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AZ EURÓPAI UNIÓ MAGYARBETEGÍTÉSI ÉS -ELADÓSÍTÁSI PROGRAMOKAT PÉNZEL  
 
A „KGB 45 pontja, hogyan bánjunk a bennszülöttekkel” c. program végrehajtása (Kapu, 1990. 
január), rezsinövelő ivóvízszennyezési csalás, hogy az Orbán kormány és Európai Unió is pénzeli 
a budapesti kertes ingatlanok szennycsatornázását, a háztartási szennyvíz öntözés és trágyázás 
helyett a Duna és a tenger szennyezésére használatát. Az új Alaptörvénnyel „büntethetetlenné tett” 
akadémiai, minisztériumi, egyetemi stb. hivatalnokok, az Európai Unió közreműködésével folytatják 
a mérgező kálisóval kevert konyhasóval műtrágyázással és ételízesítéssel népirtást és eladósítást is!  
 
Verőce, 2013. 09. 22.  Tejfalussy András ( tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com ) 
 

Az 1990. január 6-i közérdekű bejelentés aktualizálása: 
 

MEDDIG FOLYTATJA A (KÁLI)SÓHINTÉST A KORMÁNY? 
ELSZÁMOLTATÁST!!!  FELELŐSSÉG KONKRETIZÁLÁST! 
Térítsék meg a kálisóval okozott egészségi és vagyoni kárainkat! 

 
I. Ott tartunk, hogy a hitelezők elzavarhatnak az országból! 

 
Jólesik az embernek, ha dicsérik az okosságát és nem szereti, ha átverik. Szereti, ha ténylegesen 
bevonják az őt is érintő döntésekbe. Kivéve, ha becsapják. Ha átverik, nem mindegy mikor veszi 
észre, mikor lesz mérges. Országunk csődjét, reménytelen, kiúttalan helyzetét elsősorban azok a 
külföldi hitelek okozták, amelyeket teljesen elavult, használhatatlan külföldi technológiák és 
berendezések vásárlására használtak fel. A hitel nagy része a külföldi technológiai szemetet eladók 
és velük kollaboráló vásárlók és állami támogatási pályázatot elbíráló korrupt hivatalnokok zsebébe 
vándorolt. Növekedett, növekszik a technológiai szemét és a meg nem térülő hitelt visszafizetési 
kötelezettség. A hitelezők már a magyar földtulajdont is követelik az így okozott adósság ellenében!  

 
II. Elszámoltatni csak teljes körben lehet! 

 
A hitel az elavult termékeiket ránksózó külföldiek és az általuk korrumpált magyarországi 
hivatalnokok zsebébe vándorolt. Ezeknek fizettek a külföldi bankok, nem nekünk! Nekünk csak a 
szemét, a kár jut, s akinek nem tetszik, arra ezek a hivatalnokok ráuszítják a bűnöző pszichiátereket. 
Minden ország felelős a saját állampolgárai által elkövetett károkért. Felelősségre vonhatja őket, 
kifizettetheti velük a kárt. Ha elszámolás helyett leszámolást kísérel meg ellenük, akkor nem 
jogállam. Azokat a károkat is megtéríttetheti, amit más állam állampolgárai okoztak. Másik állam 
állampolgárai által okozott károkért az ő államuk felelős. Más kérdés, hogy mi van akkor, ha a 
valaki „önként” vállalja, hogy az ő nevében is törlesszék a hazai hivatalnokok által elpazarolt, 
elsikkasztott külföldi hiteleket. Vagyis, ha valaki jóváhagyja a nevében is elkövetett csalást, akár 
csak azzal, hogy a hivatalosan közzétett hitelpazarlási bizonyítékokat tudomására hozták, de nem 
jelenti fel az ő nevében is hitelt felvevőket, pénzpazarlókat. Ilyenkor a mulasztása következtében 
magára vállalja a hivatalnokok által az ő tudomása és rálátása nélkül folytatott károkozó 
hitelfelvételekért és hitelfelhasználásokért, s az általuk elpazarolt hitelek kamatai törlesztéséhez 
felvett újabb hitelekért is a személyes kárfelelősséget. Ezután hiába hivatkozik arra, hogy őt is 
becsapták. Jogelv, hogy ha valaki megengedte maga ellen a jogsértést, nem ítéltetheti el a jogsértőt! 
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Nézzünk egy példát, a magyarországi kálisóvásárlást, kálisóhasználatot. A tudományos 
csalásokon gazdagodó hazai és nemzetközi bűnszervezet becsapta a magyar népet azzal, hogy a 
kálisó talajjavító és konyhasó-helyettesítő egészségjavító anyag. Valójában a kálisó a sóbányákból 
vagy tengervízből való étkezési só kitermeléskor keletkező, környezetszennyező, talajtermékenység 
rontó és életrövidítő, meddőség okozó, egészségrontó mérgező hulladék. Az alkalmazásával okozott 
kárt azért nem lehet kifizettetni, mert a magyar lakosság elfogadja a tudományos csalók állításait, és 
beleegyezik a vásárlásába, használásába. A kálisóval mérgezőkkel azért nem lehet kifizettetni a 
magyar lakosoknak okozott egészségi és gazdasági kárt, mert a károsultak tűrik, hogy állami  
szervek vegyi fegyverként ható káliumsókat is alkalmaztassanak, tudományos csalásokra alapozva. 
 
III. Arthur Koestler, mint neomachiavellista író, 1940-ben külföldön megjelent „SÖTÉTSÉG 
DÉLBEN” c. művében azt állította, hogy az általa ismertetett tények, körülmények valósak, és 
hogy valószínűleg kitör egy következő világháború, ha a kálisóval műtrágyázás valóban káros. 
 
A tengeri üledék eredetű agyagos sós magyar talajokban annyira növénymérgezővé teheti a vízben 
oldódó káliumvegyületekkel műtrágyázás a talajvizet, hogy a feldúsított káliumtartalma kipusztítja 
a gyümölcsfákat. Ezt egy agrártudományi egyetemi, 1967-69. között írt magyar doktori disszertáció 
már dokumentálta, bizonyos Müller Lajosné, aki a saját és egy másik magyar kutató mérései alapján 
a mezőhegyesi gyümölcsfák levelei sárgulását, idő előtti kipusztulását a talajban vízben oldott túl 
sok káliumnak tulajdonította. Azért, mert a növény által emiatt felvett túl sok kálium csökkenti a 
növény levelei párologtatási képességét, s ezzel a növény vízfelvételét is, tönkretéve vele a növényt.  
Az általam vezetett Agroanalízis Tudományos Társaság Környezetvédelmi- és Gazdaságosság 
Ellenőrző Központja (korábban gmk, jelenleg pjt) 1981-től kezdődően, több tízezer szántóföldi 
parcellán és fóliaházakban is, közvetlen méréseket végzett mindenféle növényekkel a különféle 
műtrágyázási kérdések tisztázására. Ennek keretében mérte a nitrát- és a kálium műtrágyázás és 
egyéb kezelések hatását is. Elismerten pontos és közvetlen méréseink kimutatták, hogy a kálisóval 
műtrágyázás mindig mérgezi a növényt, gyümölcsfát, zöldséget, gabonát, ipari növényt egyaránt. A 
kevésbé pontos állami mérések és kutatóintézeti adatok bizalmas jelentéseit is megszereztük. 
Azokból is az látszik, hogy a kálisóval műtrágyázásnak sosem volt bizonyítható pozitív hatása. Az 
állami mérések adataiból a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Kompolti Kutatóintézete a MTESZ-
144/88. számú „Periódikus kálium műtrágyázás” c. pályázatában a kálisóval 20 éve műtrágyázott 
5000 hektáros területen évi 26 millió forint kárt mutatott ki! A hazánk kálisóval mérgezésében 
bűnsegédkezők „Országos Műszaki Fejlesztési Bizottsága”, mint „Korszerű műszaki megoldás és 
gazdaságos anyagfelhasználás”-t díjazta, hogy a pályázók a kálisóval műtrágyázás eddigi kárai 
alapján a kálisóval műtrágyázás „periódikussá tételét” javasolták. Ebből – tudtommal – később az 
lett, hogy ezután a korábbi évenkéntinél háromszor több kálisót juttattak be 3 évente a talajokba, 
amivel még mérgezőbbé tették a talajvizet és a növényeket. A kálisóval műtrágyázással okozott kb. 
520 milliárd forintra tehető közvetlen kárnál is sokkal nagyobb a környezetben és az egészségben 
okozott kár. Mások termőterületei „elsózással” mérgezése a Bibliából ismert vegyi fegyver (lásd: V. 
Mózes 7/2,22 és V. Mózes 29/23.). Nem csak a „Karthagó legendában” szerepel, hogy a hódítók 
besózással (NaCl- és vagy KCl-dal ) tették termőképtelenné az elfoglalni akart város körüli földet! 
 
Hazánkban kálisóval kevert konyhasóval is műtrágyáznak. A „40%-os kálisó” nevű műtrágyában 
26% kálisó is van. Az ún. Biokultúra Egyesület biotermesztőknek is talajjavító anyagként ajánlja a 
talajmérgező konyhasóval kevert kálisót. Amikor mesterséges aszályt hoztunk létre fóliasátrakban, 
egyértelműen látszott, hogy gyorsan kipusztultak a növények a kálisóval vagy izraeli káliumnitráttal 
„műtrágyázott” cserepekben, mialatt a káliummal nem mérgezett cserepekben élve maradtak. Tudni 
kell, hogy az agyagásványok a vízben oldódó káliumot és konyhasót hosszabb idő alatt megköthetik 
és vagy kimosódhat a talajból, és a folyókba, tavakba, tengerbe távozhat. Vagyis idővel visszajavul 
a talaj termőképessége. Majd, ha a sózással eladósítás miatt olcsón elárverezték termőterületeinket! 
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Példánk esetében, a napi egymillió dollárnyi gazdasági kárnak kb. 5-10%-a vándorol a kálisó 
beáramlás korrupt hazai elősegítői zsebébe. Ha a magyar lakosság fellépne a kárt okozók ellen, ha 
odafigyelne a korszerű hatás kalibráló pontos méréseinkre alapozott közérdekű tájékoztatásainkra, a 
magyar lakosságnak nem kellene magára vállalnia, megfizetni a mérgező kálisóval okozott károkat.  
 
Nem az a kérdés, hogy a korábbi Németh kormány és azt követő többi kormány rendelkezik-e 
szakértőkkel a közismert kálisó kártételek beismeréséhez és a további károsítások 
megakadályozásához! Vegyi fegyverrel károkozás és kárai csalással átvállaltatóiról van szó. 
Azokról a tudományos akadémiai, egyetemi stb. hamis szakértőkről, akik a potash-maffia érdekeit 
szolgálják. Azokról a hivatalnokokról, akik eldugták, titkosították a kálisó mérgező hatását 
bizonyító hatás kalibráló méréseket és azokról, akik eltitkolták a gazdák elől az országok közötti 
megmagyarázhatatlanul nagy kálisó használási különbségeket bizonyító nemzetközi statisztikákat.   
 
Ha a magyar lakosság megszerezheti és miért ne szerezhetné meg a fentiekben felsorolt bűnügyi 
bizonyítékokat, akkor elháríthatja a további kárt. A világ országai műtrágya felhasználásait 
dokumentáló nemzetközi statisztikai diagramokat is közzétettük. Mindenki elgondolkodhat azon, 
hogy a kálisót, mint talajműtrágyát miért mellőzik szinte teljesen Kína és az iszlám országok?!  
Azon is el kell, el lehet gondolkodni, hogy miért előbb Izraelben, majd Kanadában lett legnagyobb 
az országban évente kitermelt kálisó/lakosszám arány. Itt kell keresni a többi ország tudományos 
vezetőit korrumpálókat. Azokat, akik a talajmérgező kálisóval műtrágyázást és ételmérgezést 
szervezik. Közzétettem a www.aquanet.fw.hu tudományos honlapunkon az általam feltalált GTS-
Antirandom hatáskalibráló méréstervező és mérési eredmény megjelenítő algoritmusaimat és az 
azoknak megfelelő műtrágya hatás megjelenítő méréseinket és eredményeiket, de a Médiafelügyelet 
eltüntette a honlapot az internetről. Ma már újra elérhető, de az új www.tejfalussy.com honlapomon.  
 
Nem szabadna hagyni, engedni, hogy néhány korrupt akadémikus, egyetemi tanár, miniszter, 
államtitkár, ügyész, bíró stb. büntetlenül tovább mérgeztesse kálisóval és vagy az étkezési só 
előállításakor mérgező hulladékként keletkező konyhasóval kevert kálisóval a magyar 
termőföldeket és az élelmiszereket. Az Orbán kormány is mérgeztet minket a kálisóval 
többszörösére növelt káliumtartalmú élelmiszerekkel. Hazaárulás, hogy engedik, hogy a potash-
ügynökök kálisóval csődbejuttassák a hazai termőföldek magyar tulajdonosait az aszályos években!  
Be kell tiltani a termőterületeink kálisóval és konyhasóval mérgeztetését. Meg kell akadályozni a 
kálisóval okozott károk velünk megfizettetését. A kálisóval okozott gazdasági és egészségi károkat, 
nem a károsultakkal és vagy a többi magyar lakossal kell megfizettetni. A kálisó (potash) maffiával 
kell megfizettetni, a mérgező kálisót kitermelő, műtrágyaként és vagy étkezési sóként bebeszélő,  
értékesítő országokkal. Valamint az ezeknek (bűn)segédkező magyarországi akadémikusokkal és 
minisztériumi stb. hivatalnokokkal, szaktanácsadókkal, műtrágya árusítókkal. A kálisó miatt 
keletkezett államadósságokat is velük kell kifizettetni. A világ egyik más országában sem szórattak 
a termőföldekre a nitrogén műtrágya dózisaihoz képest annyira nagy dózisban kálisót, mint nálunk 
és Lengyelországban! Ez az oka, hogy nemzetközi szabadalmaim szerinti pontos hatáskalibráló 
méréseink eredményeit is titkolják, hamisítják. Tervszerűen mérgeztetnek és adósítanak el minket! 
 
Annyit szeretnék a fent leírtakhoz hozzátenni, hogy arra a kárelhárítási javaslatunkra, amit dr. 
Papócsi László a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium miniszterhelyetteshez nyújtottam 
be, hogy engedélyezze, a lakosság által eddig nem ismert mérési és statisztikai eredmények  
közzétételét a minisztérium saját lapjaiban, a Magyar Mezőgazdaság és társlapjaiban, bár a 
hivatalos válaszadási határidő többszörösen lejárt, nem érkezett válasz. Lehet, hogy az volt a válasz, 
hogy egy gépkocsi megkísérelt leszorítani az útról egy kanyarban és a járdán álló betonoszlopnak 
ütköztetni. Koestler említett tényfeltáró könyve szerint annak idején a Szovjetúnió 1. számú 
vezetője is kivégeztetett 40 tudóst, akik károsnak tartották és ellenezték a kálisóval műtrágyáztatást!  
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Valószínű, hogy ez a válasz, mert miután sikerült megállítanom az autómat a kanyar közepén, s 
emiatt a merénylő autója lecsúszott az autómról és ő ment neki a betonoszlopnak, a helyszínelő 
rendőrök engem, mint „a baleset vétlen áldozatát” rögtön elküldtek a helyszínről, majd hamis 
helyszínrajzot és hamis baleseti jegyzőkönyvet készítettek, s annak alapján, mint „balesetokozót” 
pszichiátriai kényszervizsgálatra próbáltak elhurcolni. Ezzel addig próbálkoztak, amíg az ellenük 
tett bejelentésem alapján a belügyminiszter személyesen leállította őket. Az is valószínűsíti, hogy ez 
volt a „válasz”, mert ezen belügyminiszteri intézkedés utáni napon a miniszterelnök utasítására 
elindult egy vizsgálat a kálisó ügyben. Ezt később azzal állították le, hogy mivel ők nem értenek a 
dologhoz, forduljunk a kálisóval mérgeztetést több mint húsz éve folytattató minisztériumhoz, 
Magyar Tudományos Akadémiához, Egyetemekhez stb. Azokhoz, akik évtizedek óta dugdossák és 
vagy hamisítják a mérési eredményeket, a nemzetközi FAO statisztikákat, s a többi bizonyítékot is.  
 
Mint országgyűlési és minisztériumi szakértő derítettem fel a potash-csalók bűncselekményeit, és 
ezen minőségemben aláztak, aláznak köztársasági elnökig bezárólag, akik el akarják titkolni, hogy a 
kálium műtrágya épp úgy tönkreteszi a termőföldek termőképességét, mint a konyhasó. Akár 
népszavazás útján is követelni fogjuk, hogy vonják vissza a káliumos és konyhasóval kevert 
káliumos műtrágyák és étkezési sók forgalomba hozatali engedélyeit. Akkor is szabványsértő az 
étkezési konyhasó amiben kálisó van, ha hamis miniszteri rendelettel megengedték a forgalmazását. 
Magyarország Népéhez pedig azzal a nyílt kéréssel fordulok, ne vállalja mások által csalással 
okozott eladósodásban a bűnrészességet, és a kálisóval károkozás fenti konkrét példája következetes 
végiggondolása alapján gátolja népszavazással is a termőföldek és lakosság kálisóval mérgeztetését!  
 
Tejfalussy András 
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG 
elnök 
 
 

Aktuális kiegészítések: 
 
Az akadémiai kutatóintézetek a kálisóval műtrágyáztatás kárait mindig úgy publikálják, hogy az 
információ ne juthasson el a magyarországi gazdálkodókhoz. Például szlovákiai magyar nyelvű Új 
Szó újságban, és vagy olyan hazai akadémiai „tudományos kiadványokban”, amelyeket a 
gazdálkodók biztosan nem olvasnak. Közben a közmédiában folyamatosan a kálium túladagolás 
mérgező hatásai ellenkezőjét, a káliumtúladagolás kiegyensúlyozó, egészségvédő, egészségjavító 
hatását hazudják a magyar gazdálkodóknak, élelmiszer-gyártóknak és fogyasztóknak. Azt, hogy 
kálisóval műtrágyázás és ételmérgezés nélkül kifogyna a kálium a hazai talajokból. Mivel pl. egy 
1000 négyzetméteres kert 5 méter vastag talajrétegében kb. 150.000-450.000 kg kálium van, amiből 
ha 90 milligramm/kg alá csökkent, automatikusan pótlódik a vízoldott kálium, a magyar termőföld 
„kifogyhatatlan káliumbánya”. Dr. Szócska Miklós államtitkár és társai „Nemzeti Sócsökkentési 
Program Stop Só” programként népirtás folytatnak a magyaroknak bebeszélve az Na/K=2/4,7=0,47 
dózisarányt optimálisnak. Ugyanis az élő ember vérszérumában, s a magzatvízben, és a szív 
számára élettanilag optimális fiziológiás infúziós Ringer oldatban lévő 30/1=1 nátrium/kálium 
arány az optimális étkezésnél is. Ők a hullák vérszérumában lévő 1/1=1 Na/K egyensúlyi arányt 
akarják helyreállítani az NaCl/KCl=1 összetételű szabványsértő étkezési sókkal és ezekkel készített 
mérgező Na/K dózisarányú élelmiszerekkel. 1950-ben Nobel-díjat is kaptak kutatók, akik állatokon 
és embereken bemérték, hogy az ételek nátrium és kálium dózisarányának a Szócskáékéhoz hasonló 
megváltoztatása megöli az állatokat és embereket. Hasonló arányváltozás tette „holttá” az izraeli 
Holt-tengert is! Mindezekkel az Orbán-kormány nyilvánvalóan tudatosan durván sérti hazánk 
valamennyi tényleges nemzeti érdekét és valamennyi (nekik hívő) magyar alapvető emberi jogait is!  
Honlapjainkon és az alábbi mellékletekben további részletes bűnügyi dokumentáció található!   
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Mellékletek 
 
1. „A KGB titkos dokumentuma, a leigázás 45 alapelve, avagy hogyan bánjunk bennszülöttekkel” 
 
2. A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Növényvédelmi és Agrokémiai Központja, Dr. 
Buzás István főosztályvezető által írt, a főigazgató által aláírt 1979. dec. 8-i szakvéleménye a 
pályázatként is előterjesztett, műtrágyázási- stb. élettani hatások kalibrálására is alkalmas, általam 
feltalált, a szabadalmaimban is szereplő mérési elrendezés tervező és mérés vezérlő (GTS-
Antirandom hullámanalizátor) algoritmusokról és ezekhez kapcsolódó mérő létesítmény terveimről. 
 
3. Fóliaházi mérőlétesítmény terv modell, Antirandom software szerinti kezeléssel. Közvetlenül is 
látható, a kálisóval nem műtrágyázott cserepekben lévő négyféle paprika fajta túlélte, tolerálta a 
műtrágyadózisokat és a mesterséges aszályt, miközben a kálisóval műtrágyázott cserepekben lévő 
társaik kiritkultak, kipusztultak. 
 
4. Nobel díjas kutatók által közölt eredmények az étkezéssel kelleténél kevesebb nátriumot vagy 
több káliumot bejuttatás életrövidítő és ivartalanító hatásairól, amelyek leleplezik a dr. Szócska 
Miklós államtitkárék ”Nemzeti Sócsökkentési, Stop só” programjával folytatott tömeggyilkosságot. 
 
5. Az élettanilag optimális egészségvédő étkezési nátrium, kálium és vízpótlás szabálya. 
 
6. Tejfalussy András: Szakmai önéletrajz 
 
7. Email könyv 91. Dr. Fazekas Sándor miniszter segítése, a mérési csalásokra és hamis 
rendeletekre alapozott mezőgazdasági és élelmiszeripari szaktanácsadások megszüntetésében 
(függelék). 
 
Megjegyzés:  
 
Az országunkat károsító kálisó ügynökök csalásai elhárítására, számos további bűnügyi konkrét 
méréstani bizonyítékot, és közérdekű megoldási javaslatot tettem közzé A jelenleg csak a 
www.tejfalussy.com honlapon belül működő www.aquanet.fw.hu-on, s az ott is elérhető többi 
internetes honlapunkon, de a Kormány ezeket is semmibe vette. 
 
Verőce, 2013. 09. 24.                          Tejfalussy András  ( tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com ) 
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Melléklet 1. 
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Melléklet 2. 
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Melléklet 3. 
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Melléklet 4. 
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Melléklet 5. 
 

Az élettanilag optimális egészségvédő étkezési nátrium, kálium és vízpótlás szabálya: 
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Melléklet 6. 

melléklet 7.: 91. E-mail könyv 

www.tejfalussy.com

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/09/91.-emailkonyv-fazekas-sandor-na-es-k-vegyi-fegyver-betiltasa-130918.pdf
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Kód: feljelentes-hivatali-kotelesseg-130924 
 

  
"KEDVES OLVASÓ, HA ÖN HATÓSÁG TAGJAKÉNT, VAGY HIVATALOS SZEMÉLYKÉNT 
OLVASSA A CSATOLT DOKUMENTUMOKAT HIVATALI ELJÁRÁSA SORÁN, AKKOR 
FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY AZOKBAN OLYAN KÖZHITELES HATÁS-ELLENŐRZŐ 
MÉRÉSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI ADATOKON NYUGVÓ EGYÉRTELMŰ BIZONYÍTÉKOK 
VANNAK, AMELYEK TUDOMÁSRA JUTÁSA FOLYTÁN a Be. 171. §-ának (2) bekezdése 
alapján kell eljárjon a Büntetőtörvénykönyv 137. §-a szerinti hivatalos személyként 
! A Be. 171. §-ának (2) bekezdése szerint a hatóság tagja és a hivatalos személy köteles a 
hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt - ha az elkövető ismert, annak 
megjelölésével - feljelenteni. A feljelentéshez csatolni kell a bizonyítási eszközöket, ha ez nem 
lehetséges, a megőrzésükről kell gondoskodni. E rendelkezésből az következik, hogy az 
irreleváns információk kiszűrésének az időpontját követően a releváns adathalmaz további 
elemzése is szükséges ahhoz, hogy a feljelentés megtételéről történjen intézkedés... 
Alkotmánybíróság 333/B/2002 AB határozata. Alkotmánybíróság 333/B/2002 AB határozata 
...KÜLÖN HÍVJUK FEL A FIGYELMET a Tisztességes eljárás védelméről szóló 2009. CLXIII. 

törvényre ( Link), amely a korrupciót feltáró hivatali alkalmazottak védelméről és díjazásáról 

is rendelkezik." 
 
Mivel a bűncselekményre utaló bizonyítékról értesített rendőrök, ügyészek, bírók, 
minisztériumi vezetők, országgyűlési, önkormányzati stb. hivatalnokok, s főleg a 
hivatalvezetők (korrupt?) többsége rendszeresen semmibe veheti és vagy szembe hazudhatja 
a bűncselekmények hozzájuk eljutott legkonkrétebb leírásait és bizonyítékait is, idézem az 
általuk elszabotált, kicselezett korábbi törvényt is:  
 

 

 
Verőce, 2013. 09. 24. 

Tejfalussy András 
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