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FELJELENTÉS A MAGYAR TERMŐFÖLDEKET IS KÁLIUMMAL MÉRGEZTETŐ MTA-SOK ELLEN

1950-ben Nobel díjat kapott mellékvesekéreg kutatók patkányokon és embereken végzett kálium és nátrium
dózis variációs biológiai hatásmérései közvetlenül is bebizonyították, hogy a túladagolt kálium az állati és
emberi  sejtek  stresszel  szemben  védekezési  és  az  egyéb  körülményekhez  alkalmazkodó  képességét  is
tönkreteszi. Az élelmiszerek káliumtartalmát káliumműtrágyával és kálisóval sózással lehet mérgezővé tenni.

A "randomizálásos" korábbi kálium dózis hatás mérésekkel nem lehetett bebizonyítani a túladagolt kálium
mérgező hatását, mert külön-külön vizsgálták a környezeti hőmérséklet, a vízellátás, a műtrágya hatóanyag
dózisok együttes élettani hatásait, azaz nem mérték be a többféle hatás együttes biológiai következményeit!

Hazánkban, miután nem tudták bizonyítani a költségnövelő kálium műtrágyázás termésjavító hatását a 20
éves randomizált méréseikkel, elrendelték a káliummal ismétlődően (periodikusan) műtrágyázást és 1987-
ben  kitüntették  az  országkárosító  műtrágyázási  csalást  ezzel  fedező  kutatókat.  Ettől  kezdve  3  évente  a
korábbi  kálium dózis  háromszorosával  műtrágyáztattak.  Amíg  valamennyi  nagyüzemben  csinálhatták,  a
szomszédos termőterületeket is mérgezve, nem volt észrevehető az aszálykár növelő hatása. Csak 1988-ban
jelentettek meg egy (szlovákiai) akadémiai kutató intézeti információt, ami szerint a káliummal műtrágyázás
mindenhol gazdasági és egészségi károkat okozott, ha 90 mg/kg-nál több vízben oldható káliumot tartalmazó
talajokon alkalmazták.  Ez 1988. IX. 16.-án, a Pozsonyi Új Szó lapban, 'Túl sok a kálium' címmel jelent meg.

A  nemzetközi  szabadalmaimban  ismertetett  mérési  software  szerinti  sokváltozós  Antirandom  hatás
megjelenítő monitoros mérés közvetlenül láthatóvá tette a talaj vízoldott kálium tartalmát növelő kálium
műtrágya mérgező hatásait. Láthatóvá tette, hogy a növények testnedvei kálium műtrágyával növelt kálium-
tartalma következtében a fóliaházban létrehozott  mesterséges aszály során mind a négy paprika fajtának
katasztrofálisan csökkent az aszály hatás stresszel szembeni védekező képessége és az egyéb anyagok, a
talajhoz adagolt nitrogén és foszfor dózisokhoz  alkalmazkodó képessége a háromféle időpontban tűzdelt
előtte egészségesnek tűnő palántáknál. Ez az Antirandom mérés a Kertészeti Egyetem Zöldségtermesztési
Tanszékének vezetőjével általam kötött együttműködési szerződés keretében 1982-ben történt, de 1992-ben
meg kellett ismételni, mert jelezte a mérést a terveim alapján kivitelező dr. Kristóf Lászlóné tudományos
munkatárs,  hogy  az  MTA 458/82/4.1.  sz.  pályázati  jelentésükben  a  tényleges  mérgező  kálium  hatás
ellenkezőjét jelentették az MTA-nak. Azt, hogy 'A hőmérséklet, a fajta és az alapvető tápanyagellátottság / N,
P, K / hatását az Agroanal PJT által "antirandom" néven szabadalmaztatott módszerrel, 5 tényezős kísérletben
vizsgáltuk.  Azt  tapasztaltuk,  hogy  a  hőmérséklet  emelkedésével  csökken  a  paprikapalánták  tápanyag-
koncentrációval szembeni tűrőképessége, azonban nagyobb kálium ellátottság mellett a növények magasabb
hőmérsékleten is jobban elviselték a nagy N adagokat'. A vizsgálatot az Agroanalízis Tudományos Társaság
verőcei  kutatóintézete  által  bérelt  fóliaházban   1992-ben megismételtük.  Itt  is  tönkretette  a  fóliaházban
előidézett aszály során a növények aszály elleni védekezését és a nitrogén és foszfor műtrágya dózisokhoz
alkalmazkodó képességét a kálisó (és az izraeli kálium nitrát) műtrágya, ennek az Antirandom biomonitoros
mérésnek  az  eredményét  Dr.  Biczók  Gyula  környezetvédelmi  minisztériumi  főosztályvezetővel  és  két
munkatársával együtt a mérés helyszínén jegyzőkönyveztük. 

A fenti mérési bizonyítékokkal megkerestem az MTA Elnökségét és kértem, hogy javítsák ki az egyetem
jelentését. Válaszukban az MTA Tudományetikai Bizottsága, a hamis 2/2/2002(X.28.)TeB. határozatukban
szembehazudták a kálium mérgező hatását,  és azt is,  hogy Kínát és az iszlám országokat nem mérgezik
káliummal, s mindemellé azt is hazudták, hogy nem ismerik az MTA Mezőgazdasági Kutató Intézetében is
(1974 óta) alkalmazott nemzetközi tudományos szabadalmaim szerinti GTS-Antirandom mérési eljárást, s az
engem ma is rágalmazó ezen határozatukat közzé is tették ország-világ felé, az "Akadémiai Értesítőjükben".

Jelen feljelentéssel ismételten átminősítem a Székesfehérvári Törvényszékhez benyújtott 49.P.20.067/2018
polgári peres keresetemet a szerzői jogaimat is letagadó hamis tudományos akadémiai nyilvános határozat
érvényben tartásával  engem folyamatosan rágalmazó ismeretlen akadémiai  szakértők bűncselekményeiért
felelős akadémiai elnök elleni feljelentéssé és az adóhatóságot is kérem, hogy az általam ellene is indított, de
"kézbesítési hiba" miatt elakadt polgári peremre kivetett illetéket vonják vissza, méltányosságból is töröljék.
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Közvetlenül láthatóvá tette a talaj vízoldott kálium tartalmát növelő kálium műtrágya mérgező hatásait.. A
fóliaházban létrehozott mesterséges aszály során mind a négy paprika fajta elvesztette a nitrogén, foszfor
műtrágya dózisokhoz alkalmazkodó képességét, a testnedvei megnövelt kálium-tartalma következtében. A
túladagolt kálium ugyanígy tönkreteszi a sejtműködést. az állatoknál és embereknél is, s ezt  1950-ben Nobel
díjat kapott kutatók biológiai hatásmérései is bebizonyították!
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Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei

NOBEL-DÍJAS  KUTATÓK  MÉRÉSEI  IS  BIZONYÍTJÁK,  HOGY  SZÁMOS  BETEGSÉG
NAGYSÁGRENDI  MEGSZAPORODÁSÁNAK  A  HAGYOMÁNYOS  („FIZIOLÓGIÁS”)
SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FŐ OKA

A MEDICINA Orvosi  Könyvkiadó  (Budapest,  1976)  „Technika  a  biológiában  8”  c.  kiadványában,  „A
biológia aktuális  problémái” főcím alatt  található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet.  Aki írta,  az
akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján Kendall,
Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és
biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás emellett további 61 tudományos publikáció
mérési  eredményeire  is  hivatkozik.  (Az  alábbiakban  zárójelben  jelzem,  hogy  a  könyvből  itt  idézett
megállapítások a könyv mely oldalain találhatók.)

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT,
HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT EMBEREK ÉS PATKÁNYOK
MELLÉKVESEKÉRGE HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK
VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK
SZERINT  A  NÁTRIUMHIÁNYOS  VAGY  KÁLIUMDÚS  DIÉTÁN  TARTOTT  ÁLLATOKON
(PATKÁNYOKON)  ÉS  EMBEREKEN  IS  MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS  KÖVETKEZIK  BE,
MIKÖZBEN  A  SZERVEZET  ELETROLIT-  HÁZTARTÁSÁNAK  EGYRE  SÚLYOSABB  ZAVARAI
TAPASZTALHATÓK. (168)

Ezek későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások például konkrétan  a 
következők: 

1./  A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)

2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul ki.
(167)

3./  A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)

4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknél, de a 
verejtéksejteknél és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart,  
törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet: 

5./  Idővel nátrium-hiány jön létre (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)

7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)

10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)

11./ A bőr és a  nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)
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14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)
 

Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy  kálium-túladagolásánál kialakulnak fő tünetként:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vérbesűrűsödés miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést,  renintermelő vesedaganatok 
jönnek létre. (169)  

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait is okozza
(„pszeudohermafroditizmus”):

21./  Leánymagzatok  nemi  szerveinek  a  fejlődési  zavarait,  pl.  szeméremajkak  összenövését,   klitorisz-
megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti mentstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang,  a 
menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés 
gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll- növekedést, 
hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)

Közismert,  hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a két
legfőbb  okot  részint  elhallgatják,  részint  ellenkező  hatásúnak  tüntetik  fel.  Az  élettani  optimum szerinti
(fiziológiás  mértékű)  sópótlást,  a   vér  elektrolit  nátrium  :  kálium  :  víz  arányának  megfelelő  étkezést
„elavultnak” hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a magzatvíz és a vér és
a  fiziológiás  infúziós  Ringer  oldat  azonos  nátrium  és  kálium  aránya  igazolja,  de  az  is,  hogy  kálium
túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szívműködés! (A könyvről általam készített fotókat, s a többi,
fent említett mérési és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni, ki lehet nyomtatni az internetről, amihez a
Google keresőbe a „mellekvesekerges” szót kell beírni, ill. lásd: a www.aquanet.fw.hu honlapon.)

Verőce, 2008. június 30.                                    

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT
2621 Verőce, Lugosi u. 71.

Utóirat: Nemrég egy izraeli tudós a nemzetközi spermaromlás alapján közzétette (Haarec), hogy csak a keleti
férfiak lesznek nemzőképesek 2050 után, de elhallgatta, hogy őket nem mérgezték a kálium műtrágyázással! 
(Kína és az iszlám országok nem, ill. alig használtak káliumos műtrágyát és jól sóztak a tiszta konyhasóval.)
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A túladagolt kálium sejtmérgező hatását a biológiai hatás vizsgálatok eredményei meghamisításával fedezik,
a hamis jelentések egészségjavítónak tüntetik fel.  A mérésekkel  bebizonyított  káliummal  egészségrontási
csalást az MTA Tudományetikai Bizottsága és főügyészek is, bűnös módon fedezik.

A Redi Sónak elnevezett kálisó engedélyezési klinikai kísérletei során az éhgyomorra, vízben oldva szájon át
bejuttatott 1 grammnyi kálium 10-ből tíz előtte egészséges ember veseműködését rontotta le 50%-osra. A
kétszer ennyitől mindegyiküknél szívműködés rontóra nőtt a vérszérum káliumszint.

A Kálium Retard tabletta engedélyezési kísérlet során a tablettákkal bejuttatott kb. 4 gramm kálium 6-ból 5
embernek okozott gyomorfájdalmat, egyiküknek gyomorfal eróziót (bevérzést) is.  Ezeknek a kísérleteknek
az eredményeit is meghamisítva konyhasó helyett napi 10 gramm kálisóval "sózást" írtak elő, s azóta ezt
kényszerítik rá a magyarokra az élelmiszer törvénnyel és a  "Nemzeti Stop Só Program, MENZAREFORM
és Chips adó"  rendelkezésekkel, az EU-ra és a WHO-ra hivatkozva! 

A tényleges  napi  konyhasószükséglet  és  kálium szükséglet  a  Ringer  infúziós  oldat  dózisai  szerinti.  A
GYÓGYÍTÁSRA több száz év óta használt Ringer infúzió például 1 nap alatt, fokozatosan, 3 liter desztillált
vízzel együtt, 27 gramm konyhasót, de csak 0,36 gramm káliumot juttat be a vérbe. Ma a tiszta desztillált
vizet  ivóvízként  mérgezőnek hazudják,  nem engednek 5 grammnál több konyhasót  pótolni,  a  káliummal
mérgezett élelmiszerekkel legalább 4,7 gramm káliumot juttatva be naponta!
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A nyilvános közérdekű bejelentésként is kezelendő fenti büntető feljelentés címzettjei: ORFK és Adóhivatal!
Cc: Székesfehérvári Törvényszék, Állampolgári Jogok Biztosa, és Legfelsőbb Bíróság Kúria elnöke részére,
jogos védelemként (Btk.), tőlük, "megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitel alapon" költségtérítést kérve (Ptk.),
mert helyettük kell megtennem a magyar termőföldeket, állatokat és embereket mérgezők elleni feljelentést!

Budapest, 2018. 04. 09.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, hatásmérés-tudományi feltaláló (1-420415-0215, an. Bartha Edit), 2621
Verőce, Lugosi u. 71., Levelezési cím: 1036 Budapest, Lajos u. 115.,  tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

 (Cégbíróságon hitelesített aláírásom)
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