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Megismételt feljelentés, a hiv.: P.M.1742/2019/2. és 1.Nyom.904/2019/1. Ügyészségi és az X-398/98. Köztársasági 
elnöki hamis irattal népirtást bűnpártoló állami hivatalnokok korábbi és jelenlegi vezetőivel szemben. Bizonyítékként is 
csatolt mellékletei: 1./coaching-190907, 2./Palkovics-Nobeldij-csalas-180803, 3./Furkaek-294milliosNobeldij-csalasa, 
4./novenyekbolvizualisanalizatorprojektstart160124email1.

Tisztelt Miniszter úr! 

Az Agrárminisztérium semmibeveszi a Nobel díjas méréseket, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy a műtrágyaként
(pl. izraeli káliumnitrát) és étkezési sóként (pl. Vivega, Bonsalt) is árusított kálisók aszálykár fokozó, növényt, állatot és
embert mérgező vegyi vegyverek. 

Akadémiai stb. szakértőikre hivatkozva, Surján László és minisztertársai letagadták a parlamentben a túladagolt kálium
mérgező hatását bizonyító, 1950-ben Nobel díjat kapott kutatók biológiai hatás mérési eredményeit is a 8253 számú,
1992. december 8-i interpellációs hamis válaszban, amit a témában járatlan parlamenti képviselők többsége elfogadott!

Miközben letagadták a kálium túladagolás mérgezőségét, a feleségemnek súlyos balesetet okoztak, a baleset okozók
ellen – bár ismertek – az ügyészség azóta sem hajlandó vádat emelni, bűnpártolást folytat.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökségén, Dr. Pannonhalmi Kálmán elnöki titkár megszervezte a hazai biológiai
hatás  vizsgálatok  eredményei  szakértői  felülvizsgálatát.  Átvette  és  iktatta  az  erre  vonatkozó emlékeztetőket  és  az
azokban  foglaltak  alapján  az  Országos  Igazságügyi  Orvosszakértői  Intézet  vezetőjeként  Dr.  Baraczka  Balázs  is
szorgalmazta a kálium túladagolással mégezésért felelős mezőgazdasági és egészségügyi csalások leállítatását. Ezt a
Pest Megyei Bíróság is szorgalmazta, az általa elindított rendőrségi nyomozással (13.B.24.211/1993/2.), de káliummal,
a konyhasó helyett kálisóval sózás (REDI SÓ)  és a KÁLIUM Retard tabletta mérgezőségéről (6 emberből 5-nek fájt
tőle  a  gyoma,  egyiküknek bevérzett)  a  rendőrségi  nyomozó által  beszerzett  klinikai  bizonyítékokat  is  semibevette,
semmibeveszi az ügyészség, nem hajlandó vádat emelni.

A  hazudozó  miniszterek  kérésére  a  belügyminiszer  közreműküdésével  az  ügyészség  dr.  Bócz  Endre  fővárosi
főügyésszel megszerveztettte, hogy 1997. szeptember 10-én hajnalban rendőrök törjenek be az irodámba és verjenek
össze,  és  utána  véresre  rugdosva  és  bilincselve,  elhurcoltak  az  általuk  szervezett  gondnokság  alá  helyezési  per
tárgyalására,  amibe  a  váci  bíró  belebukott,  mert  letagadta  a  a  mezőgazdasági  miniszter,  a  belügyminiszter  és  az
ügyészség titkos iratait, amelyeket addigra az aktából eltüntetett. 

Az ügyészség azok ellen sem volt hajlandó vádat emelni, akik a Magyar Tudományos Akadémián ellopták a nemzetközi
szabadalmaim szerinti,  a  műtrágyaként túladagolt  kálium mérgező hatásait  közvetlenül megjelenítő kombinatorikus
mérési  találmányomat,  és  Furka Árpád és  Roska Tamás és  mások találmányaként  eladták az MTA Kémiai Kutató
Intézetének, miközben a tolvajokat Nobel díjra ajánlják. (A kutatóintézet azóta elismerte, hogy az én találmányomat
használja. Nemrég együttműködési szerződést kötöttem velük és visszamenőleg is engedélyeztem nekik a használatát.)

Tekintettel arra, hogy a Magyar Tudományos Akadémiai kutatói, pl. Az MTA Talajtani Kutató Intézet kiadványai ma is
azt  hirdetik,  hogy hasznos,  ha a  talajok  vízoldott  kálium tartalma minél  nagyobb,  ezzel  az  egész  országot  tönkre
mérgeztetik.   Újabban automatizálva  juttatják  ki  a  mérgező kálium dózisokat  a  termőföldekre,  amit  innovációként
pénzelnek, „mezőgazdaság digitalizálása” ürügyén.

Kérem Önt, hogy a Magyar Tudományos Akadémiai Szakbizottsági, minisztériumi és ügyészi stb. csalások ügyeiben a
www.tejfalussy.com honlapon  közzétett  mérési  bizonyítékok  alapján  foglaljon  személyesen  állást  és  állítsa  le  az
aszálykárt  is  fokozó,  a  keresztény magyarokat  (is)  mérgező kálium műtrágyázást  és  „ízesítést”,  a  vegyi  fegyverrel
fajirtást „nem bűncselekménynek” hazudó, eltusoló ügyészeket, s a nyomozást pótlásomért engem üldöztető hivatalnok
bűnözőket! Jelen levél másolatával én is feljelentem őket, a hazai Rendőrségnél, s egyúttal a nemzetközi Interpolnál is!

Budapest, 2019. 09. 07.

Tejfalussy András (1-420415-0215, an.: Bartha Edit) megbízás nélkül is oknyomozó kárelhárító, előzőleg parlamenti és
önkormányzati méréstudományi szakértő, 2621 Verőce, Lugosi u. 71., honlapok: www.tejfalussy.com, levelezési címek:
1036 Bp., Lajos u. 115., E-mail:  tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com , Telefonok.: +36 1 250 6064, +36 20 218 1408
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