilizing  the  innocent  doctors,  the  cheatted  agricultural  
engineers, and the buyers as well.
The  Medical  Weekly  Rewiew  had  recieved  the  mentioned  measuring-controll,  the 
memorial  of  the  Hungarian  Scientific  Academy.  If  someone  says,  there  is  not  any 
memorial, or they miss the  potassium-caused  poisoning-datas, or declaring declairing the 
datas are not realistic, it is a cheating! 
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The redaction has to publish our article, or we have to turn to the  International Court 
telling,  that  the  SPRINGER Editor  in  the  same topic,  with  its  two,  antagonistic  datas-
publishing  is  covering  an  organized,  international,  poisoning,  potassium-overdosing, 
natrium-hypodosing,  medical-method apartheid,  with the aim: make the people sensitiv 
and have allergy, and making them unable to selfreproducing. 
Anyway, we wrote this open letter  about this medical-method apartheid, which is a fact in 
christian countries, to the Holy Father II. John Paul. 
  Cc.: To  Holy Father II. John Paul, Vatican, Roma
Attached: ”Eml.MTA” memorial translated.
Budapest, 1998. oct..26.

 András Tejfalussy                            dr. Pál  Marosi
engineer, president                               children’s specialist

(measuring topic)                                         (medicin)

Függelék (Appendix)
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AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG PJT
Hungary, 1036 Budapest III., Lajos u. 115., Tel./fax: +36-1-250-6064, +36-27-380-665

E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
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Rólunk / Tevékenységi kör / Referenciák / Elérhetõségünk / Kezdõoldal

      Elõzményoldal  

   
 

A NOBEL-DÍJ BIZOTTSÁGOT ÉRTESÍTÉS ARRÓL A CSALÁSRÓL, HOGY A MAGYAR 
TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VEZETÕSÉGE A TEJFALUSSY ANDRÁS ÁLTAL 
FELTALÁLT ÉS A SZABADALMI BEJELENTÉSEIBEN ÉS CIKKEIBEN 
DOKUMENTÁLT SOKVÁLTOZÓS HATÁS KALIBRÁLÁSI, KUTATÁS 
AUTOMATIZÁLÁSI ÉS OPTIKAI SZÁMÍTÓGÉPI, ÚJ TUDOMÁNYOS MEGOLDÁSOK 
SZERZÕJEKÉNT AZ AZOKAT RÉSZINT CSAK ELRONTÓ ÉS/VAGY ÁTNEVEZÕ 
SZEMÉLYEKET, PL. FURKA ÁRPÁDOT ÉS ROSKA TAMÁST IGYEKSZIK 
SZERZÕNEK, ÉS EZZEL NOBEL DÍJRA ÉRDEMESNEK FELTÜNTETNI

1.

Levél a Nobel-díj Bizottsághoz
NOBEL-DÍJ MÁS TALÁLMÁNYÁNAK LOPÁSÁÉRT ÉS RONTÁSÁÉRT?
Hungary, 2007. szept. 9. / Hungary, 2003. nov. 9.

HIGHLY ESTEEMED NOBEL PRIZE COMMITEE
It has come to my notice that a professor of organic chemistry Árpád Furka,
resident in Hungary showed up for the Nobel-prize or was recommended for
this high recognition by some organization. He claims to be the inventor of an
entirely new accelerating method used for "combinatoric research" in the US
and other western countries for about the last ten years: he called the method
"positional scanning", and declaires that he invented it in 1982, together with
the so called "combinatoric chemistry". When asked during his public
appearences if he had applied for a patent for this remarkable method, he
gave various answers, like "he forgot to take out a patent", or "he had no
money to do so", or "he was told by patent attornies, that only appliances can
be have patented, methods cannot be". Radio or video recordings of the
above declarations can be put at your disposal.
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Meanwhile the truth is that it was me, the undersigned András Tejfalussy, who
invented the "positional scanning" method to optimum-control the
technologies and properties of trial materials. I had it patented with priority in
Hungary on 22 September 1970 entitled "Method and apparatus for the
optimalization of technologies". Between 1970 and 1978 based on this did I
invent and made public under the title of "Gradient Test Mapping Method"
the new scientific method for optimum controlling, and between 1976-1980
the "wawe analyser" program, and their whole derivative system, that has
been developed to this day. Important part of it is a new program, interesting
also from the standpoint of mathematics and geometry: the fluent
multidimensional (as to technic, data handling and visualization) space
forming method.
Between 1967 and 1977 the industrial research intsitute I worked for and also
the Agricultural Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences
(MTA) at Martonvásár recognised my inventions as "service inventions", and
paid fo the foreign patent fees.
Based on more than ten of my research technical inventions I've got over fifty
foreign patents ( American, British, German, Canadian, Swedish, Austrian,
Russian Japanese ones among them) for my research accelerating method
and its procedural programs and apparatuses and their material handling and
measuring systems.
My method is employable in almost all fields of research: in pharmacology,
industry, agriculture and environmental studies, to be used to accelerate on
an unprecedented scale and to make more precise the measurements (as to
acting-contraacting and optimum controlling) of research and control, and
also to make costs lower.
Instead of the old "random-positioning method" we use this new, big-scaled,
harmonic "anti-random multifactorial scanning" in the scientific companies
founded by me.
But how did Árpád Furka put his hands on my patented research accelerating
method which was also a new scientific optimizing and research organizing
program?
In 1976 the Csepel Metal Works (Csepeli Fémmû) where I was working
firmed a contract with the Organic Chemistry Institute of the Eötvös Lóránt
University of Sciences (ELTE), where a certain Dr András Kótai and his team
was doing research with my method. I had even made some publications
together with them, published in English.
In a short time though Dr Kótai died, and eventually I was released from my
workplace after ten years of hard work during which I received various
decorations of the time like "Excellent Inventor", "Excellent Innovator",
"For the Developing of the Scaling Measurements" and other great
distinctions nationwide.
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After the death of Dr Kótai the whole research material got into the hands of
Árpád Furka who was also working in the Organic Chemistry Institute of the
ELTE. It took about six years for him to get a grip of my method, and then he
tried to have it patented, but it failed, as it had already been patented by me,
so he had to draw back his application.
What there is today to be seen on the website of Árpád Furka, is but a badly
modified variant of my method, reshaped in order to avoid its being attacked
by the law.
According to Árpád Furka, he sent the description of my method as his own
invention called "positional scanning" for publication to the American
Science monthly. There it was shelved idly for about one and a half year while
it was allegedly stolen, and the Americans presented it and got it patented in
pharmaceutical themes, because with my accelerating method chemical
compounds can be produced serially.
In the acquaintanceship of Árpád Furka there are companies, for example the
Hungarian COM-GENEX, which make several million dollars yearly using
my method, while I haven't ever got a dime for it.
In the course of the events after a point they could obtain further apparatus
patents only for automatic-operating aparatuses controlled by my method.
I've got such a patent jointly with the MTA's Agricultural Research Institute at
Martonvásár (see the attached US patent). Alas neither the MTA pays for it,
though their plant physiology researches have been accelerated by magnitude
orders, using my method variously in their programs since
1974. (It was in 1974 that they borrowed my patent of 1970, so they have been
misappropriating my program for 30 years.)
Similarly has taken advantage of another invention of mine the Computer
Research Institute of the MTA (MTA-SZTAKI). Its staff operating at the
Berkeley University in California (US) has been developing my invention
patented in 1978 under the name "visualizing analyzator", a
multidimensional computer system working on a new principle; this they have
in the meantime re-named "cellular…", and act as if the invention had been
theirs.
And of course neither they pay me my due.
Another one of my 20 inventions, the "RABBI decision-program" has been
used (re-named as "Expert Choice") without even mentioning my name, for
example by the following users:
T & T/Bell Labs, Eastman Kodak, Stanford University, Citibank, Ford Motor
Co., US Air Force, Conoco Oil, IRS, NASA, World Bank.
While for the last 13 years I've had no paid jobs, I have still lots of research
programs and programs connected to them, and I have further ideas as well,
but I don't think it would be worth while getting them patented, as they
probably would be misappropriated too.
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So far I didn't want to sell my inventions abroad, hoping that the Hungarian
people should profit by them, but it hasn't turned out well. I share the ill luck
of many great Hungarian inventors who cant find paying appliers for their
best ideas, and whose inventions finally will be simply stolen by big firms.
I ask the highly esteemed Nobel-Prize Committee not to give the Prize to
either Árpád Furka or those to whom he might have handed over my research
accelerating program, as it would mean the devaluation of the Prize if it could
be received undeservedly.
At the same time I ask the Committee to help me find firms which would be
willing to apply the research accelerating programs based on my invention.
I am 61 years old, but still full of useful ideas and perfectly able to develop
them.
In the course of my work I have made shocking discoveries of the cause of
some problems in agriculture and public health, but I haven't been able to
find a forum to set them forth, because the chemical factories and other
international firms impeded it.
In support of what I have written to you I enclose the information material
sent to the president of the MTA and to the Hungarian Government, and I
also enclose a list of some of my patents got abroad, and the joint publication
made together with Dr András Kótai. /SYSTEMATIC PREPARATION OF
SOME SERIES OF BIOLOGICALLY ACTIVE POLZ-L-GLUTAMIC ACID
DERIVATES CONTAINING BASIC SIDE GROUPS. /a.Kótai, J.Gács,
Gz.Szókán, A.Tejfalussy, S Györgyi, K.Blaskó. ANALES Universitatis
Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Separatum
Sectio Chimica Tomus XV., 1999. p.107-113./.

Tejfalussy szabadalmak: Click on any of the Patent Numbers below to see the details of the
patent ----------------------------------------
---------------------- Basket Patent Number Title HU180836 APPARATUS FOR 
DETERMINING CHARACTERISTICS OF LIVING CREATURES AND/OR 
DETERMINING PROCESSES OF THEIR TEACHING AND/OR FOR FINING THE 
OPTIMUM DE3274378D No English title available. DE3267391D No English title available. 
HU201204 MEASURING ARRANGEMENT FOR CARRYING OUT ENERGY-SPARE AND 
EFFECTIVE PLANT-CHEMICAL TEST MEASURING IN CLOSED SPACES E.G. 
PHYTOTRONS HU195323 CALIBRATINNG MEASURING METHOD NEEDED BY 
OPTIMIZATION OF THE UTILIZATION OF SOIL AND/OR LAND, AS WELL AS 
SAMPLER HU195007 METHOD AND CIRCUIT ARRANGEMENT FOR DISPLAYING 
CHARACTERISTICS HARMFULLY INFLUENCING THE DUTY TIME OF 
SUBSTANCES AND OBJECTS FOR USE HU194997 METHOD FOR SELECTING 
MATERIALS AND TECHNOLOGIES BEING MOST SUITABLE TO THE DETERMINED 
PURPOSE AND FOR DETERMINING THEIR CONDITIONS OF APPLICAT HU193144 
SPRAYER FOR TESTING AGROCHEMICAL INTERACTION OF MULTIFACTOR 
HU191761 METHOD FOR THE PROCESS CONTROL HU191532 METHOD FOR 
ARRANGING AND MEASURING SOIL SAMPLING HU191175 APPARATUS FOR 
GENERATING TEMPERATURE GRADIENT FOR GRADIENT HEAT TREATING
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 CARRIED OUT IN TRADITIONAL ANNEALING FURNACE HU181604 METHOD AND 
APPARATUS FOR DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE 
TOLERANCE RANGES OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS, PREFERABLY FOR 
DETERMINING TH HU49278 METHOD FOR MEASURING SPATIAL HOMOGENITY 
FOR OPTIMIZATION OF MATERIALS AND TECHNOLOGIES, E. G. FOR DETECTION 
AND ELIMINATION RESP. TECHNOLOGIC HU48790 MEASURING ARRANGEMENT 
FOR CARRYING OUT ENERGY- SPARE AND EFFICIENT PLANT-CHEMICAL TEST 
MEASURING IN CLOSED SPACES E.G. IN PHYTOTRONES HU39257 CALIBRATION 
MEASURING METHOD AND MEASURING ARRANGEMENT REQUIRED FOR 
OPTIMIZING THE SOIL AND AREA USING HU39026 PROCESS ADJUSTING METHOD 
AND APPARATUS FOR CARRYING OUT THE METHOD HU37474 METHOD FOR 
ARRANGING AND MEASURING SOIL SAMPLING HU34833 METHOD AND 
APPARATUS FOR INDICATING FEATURES INFLUENCING HATMFULLY THE LIFE 
OF CONSUMER GOODS AND MATERIALS HU34832 COMPORATIVE MEASURING 
METHOD OF MATERIAL AND TECHNOLOGY FOR SELECTING AND DETERMINING 
APPLICATION CONDITIONS OF OPTIMUM MATERIALS AND TECHNOLOGIES 
AT23746T No English title available.

MAGYAR SZABADALMAK: P N P9602081 Tejfalussy András Elõzõ szabadalmak 
kombinálása és optimalizáló szoftverek P N P9102614 Tejfalussy S. András Eljárás 
környezetbarát növénytermesztésre, és annak optimumszabályozására P É P0103479 
Tejfalussy András Ivóvízdesztillálásnál felhasznált hõenergiát háztartási víz tisztítására és 
melegítésére, hûtõvíz-takarékosan újra hasznosító házi víztisztítási eljárás P N 201204 
P8600001 Tejfalussy András Mérési elrendezés energiatakarékos és hatékony növény-vegyszer 
vizsgálati mérések elvégésére zárt terekben, például fitotronokban. P N 195323 P8404899 
Tejfalussy András Talaj- és/vagy területhasználat optimalizálásához szükséges kalibráló 
mérési eljárás, valamint mintavevõ eszköz P N 195007 P8303683 Tejfalussy András Eljárás és 
berendezés használati tárgyak és anyagok élettartamát károsan befolyásoló tulajdonságok 
kimutatására P N 194997 P8303104 Tejfalussy András Eljárás meghatározott célra 
legalkalmasabb anyagok és technológiák kiválasztására és alkalmazási feltételeik 
meghatározására az anyagok és technológiák összehasonlító vizsgálata alapján P N 193144 
P8101695 Tejfalussy András Permetezõ, többtényezõs agrokémiai kölcsönhatás-
vizsgálatokhoz P N 191761 P8500040 Tejfalussy András Folyamat beszabályozási eljárás P N 
191532 P8302278 Tejfalussy András Eljárás talajmintavétel elrendezésére és mérésére P N 
191175 P8100883 Tejfalussy András Berendezés hõmérséklet gradiens létrehozására 
hagyományos hõkezelõ kemencében végzett gradiens hõkezeléshez P N 181604 P8101443 
Tejfalussy András Eljárás és berendezés technológiai paraméterek tûréstartományai közötti 
összefüggés, pl. optimális kapcsolat meghatározására P N 180836 LU0247 MTA 
Mezõgazdasági Kutató Intézete Eljárás élõ szervezetek tulajdonságainak és/vagy nevelési 
eljárásainak vizsgálatára és/vagy az optimum megkeresésére P N 166545 CE0902 Csepeli 
Fémmû Befogószerkezet preciziós ellenállásmérésekhez P N 163839 CE0781 Csepeli Fémmû 
Eljárás és berendezés fémkohászati technológiák optimálására.
Another information see on our internet home page: WWW.AQUANET.FW.HU.
Yours sincerely
András Tejfalussy
dipl. engineer, inventor
Hungary, 1036 Budapest, Lajos u. 115.
Tel./Fax: 361-250-6064
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Openned letter by the way of internet and CD copy!
Adress: Stockholm Box 5232, SE-102 45.
Sturegatan 14.
Fax: 00-46-8-660-3847
Internet: www.nobel.se
Tel.: 00-46-8-663-0920
2.

    Szerzõi jogvédõ per a Magyar Állammal a Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bíróságnál

3.

    Felperesi perújítási kérelem a 2.P.21.041/2010/16. Nógrád megyei Bíróság számú ügyben.

4.

    HASONLÓ EMBERI JOG SÉRTÉS A NEMZETI SZOCIALISTA RENDSZER ÉS A 
ZSIDÓ RENDSZER NÉPIRTÁSI BÛNTETTEIT TAGADÁS. 
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