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MEHNAM-info    Kód: nepirtokat-es-hazaarulokat-feljelentes-1910-1991-2013 
 

KÖZÉRDEKŰ NYILVÁNOS KÁRELHÁRÍTÓ FELJELENTÉS (Ptk.484-487. §) 
 
FAJIRTÁST, HAZAÁRULÁST BŰNPÁRTOLÓ ÜGYÉSZEK ÉS 
EZEK HIVATALI STB. BŰNSEGÉDEI ELLENI FELJELENTÉS. 
 
A Budapesti V. és XIII. ker. Ügyészség, dr. Fürcht Pál s.k. 
kerületi vezető ügyész határozata az általam szerkesztett 
www.aquanet.fw.hu és a többi tudományos honlapunkat 
tüntette fel a www.patikaso.hu honlap szerkesztői hamis 
információit terjesztőnek, vagyis nem őket, hanem engem. 
Azért jelentettem fel őket, mert egészségkárosító, hogy azt 
terjesztik a www.patikaso.hu honlapjukon (mellé másolva 
az általam szerkesztett honlapokról az ellenkezőjét), hogy 
„2 felnőtt 1 éves NaCl szükséglete fedezéséhez csak 1 kg 
konyhasó szükséges”. Miután az egészség károsító hatású 
hamis dózisinformációt terjesztő honlapszerkesztők elleni 
vádemelést megtagadó ügyészek a nátriumklorid hatását 
kalibráló mérési bizonyítékokat tudatosan „fordítva 
értékelve”, majd semmibe véve bűnsegédkeznek az NaCl 
konyhasó dózis nagymértékű csökkentésével folytatott 
tömeggyilkosságban, ezúton őket is feljelentem, mint 
„tetteseket és bűnsegédeket az embereket törvénytelenül 
kivégzésben bűnsegédkezés” vádjával, újra megküldve a 
hatás kalibráló mérési bizonyítékainkat. Bűncselekményük 
új okirati bizonyítékaként hivatkozom Dr. Fürcht Pál, az V. 
és XIII. kerületi vezető ügyész hozzám címzett 
félreérthető, hamis indokolású (általa nem aláírt, az 
ügyészségi hitelesítő alkalmazott nevét mellőző = hiányos, 
hamis hitelesítésű)  B.4846/2013/1. hamis határozata 
náluk maradt (aláírt?) hivatali példányát. Ügyészségen 
hiánytalanul iktatott, hitelesített másolatot kérek minden 
beadványomról, s a B.4846/2013/1., ill. valamennyi 
további határozatról is!  
 
Verőce,2013.06.22.Tejfalussy András, www.tejfalussy.com  

http://www.aquanet.fw.hu/
http://www.tejfalussy.com/
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I. 
 

JOGJAVÍTÁS / MEHNAM-info            Kód: csatari-vilagforabbi-surjan-szocska-130618 
 
NYILVÁNOS NEMZETKÖZI VÁD a jogi-diszkriminációs rendőrségi, ügyészségi, bírósági és 
köztársasági elnöki bűncselekményeket folytatók és bűnpártolók ellen. Copy: Legfőbb ügyész. 
 

A 93 éves Dr. Csatári Lászlót nyilvánosan is azzal a váddal illették, pl. ma kb. 14 órakor a Hír Tv-
ben, a Fővárosi Főügyészség szóvivőjeként Bagoly Bettina, hogy „tettesként és bűnsegédként, 
emberek törvénytelen kivégzésében bűnsegédkezett”. Ehhez képest is, a hazai és külföldi ügyészek 
és bírák részéről is tettesként és bűnsegédként, emberek törvénytelen kivégzésében bűnsegédkezés, 
hogy évtizedek óta nem voltak hajlandók vádat emelni a világfőrabbi és bűntársai ellen, akik egy 
főrabbi szerint is a zsidó rákbetegek 98%-át meggyógyító módszerük eltitkolásával, a nem zsidók 
gyógyítására alkalmazásának tudatos megakadályozásával, eddig kb. kétmilliárd nem zsidónak a 
rákbetegségből kigyógyulását akadályozták meg. Azok ellen sem hajlandók vádat emelni, akik a 
zsidók részére a tiszta desztillált vizet ajánlják egyedüli hasznavehető ivóvízként (Talmud, Taanith 
10 a. lap) és gyógyszerként is, a kenyeret tiszta konyhasóval erősen sózás mellett (Talmud, Baba 
kamma 93 b. lap), miközben a nem zsidóknak azt tanítják, hirdetik, hogy „életveszélyes méreg a 
tiszta desztillált víz”: az ÁNTSZ honlapja szerint pl. az Európai Unióban maximumként megtűrt 10 
mikrogramm/liter arzén többszörösét tartalmazó ivóvizeknél mérgezőbb a tiszta desztillált víz. 
Emellett, miután a rendőrségi nyomozás útján általam beszereztetett hazai klinikai ellenőrző 
mérések a megivott 1-2 grammnyi vízoldott kálium mérgező hatását bizonyították, a hazai 
Országgyűlés (lásd az 1992. dec. 8-án megszavazott, 8253. sz. hamis miniszteri választ), s azóta a 
rendőrség, ügyészség, bíróság folyamatosan szembehazudja a mérési bizonyítékokat, bűnpártolja a 
magyarokat kálisóval kivégzőket, a nyomozás kezdeményező, tisztességes Dr. Dénes Veronika bíró 
13.B.24.211/1993/2. PKKB. végzésében felsorolt bűncselekmények elkövetőit. Magyarok tömegei 
törvénytelen kivégzésében tudatos bűnsegédkezés, hogy máig sem emeltek vádat Szócska Miklós 
egészségügyi államtitkár és társai ellen, akik részben vagy egészében kálisóra cserélik le az étkezési 
sókban a konyhasót, ezzel tudatosan véletlenszerűsített, törvénytelen tömeges kivégzést folytatnak. 
Azért tudatosan, mert minden orvos tudja 1950 óta, Nobel-díjas kutatók hatáskalibráló mérései 
alapján, hogy a víz, a konyhasó és a kálium fiziológiás mértékű és -arányú pótlása (lásd Ringer 
infúziós oldalnál alkalmazott élettanilag optimális komponens arányokat és dózisokat) gyógyhatású, 
de az ettől sokszor és nagymértékben eltérés betegítő, életrövidítő, ivartalanító hatású. (Mózes II. 
23./20-33. és Mózes V.7./2. és 22. zsidó törvényekben kötelezően előírt „fokozatos népirtási” 
módszer?) Országgyűlési szakértőként derítettem ki, hogy kálisóval gyilkolnak. A népirtási vádtól 
félő miniszterek, ügyészek egy váci bíró útján rám uszították a rendőröket, azok agyrázkódásosra 
rugdostak, vertek, majd elhurcoltak ezen bíró elé, hogy elmebeteggé nyilváníthasson (1997.09.10.). 
Ezt a feljelentett, sikertelen kísérletüket máig is köztársasági elnöki hamis irat fedezi (X-398/1998.). 
Üldöztetik, aki zsidó bűncselekményt derít ki. Nem csak engem. Például néhai anyósomat Kutrucz 
Gizellát is, miután kiderítette, lásd az Ember Judit által készített „Hagyd beszélni a Kutruczot” című 
filmet, hogy a Szálasi Ferenc idején a zsidók ellen legvadabbul uszító „Harc” c. fasiszta folyóiratot 
főszerkesztő Bosnyák Zoltánnak zsidó volt az édesanyja, s hogy egy Berend nevű rabbi segített 
Bosnyáknak a zsidók ellen uszításban, s hogy a háborús bűnösként kivégzett (?) Bosnyáktól az 
állam javára elkobzott telket a hazai „közi(ga)zgatás” ingyen vissza akarta adni a Bosnyák 
utódoknak. Betiltották a filmet. Kizárták a pártból az Anyósomat, visszavonva a Szocialista Hazáért 
kitüntetését. Hasonlóan hálálták meg Bartha Béla nagyapámnak, hogy nem volt hajlandó budapesti 
rendőrfőnökként bűnsegédkezni a bíróság által nem elítélt zsidókat deportálásban. Szálasi Ferencék  
leváltották és megpróbálták meggyilkolni, Rákosiék elvették a lakását, a nyugdíját és kitelepítették. 
Zsidó, zsidók kárára is hazudhat, lophat, csalhat, gyilkolhat, számíthat a Talmud szerint őt megillető 
büntetlenségre, arra, hogy az ügyeiben eljáró ügyészek és bírák csak a nem zsidókat büntetik meg. 
A bizonyítékokat lásd a www.tejfalussy.com honlapon. 1960 óta napi száznál is többel csökkentik a 
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magyarok számát. Miért bűnsegédkeznek Csatári László vádlói a konyhasó megvonással, kálium-
túladagolással, vízpótlásrontással kivégzésben? Az ENSZ Korrupció elleni Egyezmény – 
magyarul.doc melléklet szerinti miniszteri, rendőri, ügyészi, bírói, köztársasági elnöki (zsidó?) 
korrupció a válasz?  
 
UTÓIRAT: 
 
Számos orvos és természetgyógyász és ÁNTSZ is a konkrét élettani hatás kalibráló mérések 
helyett az egyidejű okok hatását megkülönböztetni képtelen halálozási ok statisztikákat veszi 
alapul, s az NaCl konyhasó pótlást csökkentésre, a kálisó bejuttatást fokozásra, a fiziológiás 
mértékű, a Ringer fiziológiás infúziós oldat szerinti étkezési víz, NaCl, kálium pótlást 
mellőzésre igyekszik rábeszélni. Eközben az Izraelben árusított kóser konyhasó NaCl 
kálisómentes, miközben az újabban interneten is árusított bio-kóser Bosalt, valamint a 
VIVEGA, s a Bonasalt stb. (szabványsértő) étkezési sók tele vannak az amerikai kivégzéseknél 
szívleállításra használt kálisóval, mintha nem lenne hasonló hatású, ha infúzióval, vagy 
éhgyomorra vízben feloldva jut be a szívműködés rontó mennyiségű káliumtöbblet a vérbe. A a 
kormány nem csak a mérgező dohányárukat árusítja Nemzeti programként, hanem „a 
konyhasó helyett kálisóval sózás magas vérnyomást csökkentő ismert hatásra” (hamisan) 
hivatkozva „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só programot” is folytat, s a mérgező pálinka 
ellenőrizetlen otthoni főzését is engedélyezte, mintha csak egy lenne lényeges, az, hogy 
pusztuljunk, de mi is tehessünk róla. A fiziológiás szükségletnél sokkal kevesebb konyhasót 
pótlás vagy sokkal több káliumot bejuttatás, az ezek kiderítéséért 1950-ben Nobel-díjat kapott 
tudományos kutatók hatáskalibráló mérései szerint állatnál (patkány) és embernél is mindig 
életrövidítő, ivartalanító hatású, és nem csökkenti a vérnyomást, hanem növeli, s emellett 
pszeudo-hermafroditává, vagyis potenciális buzivá torzítja a csökkentett konyhasópótlásra 
vagy káliumtúladagolásra kényszerített állatokat, embereket. Mindennek tudatában folytatja az 
ÁNTSZ a konyhasó helyett kálisóval ételízesítésre rábeszélési propagandát. Egyébként tegnap 
a Hír Tv-ben desztillált ivóvizet készítő izraeli berendezéseket is reklámoztak, miközben az 
ÁNTSZ azt hirdeti, hogy „a tiszta desztillált ivóvíz az arzénnel túlszennyezettnél is mérgezőbb”. 
 
Az egyidejű igaz és hamis „tudományos publikációkkal” folytatott zsidó fajirtást 
azért álcázzák „tudományos vitáknak” mert miután megtiltották az alkotmány 
révén, hogy bíróság döntsön „tudományos kérdésekben”, „szabad lett a pálya” 
az alábbi bűnözők/bűnözés előtt: 
 
A MÓZES V.7./2. ÉS 22, ILL. MÓZES II. 23./20-33. SZERINTI, IZRAELI FAJIRTÁSI 
MÓDSZERREL LEHET SZABÁLYOZNI HAZÁNKBAN, ILL. ANNAK AZ EGYES TELEPÜLÉSEIN ÉLŐ 
NEM ZSIDÓ MAGYAROK LÉTSZÁMÁT AZ ALLIANCE ISRAELITEE PROGRAMJÁT MEGVALÓSÍTÓ 
ZSIDÓK HAZÁNKBAN SZAPORODÁSA, IDETELEPÜLÉSE, A ZSIDÓK TERVEZETT HELYIGÉNYE 
SZERINTI OPTIMÁLIS MÉRTÉKRE. EZ LEGEGYSZERŰBBEN A NEM KÓSER ÉLELMISZEREK 
ELLENŐRIZETLEN KONYHASÓTARTALMÁVAL ÉS KÁLIUMTARTALMÁVAL, EZEK ÉS A 
VÍZFOGYASZTÁS EGÉSZSÉGES ÉS ÁRTALMAS ARÁNYAIRÓL ÉS DÓZISAIRÓL, S AZ OPTIMÁLIS 
IVÓVÍZ TISZTASÁGÁRÓL EGYIDEJŰLEG HÍRESZTELT, EGYMÁSNAK ELLENTMONDÓ, VALÓS ÉS 
HAMIS INFORMÁCIÓK HÍRESZTELÉSI, KÖZZÉTÉTELI ARÁNYÁVAL VALÓSÍTÓ MEG. AZ ILYEN 
TÍPUSÚ NÉPIRTÁSHOZ FELHASZNÁLHATÓK A MAGYAR ÉLELMISZER BOLTI HÁLÓZATOK IS, HA 
A NEM ZSIDÓK VÁSÁRLÁSI SZOKÁSAIT A MÓZESI-TALMUDI TÖRVÉNYEK SZERINTI FAJIRTÁS 
ORVOS- ÉS TERMÉSZETGYÓGYÁSZ BŰNSEGÉDEI BÜNTETLENÜL BEFOLYÁSOLHATJÁK. EZZEL 
IS BIZTOSÍTANI LEHET, HOGY AZ ADOTT TERÜLET ZSIDÓK ÁLTAL VALÓ ELFOGLALÁSÁHOZ 
KIPUSZTÍTANI AKART MAGYAROK ÁTLAGOSAN AZ ŐKET KIPUSZTÍTANI AKARÁS ARÁNYÁBAN 
VÁLASSZÁK, VÁSÁROLJÁK AZ ÉLETÜKET RÖVIDÍTŐ ÉLELMISZEREKET. A MÓZESI-TALMUDI 
TÖRVÉNYEK SZERINTI FAJIRTÁST TUDATOSAN „VÉLETLENSZERŰSÍTIK” AZ ÁLDOZATOK 
RÉSZÉRE. AZZAL, HOGY UGYANAZOK A BOLTOK EGYIDEJŰLEG ÁRUSÍTJÁK AZ ÁRTALMAS ÉS A 
NEM ÁRTALMAS ÉLELMISZEREK IS. EZZEL HÁRÍTJÁK ÁT A HALÁLESETEK, AZ ÉLETRÖVIDÍTŐ 
TERMÉKEIK EGÉSZSÉGI KÁRAI MIATTI KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGET A „SZABADON DÖNTŐ” 
(„FREE CHOICE”) VÁSÁRLÓIKRA, A FAJIRTÓ ZSIDÓK „MAGYAR HOLOKAUSZT” ÁLDOZATAIRA.  
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FELJELENTÉS A HIBÁS TÖRVÉNYEK MEGSZAVAZÁSÁVAL HAZAÁRULÁST 
FOLYTATÓ, ILL. BŰNPÁRTOLÓ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐINK ELLEN. 

II. 

Előzmény: AZ ALLIANCE ISRAELITÉE 1910-BEN MEGPARANCSOLTA, HOGY A 
ZSIDÓ NÉP SZEREZZE MEG MAGYARORSZÁG ÉS GALLÍCIA EGÉSZ TERÜLETÉT. 

FENTI „KOLLEKTÍV ZSIDÓ BŰNÖZÉS” ELLEN a www.aquanet.fw.hu honlapon 
(általam) 1991-ben közzétett közérdekű kárelhárítási petíció (alapfeljelentés): 

  

HAZAÁRULÁSUK  
Egy ország kiárusítása? 
 
1. Eladósítás: a hibás nagyberuházásokkal, talaj-, víz-, élemiszer-mérgező 
műtrágyákkal, mindezeket leplező ellenőrzéssel, "rendszerváltásokkal". 

2. Hitelekből a korábbi hitelek fizetése, és közben, az ország földterületeinek - 
a terület valódi értéke mintegy 1%-a körüli áron - spekulánsoknak való 
eladása. Az iparban is hasonló kiárusítások vannak. 

3. A ráfizetéses gazdálkodás fő okainak az érintetlenül hagyása, hogy a 
spekulánsok minél olcsóbban vásárolhassák fel az ingatlanokat, a 
felszereléseket, földeket és üzemeket, ezek tulajdonjogait, hogy a 
többiek/magyarok eladásból se szerezhessenek stabilizációs célokra pénzt. 

4. Az egyes "főhatóságok", a ráfizetésből származó károknak a lakosságra 
áthárításával, előkészítik a többség "földönfutását", kiűzését. 

5. A Pénzügyminisztériumban, a törvénykezői, ellenőri pozíciókban, szakértők 
helyett "kupecek" ülnek, akik készségesen elfogadják a külföldi spekulánsok 
kriminális ajánlatait, hajbókolva ajánlva ki a részükre a magyar nemzeti 
vagyont, a földet is, teljes állami gazdaságokat, gyárakat, a nemzeti tulajdonú 
ingatlanokat, természetvédelmi kincseket is, az említett törvényi/rendeleti 
szabad-rablási alkalom kihasználáshoz. 

6. Már a Kádár, Grósz, Németh vezetés alatt "megalkották" az idegen 
állampolgárok korlátlan magyarországi ingatlanspekulációit (felvásárlásait) is 
lehetővé tevő cégtörvényeket, és a lakosságot ma is becsapják azzal, hogy 
külföldi nem vásárolhat ingatlant, holott, ehhez csak céget kell létesítenie (egy 
időre) és vehet erdőt, mezőt, mindent. A becsapott, kijátszott, itt születettek 
talpa alól eladják az anyaföldet. A hibás törvények töröltetését a Kormányzat 
folyamatosan halogatja. 

7. A látszólag értelmetlen és ellentmondó, dezorganizáló állami intézkedések 
nagyon célszerűek, a fenti tönkretételi program szempontjából. 

8. Eltávolítják a hatalom /és főleg a pénz közeléből azokat, akik kezdenek 
ráébredni, hogy mi történik privatizáció címén a magyar nép ellen. 

9. Aki fellép az áron-aluli eladás ellen, "kényszergyógykezeltetik". 

http://www.aquanet.fw.hu/
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10. A fenti programért, a talajtermékenység káliummal való módszeres (kb. 35 
évig tartó) tudatos lefojtásáért, a káliumozást bevezető, szervező "Magyar 
Tudományos Akadémia", a mai főtitkár, Dr. Láng István és a nemzetközi 
szindikátusok által befolyásolt agrokémikusok felelősek. 

11. A vegyszeres talajtermékenység-lefojtás, a lakosság életkorát átlagosan, 
mintegy 10 - 20 évvel megrövidíthette, kivéve azokét, akik tudtak a 
módszerről és a kálium káros hatását kompenzálták, kivédték. 

12. Ügyészség és bíróság engedélyével folytatják a népirtást, sőt, annak ezek 
már korábban is a kiszolgáló eszközeivé váltak. 

13. Az újtípusú "honátadás" elsősorban egy magyar-maffia üzlete, amelyik 
ezzel szerzi a plusztőkét, az extra-profitot magának és külföldi megbízóinak. 

14. Kb. 600-1000 milliárd dollár hasznot húznak a magyar-maffia finanszírozói, 
a magyar föld és felszerelések olcsó megvételéből, a többség, a nép birtokon 
kívül rekesztéséből. Ezt, kb. 6-10 milliárd dollár külföldi tőke bevonásával 
érnék el, tehát - a leértékelések következtében a PROGRAM", 3-5 év leforgása 
alatt, százszorosnál is nagyobb (mérhetetlenül nagy) értékű nemzeti vagyont 
játszhatna át, ezeknek a gátlástalan hazaárulóknak, s a multinacionális 
megbízóiknak a kezére. 

15. A műtrágyázási trükk nem új. Pl. Arthur Koestler író már 1940-ben leírta a 
"Sötétség Délben" c. könyvében, a nitrát műtrágyának a kálium műtrágyával 
helyettesítését, mint alattomos háborús, hazaárulási-módszert ! 

16. A közoktatás az ország idegen kézre juttatását kiszolgálta/ja. Az ún. 
sztártanárok", akadémikusok reklámozzák a mérgező "káliumfogyasztást". 

17. Nem csak ún. "szocialista", de néhány ún."fejlődő", sőt még egyes ún. 
fejlett kapitalista" országokat is mérgeztek/nek aránytalan műtrágyázással, 
pl.: AUSZTRIÁT káliummal, AUSZTRÁLIÁT foszfor-túladagolással. A tönkrement 
termelők ingatlanait a spekulánsok a külföldieknek adják el. 

18. A kálium pszichoszomatikus szer is, mely súlyos egészségi zavarok, 
betegségek és halál okozója is lehet. Ezt, az orvosok a káliummal 
folyamatosan mérgezett lakosok elől eltitkolták/ják. A felelős minisztérium nem 
engedi leállítani - a növényeket, állatokat is mérgező - ún. kálium-trágyázást. 
A káliumtól, ételek és italok is mérgezők lehetnek, de nem korlátozták/zák a 
fogyasztásukat. Jellemző KÁLIUM MÉRGEZÉSI tünetek: érzészavarok, izom-
beidegzési zavarok, szívtágulás, szívritmuszavar, a szervezet általános ellenálló 
képességének (immunitásának) a drasztikus csökkenése. Továbbá a vér kb. 2-
szeres káliumtartalmánál szívkamrafal-remegés, diasztolés szívmegállás 
következhet be. - A káliummérgezés okozta halál a halottból nem kimutatható, 
ezzel élhetnek vissza. 

19. Amikor a PROGRAM tényleges problémája mindenki előtt megvilágosul, 
már késő lesz. A tönkretett magyarok mind elvesztették ingatlanaikat, 
földjüket, házukat, azokba idegenek telepedtek be, akik a volt tulajdonosokat 
kizárhatják, hatósági úton kiköltöztethetik, elüldözhetik. 



6/20. oldal, 2013-06-22, Kód: nepirtokat-es-hazaarulokat-feljelentes-1910-1991-2013  

20. A hazaárulási program kiteljesedése az MSZMP alatt kifejlődött, most 
gyorsul fel, a privatizálási, önkormányzati, világkiállítási, gazdasági, pénzügyi, 
politikai, erkölcsi, jogi és információs káosznak is köszönhetően, melyet 
minden újabb pénzpazarlással, vagy kiárusítással tovább fokoznak, 
visszafordíthatatlanná téve a hazaárulási folyamatot. 

21. A korábbi és az új államvezetés hivatalnokai, a kálium-mérgezés kezdete 
óta - különböző demagógiák fedezetében - e programot szolgálják, a 
káliumozással ráfizetésessé téve a földek termelését, hogy az aranykorona 
érték az 1% -ra, 1000-5000 Ft/aranykorona-ra csökkenjen, ami lehetővé teszi 
a PROGRAM, a "vértelen (?) területszerzés" végrehajtását! 

Budapest, 1991. január 02.                                          Tejfalussy András 
 

Lásd: 
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/index.html 

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/hazaarulasuk1.htm 

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/Hazaarulasi-Solyom-Laszlo.htm 

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/HazaaruloMiniszterelnokoketIsFeljelentes.htm 

 

III. 

 

Kiegészítő feljelentés: 

 

MEHNAM-info                                   Kód: miert-legalizal-hazaarulast-az uj-
foldtorveny-is-130620  
 
MIÉRT LEGALIZÁL HAZAÁRULÁST AZ ÚJ FÖLDTÖRVÉNY 
 
Kedves Dr. Fazekas Sándor Miniszter Úr! 
 
Korábbi országgyűlési szakértőként a Ptk. 484-487. §-ra is hivatkozással 
előterjesztem az alábbi törvénymódosítási közérdekű nyilvános kárelhárítási 
javaslatomat, az Országgyűlésben Önök által ma elfogadtatott – és a Jobbik 
által hazaárulásnak nevezett - új földtörvényük sürgős kijavításához:  
 
Külföldiek magyarországi cégeinek sokáig bárki, akármennyi magyar 
termőföldet eladhatott. A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. 
XXIV. törvény megengedte. Az általuk megvett termőterületeket másikra 
cserélhették, akármennyivel nagyobbra. Lásd a sukorói telekcserét. A külföldi 
cégtulajdonosok egymásnak is eladhatták a magyar területeket. Átírathatták az 
itt született kettős állampolgár gyerekeik tulajdonába is, amivel külföldi állam 
is tulajdont szerez hazánk területére. Ez hazaárulás, mivel az Alkotmány előírta 
országunk területei kötelező védelmét.  

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/index.html
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/hazaarulasuk1.htm
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/Hazaarulasi-Solyom-Laszlo.htm
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/HazaaruloMiniszterelnokoketIsFeljelentes.htm
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A jelenlegi földtörvény ennek a hazaárulásnak a betetőzése, mivel 
véglegesítené a külföldiek cégei által megvett magyar területeket nem magyar 
tulajdonban maradását, a nem magyar cégek tulajdonosai ideszületett kettős 
állampolgár gyerekei által tulajdonlását, eltulajdonlását. Izraeliek cégei is 
vehetik a magyar ingatlanokat, az EU és Izrael vezetői közötti áttelepülés 
liberalizálási egyezmény alapján. Izrael vezetője ezért adhatta elő, hogy 
„felvásárolják egész Magyarországot”. 
 
Ennek a hazaárulásnak a felszámolására minden termőföldet állami tulajdonba 
kell venni, a korábbi magyar tulajdonosok részére ingyenes használati jogot 
kell biztosítani. A magyar tulajdonos részére lehetővé kell tenni, hogy a 
mindenkori földhasználati előírásoknak megfelelő más magyarok részére – 
állami ellenőrzéssel – eladhassa, vagy bérbeadhassa a földhasználati jogát. A 
magyar földhasználó földhasználati joga örökölhető legyen a gazdálkodást 
ugyanott folytató családtag(ok) részéről. Nem magyar állampolgár vagy kettős 
állampolgár csak a település magyar földhasználói legalább 75%-nak az 
egyetértésével szerezhessen földhasználati bérleti jogot az államtól. A 
külföldiek cégei, s a külföldi vagy kettős állampolgárok ezen földhasználati 
bérleti jogát ne lehessen eladni, ne lehessen elzálogosítani, ne lehessen más 
külföldi cégek jogutódaira vagy külföldi vagy kettős állampolgárok részére 
átszármaztatni. A bérlő külföldi cég megszűnése esetén az állam szabadon 
rendelkezhessen a termőfölddel. Egyébként a hagyományos magyar 
alaptörvény Aranybulla szerint is ez a megoldás. 
 
Verőce, 2013. 06. 20.   
  
 
Tejfalussy András okl. vill. mérnök, 
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk v.a. 
Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115. 
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, www.tejfalussy.com 
 
 

 
AZ MTA-S ÉS MINISZTÉRIUMI SZAKÉRTŐK ÁLTAL SZEMBEHAZUDOTT, S EMIATT AZ 
ÁLLAMI VEZETŐK, ÜGYÉSZEK, BÍRÁK ÁLTAL RENDSZERESEN SEMMIBEVETT, S 

ÁLTALUK AZ INTERNETRŐL IS MÁR TÖBBSZÖR ELTÜNTETNI PRÓBÁLT 
 

KONKRÉT BIZONYÍTÉKOK A FENTIEK SZERINTI   
FAJIRTÁSRA ÉS HAZAÁRULÁSRA, ÉS JELEN 

FELJELENTÉS „VÁRHATÓ EREDMÉNYE”. 
 

1. 
 
 

mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
http://www.tejfalussy.com/
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 NOBEL-DÍJAS KUTATÓK ELTITKOLT HATÁSKALIBRÁLÓ MÉRÉSI EREDMÉNYEI: 
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2. 
 

„FELEMELTÉK”  A VÉRSZÉRUMBAN MEGENGEDETT MAX. KÁLIUMSZINTET, HOGY 
AZ ORVOSOK SEMMMIBEVEHESSÉK A MÉRGEZÉST BIZONYÍTÓ MÉRÉSI ADATOKAT:  
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3. 
 

AMIÓTA A NEMZETKÖZI SZABADALMAIM SZERINTI PONTOSABB, TÖBBVÁLTOZÓS 
HATÁSKALIBRÁLÓ (GTS-ANTIRANDOM) MÉRÉSEINKKEL BEBIZONYÍTOTTUK, HOGY 
A NÖVÉNYEKET, ÁLLATOKAT ÉS EMBEREKET IS KÁROSÍTJA A KÁLISÓ MŰTRÁGYA, A 
TALAJ AZZAL MEGNÖVELT VÍZOLDHATÓ KÁLIUMTARTALMA, AZ EMIATT MEGNŐTT 

KÁLIUMTARTALMÚ NÖVÉNYEKET FOGYASZTÁS, A SZLOVÁKIAI AKADÉMIAI 
KUTATÓK - AZ ALÁBBI MAGYAR NYELVEN MEGJELENTETETT CIKKÜKKEL - 

„KISZIVÁROGTATTÁK” A SAJÁT HASONLÓ MÉRÉSI EREDMÉNYEIKET: 
  

 
A SZLOVÁK AKADÉMIAI KUTATÓK MÉRÉSI EREDMÉNYEKET IS SEMMIBEVETTÉK A 
MAGYAROK „REPRODUKÁLÓDÁSÁT” KÁLISÓVAL AKADÁLYOZÓKAT BŰNPÁRTOLÓ  
ÜGYÉSZEK, BÍRÁK, KÉPVISELŐK, S ELTÜNTETNI PRÓBÁLTÁK AZ INTERNETRŐL IS! 
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4. 
 

SEMMIBEVESZIK, HOGY SZÁJON ÁT BEJUTTATVA IS, EGY ÓRA ALATT SOKKAL ( 
TÖBB, MINT TÍZSZER ) KEVESEBB KÁLIUM MÉRGEZŐ, MINT 24 ÓRA ALATT: 

 
5. 
 

MAGAZI
N 

ROVATB
AN, 

FÉLREV
EZETŐ, 

KOMOLY
TALAN 
CÍMEK 
ALATT, 
PUBLIK
ÁLJÁK  A 
SÓCSÖK
KENTÉSI 
CSALÁS
T, HOGY 
CSAK AZ 
HIHESSE 
EL, AKI 
AMÚGY 
IS TUD 
RÓLA: 
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6. 
 

A NEMZETINEK, MAGYARNAK KIKIÁLTOTT ÚJSÁGBAN IS HAMIS OKOKRA VEZETIK 
VISSZA A KONYHASÓ MEGVONÁSÁVAL OKOZOTT ÉLETRÖVIDÜLÉST, PUSZTULÁST: 
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7. 
  

A HIVATALOS EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEK NAGYRITKÁN PUBLIKÁLJÁK UGYAN, HOGY 
KÁROS A KONYHASÓ CSÖKKENTETT MÉRTÉKBEN PÓTLÁSA, DE NEM JELENTIK FEL 

AZ ELLENKEZŐJÉT HÍRESZTELŐ, S EZZEL NÉPKIIRTÓDÁST ELŐIDÉZŐ CSALÓKAT: 
 

Kód: nacl-so-hatasairol-eu-tanulmany-130620 
MEHNAM-info                                                           
 
Jó hír a sóról 
2 üzenet 
 

Weixl Várhegyi László <biolaci@invitel.hu> 2013. június 4. 23:36 
Címzett: András Tejfalussy <tejfalussy.andras@gmail.com>, ujvizforras@freemail.hu 
 

 
Mégsem káros a sózás? 
 
Egy friss európai tanulmány szerint magasabb a szív-, és érrendszeri betegségekből eredő halálozás azoknál, 
akik kevesebb sót fogyasztanak. 
Forrás: JAMA (Journal of the American Medical Association) 
 
A löweni egyetem kutatói 8 éven keresztül vizsgálták a résztvevők vizeletének só tartalmát és azt találták, hogy 
semmilyen kapcsolat nincs a magas só fogyasztás és a magas vérnyomás, illetve a szív-, és érrendszeri betegségek 
kialakulása között.  
 
Korábbi rövidebb időintervallumon végzett tanulmányok azt feltételezték, hogy a só bevitel csökkentése táplálkozásunk 
során csökkenti a szív-, és érrendszeri betegségek előfordulását.  
A kutatás során összesen 3 681 felnőtt embert vizsgáltak, egyiküknek sem volt szívbetegsége a tanulmány kezdetén. 
Azoknál, akik táplálkozásuk során több sót fogyasztottak, magasabb volt a vizelet nátrium szintje.  
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A 8 éves után követés az alábbi eredményeket mutatta a halálozás és a vizelet nátrium tartalmának relációjában: 
 
- 50 haláleset az alacsony nátrium szintű csoportban (vizelet nátrium tartalma)  
- 24 haláleset a közepes nátrium szintű csoportban 
- 10 haláleset a magas nátrium szintű csoportban 
 
A szív-, és érrendszeri halálozás jóval magasabb volt abban a csoportban, ahol a legalacsonyabb volt a vizelet nátrium 
szintje.  
 
Az eredmény tehát egyértelműen arra utal, hogy a kevesebb só fogyasztás nem csökkenti a szív-, és érrendszeri 
eredetű halálozás rizikóját.  
 
A kutatók emellett nem találtak kapcsolatot a magas vérnyomás kialakulása és a magas só fogyasztás között sem.  
 
Persze se szeri se száma az ezzel ellentétes következtetésre jutó cikkeknek, ami csak tudásunk meglehetősen ingatag 
alapjaira hívja fel a figyelmünket.  

8. 
 

Az INTERNETEN IS HAMIS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKVÉLEMÉNYEKKEL BÜNTETLENÜL 
REKLÁMOZHATJÁK A KONYHASÓ HELYETT KÁLISÓT TARTALMAZÓ BONSALT-OT: 
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9. 
 

A MINISZTEREK, ÜGYÉSZEK, BÍRÁK ÉS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK TÖBBSÉGE   
SEMMIBE VESZI A TUDOMÁNYOS AKADÉMIAI NAGYDOKTORI FOKOZATTAL IS 

RENDELKEZŐ, NEMZETKÖZLEG ISMERT MAGYAR SZÍVSEBÉSZ PROFESSZOR 
DR. PAPP LAJOS VELÜNK EGYETÉRTŐ ALÁBBI SZAKVÉLEMÉNYÉT IS: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10. 
 

JELEN FELJELENTÉS „VÁRHATÓ EREDMÉNYE”: 
 
SZERINTEM A FENTIEK IS EGYÉRTELMŰEN BIZONYÍTJÁK, HOGY AZ EGYMÁST 
KÖVETŐ   (CIONIZÁLT) HAZAI KORMÁNYOK ÉS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK  
HAZAÁRULÁST ÉS FAJIRTÁST FOLYTATVA FOKOZATOSAN MAGYARTALANÍTANI 
IGYEKEZNEK AZ IZRAEL ÁLTAL MEGSZEREZNI AKART MAGYARORSZÁGOT, ÉS 
HOGY EBBEN A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZAKÉRTŐI TESTÜLETEI, A 
RENDŐRSÉGEK, ÜGYÉSZSÉGEK, BÍRÓSÁGOK EGYES VEZETŐI ÉS BEOSZTOTT 
ALKALMAZOTTAI ÉS EGYES KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÖK ÉS ALKOTMÁNYBÍRÁK, 
ÉS HAZÁNK EGYES EURÓPAI UNIÓS KÉPVISELŐI IS BŰNSEGÉDKEZNEK, SŐT 
VALÓSZÍNŰLEG A STRASBOURGI NEMZETKÖZI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG MAGYAR 
ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓ BÍRÁI IS, MERT OTT IS ELTÜNTEK A FELJELENTÉSEK. 
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ETTŐL A BEADVÁNYTÓL SEM VÁRHATÓ, HOGY VALAKI MEGBÜNTETI A MINKET 
GYILKOLÓKAT, DE MINDENKI VILÁGOSAN LÁTHATJA, HOGY MI LEHET A HAZAI 
ÉVENTE KB. ÖTVENEZRES NÉPFOGYATKOZÁS ELTITKOLT, TÉNYLEGES FŐ OKA. 

 
feladó:  András Tejfalussy <tejfalussy.andras@gmail.com> 

címzett:  <lu@mku.hu>; 
 "orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu> 

másolatot 
kap: 

 paczolay <paczolay@mkab.hu>; 
 "ugyfelkapu@keh.hu" <ugyfelkapu@keh.hu>; 
 birosag@nograd.birosag.hu 

titkos 
másolat: ….... 

dátum:  2013. június 22. 23:12 

tárgy:  FAJIRTÁST, HAZAÁRULÁST BŰNPÁRTOLÓ ÜGYÉSZEK ÉS EZEK HIVATALI STB. 
BŰNSEGÉDEI ELLENI FELJELENTÉS 

küldő:  gmail.com 
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FIGYELEM!
Képtelenség túl sósan enni, mert olyankor ehetetlen az étel. Ha az étel csak kicsit van 

túlsózva, szomjasak leszünk. A víz segít eltávolítani a szervezetből a már feleslegessé vált 

anyagokat, túlsózás esetén a konyhasót is. Ha folyamatosan kevés sót eszünk, ez viszonylag 

lassan, de biztosan károsítja a szervezetünket, és az is, hogy ilyenkor emiatt kevesebb vizet 

iszunk. Iszik Ön legalább napi 2-3 liter TISZTA VIZET? Mert ha nem, jobb lenne több 

konyhasót (NaCl) fogyasztania! Ne féljen a konyhasótól, sózzon bátran! Segít megszabadulni 

a betegségektől, véd a meddőséggel szemben, meghosszabbítja az életét.

Csak kétféle étkezési só létezik; a biztonságos és a 

többi. A gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl patikai 

konyhasó a lehető legbiztonságosabb étkezési só. A 

napi NaCl biztonságos konyhasó szükségletünk mai 

(2013-as) áron számolva kb. 10 Forint. Napi 10 

Forintért nem érdemes kockáztatni egészségünket, 

szaporodóképességünket, nemzetünket!

A konyhasó tisztaságán kívül nagyon fontos a napi beviteli 

mennyisége is. A „STOP SÓ Nemzeti Sócsökkentő 

Program”-ban ajánlott napi 5 gramm NaCl napi mennyiség 

nem elegendő! Ha egy magatehetetlen beteg a kórházba 

kerül,  napi kb. 2 liter sós infúziót (Ringer oldat) kap. 1 liter 

Ringer oldatban 9 gramm NaCl van, így napi 2 literrel 18 

gramm NaCl jut be a szervezetünkbe. Normál körülmények 

között ez ajánlatos, élettanilag optimális napi  mennyiség 

(kb. egy csapott evőkanál) egy egészséges felnőtt számára .

www.tisztaso.hu
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