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BŰNSZERVEZET A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TUDOMÁNYETIKAI BIZOTTSÁGA

Az általam vezetett Agroanalízis Tudományos Társaság 1980 óta fellép a kálisóval növény-, állat és ember  
mérgezés  ellen.  Méréseink  szerint  ugyanis  semmi  haszna  a  káliummal  talajműtrágyázásnak.  Növeli  a 
költségeket és sokszorosra fokozza az aszálykárt. 1950-ben Nobel díjas és más tudományos kutatók mérései 
szerint is, a növények káliumműtrágyázással növelt káliumtartalma az állatoknál és embereknél mérgezést, s 
ezáltal  nemzőképtelenséget  is  okoz  (az  élelmiszerek  akárhogy megnövelt  káliumtartalma).  Újabban  egy 
izraeli tudós előadta, hamis indokokra hivatkozva, hogy 2050-re a nyugati férfiak nemzőképtelenné válását 
várják. Én viszont már 2002-ben kértem a  Magyar Tudományos Akadémia ún. Tudományetikai Bizottságát, 
hogy állítsák le az ivartalanító hatású kálium műtrágyázást és mérgező kálisóval ételízesítést, s magyarázzák 
meg, s indokolják is, hogy Kína és az iszlám országok miért nem, ill. miért alig alkalmaznak talajtrágyázásra  
káliumműtrágyát. Kína termőföldjein, lásd a fenti, International Fertiliser Association diagramon, 1986-ban, 
hektáronkénti éves átlagban, 408 kg nitrogénnel, de 17 kg-nál is kevesebb káliummal műtrágyáztak!!!! A 
kérésem és probléma felvetésem miatt  megrágalmaztak az Akadémiai  Közlönyben.  „Tudománytalannak” 
minősítették  a  nemzetközi  hatásmérés  tudományi  szabadalmaimat,  s  azokra  alapozva elvégzett  biológiai 
hatásvizsgálatokat. Ezért a Közlönnyel félrevezetett valamennyi hazai és nemzetközi tudományos kutatónak 
javaslom a „kaliummalfajirtanak180215”, és „MTAsszerzoijogicsalasiper180212” iratjelű mellékletek, s a  
neves kutatóintézeti, akadémiai és egyetemi professzorok által írt, a honlapomon közzétett szakvélemények  
tanulmányozását is: http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/referenciak.htm.

Belátható,  hogy a Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai  Bizottsága bebizonyította magáról  az 
engem és   tudományos  eredményeimet  nemzetközileg  rágalmazó  2002-es  hamis  határozatával,  hogy a 
magyar férfiak izraeliek által 2050-re várt nemzőképtelenné tételében bűnsegédkező terrorista bűnszervezet!

Verőce, 2018-02-16.

Jogos (ön)védelemként (Btk.), megbízás nélküli kárelhárítás keretében (Ptk.), bárhol terjesztésre közzétette: 
Tejfalussy András  oknyomozó mérnök feltaláló,  korábbi  minisztériumi,  országgyűlési,  önkormányzati  és 
tudományos akadémiai hatás-mérés tudományi szakértő (sz.szám: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit), 2621 
Verőce, Lugosi u. 71., (www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, + 36 20 218 14 08)

Cc.: Orbán Viktor miniszterelnök részére, a magyarok mentésében segítését kérve, mint nyilvános közérdekű 
bejelentés (A fenti mellékletek majd a www.tejfalussy.com honlap MEHNAM rovatában lesznek közzétéve!)
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