
Az RTL Klub Televízió fajirtást folytat a magyarok sózáscsökkentésre 
felbiztatásával, mert bizonyítottan életrövidítő és ivartalanító, fajirtó 
hatású a hiányos konyhasópótlás és „a hiányzó sós ízt kálisóval pótlás”

Bűncselekmény, hogy az Európai Unióban elfogadott nézetre hivatkozva az RTL Televízióban 
2015. október 27-én, kb. 18:35 körül, népszerűsítették a sózás csökkentés „betegség megelőző 
hatását”. 

Bizonyíték: Az élő ember testnedveiben a víz:konyhasó arány 110, a nátrium:kálium arány 30, s 
hogy ezeket az anyagokat a Ringer infúziós oldattal is ilyen dózisarányban juttatják be a vérbe. A 
Nemzeti Stop Só Program (és  Chipsadó) max.  2 gramm nátrium, és min.  4,7 gramm kálium 
(Na:K=0,43!)  napi fogyasztására kényszeríti a gyerekeket is!  Betegít és ivartalanít is! 1950-ben 
Nobel-díjjal  jutalmazták  azokat  a  kutatókat, akiknek  a  mérései  kétséget  kizáróan  előre 
bebizonyították a jelenlegi Stop só program életrövidítő, fajirtó hatásait. Lásd www.tejfalussy.com! 

Jutalmat is kapnak az RTL Klub televízió olyan műsorvezetői, akik segítenek elhíresztelni („Hitleri 
fajirtási reformként”?), hogy „egészségvédő” az élelmiszerek konyhasóval sózását csökkentés, és 
vagy az olyan „reform élelmiszerek”, amelyeknél a kivégző méreg kálisóval „pótoltatják a sós ízt”? 

Nyomozási  javaslatként  az  ORFK  Panaszirodához,  közérdekű  helyreigazításként  az  RTL 
Klub Televízió felelős vezetőjéhez és a helyreigazítás elmaradása esetére pedig, az RTL Klub 
Televízió működési engedélyét visszavonási javaslatként, az Országos Médiafelügyelet részére 
megküldve. Közérdekű bejelentésként kapja: Novák Katalin államtitkár.

Tejfalussy András
(személyi szám: 1-420415-0215)
2621 Verőce, Lugosi u. 71. 
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http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/csalad-es-ifjusagugyert-felelos-
allamtitkarsag

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>

címzett:

Novák Katalin <ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu>;
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
jasz.zoltan@rtlklub.hu;
info@nmhh.hu

másolatot 
kap:integtritas@emmi.gonv.hu

titkos 
másolat:. . . . 

dátum:2015. október 28. 17:31

tárgy:
Az RTL Klub Televízió fajirtást folytat a magyarok sózáscsökkentésre 
felbiztatásával, mert bizonyítottan életrövidítő és ivartalanító, fajirtó hatású a 
hiányos konyhasópótlás és „a hiányzó sós ízt kálisóval pótlás”

küldő:gmail.com

2 melléklet:
rtlklubtvseletroviditoketfeljelentes151028
rtlkubdrtothmusorthelyreigazitas150304email3

Továbbküldés-1

feladó:András Tejfalussy <tejfalussy.andras@gmail.com>
címzett:Novák Katalin <ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu>

titkos másolat:. . . . . . 
dátum:2015. október 28. 17:51

tárgy:
Fwd: Az RTL Klub Televízió fajirtást folytat a magyarok sózáscsökkentésre 
felbiztatásával, mert bizonyítottan életrövidítő és ivartalanító, fajirtó hatású a 
hiányos konyhasópótlás és „a hiányzó sós ízt kálisóval pótlás”

küldő:gmail.com

3 melléklet:
rtlklubtvseletroviditoketfeljelentes151028
rtlkubdrtothmusorthelyreigazitas150304email3
tudod-hogy-nepirtanak-151028
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feladó:Jász Zoltán <Jasz.Zoltan@rtl.hu>
címzett:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
dátum:2015. október 29. 12:44

tárgy:
RE: Az RTL Klub Televízió fajirtást folytat a magyarok sózáscsökkentésre 
felbiztatásával, mert bizonyítottan életrövidítő és ivartalanító, fajirtó hatású a 
hiányos konyhasópótlás és „a hiányzó sós ízt kálisóval pótlás”

küldő:rtl.hu

:
Ez az üzenet főként a beszélgetésben lévő üzeneteken végrehajtott műveletek 
miatt fontos.

Tisztelt Uram!

 
Az egész világon óriási kampányok vannak a túlzott sóbevitel csökkentésére, például Londonban buszok 
oldalán, az USA-ban élelmiszerek csomagolásán, Németországban TV-s reklámokban hívják fel a figyelmet 
erre. Dél-Afrikától Ausztráliáig mindenhol próbálnak tenni ez ellen.
Az ilyen programok kormánytámogatást élveznek egész Európában. Persze mindig találni – mint minden 
témában – olyan szakértőket, akik ezt cáfolják, ennek ellenére ebben a dologban nincs vita az orvosok 
között.
Nem is értem magát! Meg egyébként is minek pörgi túl ezt a dolgot?
 
Üdvözlettel!
 
Jász Zoltán
riporter

Válasz:

Önmagukban a vérelektrolit, a vérszérum összetétele, a víz, nátrium, kálium, klór arányai 
és gyógyító Ringer oldat ezzel egyező dózisarányai egyértelműen igazolják, hogy népirtás 
az ezek ellenkezőjét bebeszélés. A bebizonyosodott fajirtást folytatókat nem feljelenteni is 
bűncselekmény. Tudatos bűnpártolásnak kell tekinteni a helyreigazítás Rtl Klub tv részéről 
történt visszautasítását.

Budapest, 2015. 10. 29. Tejfalussy András

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:Jász Zoltán <Jasz.Zoltan@rtl.hu>

másolatot 
kap:

Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
László Weixl-Várhegyi <weixl.varhegyi.laszlo@gmail.com>;
"Dr. Marosi Pál gyermekgyógyász főorvos" <drmarosip@gmail.com>;
istvan miklosi <miklosi.istvan33@gmail.com>;
"Dr. Lehmann György" <lehmann@invitel.hu>

dátum:2015. október 29. 23:11
tárgy:Re: Az RTL Klub Televízió fajirtást folytat a magyarok sózáscsökkentésre 

felbiztatásával, mert bizonyítottan életrövidítő és ivartalanító, fajirtó hatású a 
hiányos konyhasópótlás és „a hiányzó sós ízt kálisóval pótlás”

küldő:gmail.com
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