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Tárgy: NEM KELLENE AUTOMATIZÁLNI A MÉRGEZŐ  MEZŐGAZDASÁGI 
VEGYSZEREZÉST!  Közvetlenül az agrárminiszterhez  intézett kárelhárító nyilvános
közérdekű bejelentés

Tisztelt Miniszter Úr!

Ma felhívott egy régi ismerősöm, Bonyhády Elek, az Ipari- és Kereskedelmi Kamara egyik 
vezetője, aki annak idején részt vett a nemzetközi szabadalmaim szerinti kombinatorikus GTS-
Antirandom hatás kalibrálási találmányaim alkalmazásában. Elújságolta, hogy személyesen is 
találkozott Önnel, s hogy véleménye szerint érdemes lenne segítenünk Önnek a mezőgazdaság 
automatizáláshoz szükséges biológiai hatás kalibrálások, és a döntési módszerek javításával, a 
találmányaim szerinti megoldásokkal.  

Mondtam neki, hogy megpróbáltam az előző minisztereknek segíteni, de vagy azért, mert nem 
értettek hozzá, vagy azért, mert érdekeltek a vegyszerdózisok hamisan kalibrálásában, annak 
ellenére, hogy egy előző miniszter, Dr. Dimény Imre javaslatára a MÉM Növényvédelmi és 
Agrokémiai Központjában is adaptáltam a pontos sokváltozós kombinatorikus hatás kalibrálási 
méréseket, Gergátz Elemér mezőgazdasági miniszterként a hatás kalibráló méréseket semmibe vevő
hamis állításaival elutasíttatta a parlamenti interpellációt, az általunk megállapított kálium mérgezés
ügyében (8253 válasz, 1992. december 8.). Közben pedig megszerveztette a belügyminiszterrel és 
ügyészségi vezetőkkel, hogy rendőrök verjenek, rugdossanak agyrázkódásosra és ilyen állapotban 
hurcoljanak el az általuk szervezett „gondnokság alá helyeztetési” bírósági tárgyalásra. (A 
tárgyaláson belebuktattam a bírót az okirat hamisításaikba, úgyhogy azóta sem nem sikerült 
gondnokság alá helyeztetniük.) Ezzel hálálta meg a miniszter, hogy hatásmérésekkel bizonyítottam 
a túladagolt vízoldható kálium-műtrágya aszálykárfokozó és fogyasztómérgező hatásait. Ez utóbbi 
hatását az 1950-ben Nobel díjat kapott mellékvesekéreg kutatók mérései is bizonyítják! (Egyébként 
az én kombinatorikus hatás kalibrálási találmányommal az azt megismerő akadémikusok közül 
többen is jelenleg is Nobel díjra pályáznak, és pl. az MTA Kémiai Kutató Intézete is alkalmazza.) 

Gergátz Elemér azt is így hálálta meg, hogy a kombinatorikus méréseinkkel bebizonyítottam, hogy 
a minisztériuma által szervezett országos humusztermelő giliszta felvásárlás hitelezés csaláson 
alapul, s leállítottam a további hitelezést az OTP-nél és a Mezőbanknál, ezáltal országosan kb.  
200.000 embert mentve meg az eladósítástól. A minisztérium hiteleztetési csalása azon alapul, hogy 
a nem humuszt humusznak mutató műszert írtak elő a gilisztahumusz szabványban, és így a 
giliszták által ürített nem humuszt és a gilisztákat erre a csalásra alapozva milliárdokkal hitelezve 
felvásároltatták. A csalásukkal legalább 50.000 embert eladósítottak, s emiatt legalább 20 lett 
közülük öngyilkos. Erről egy könyv is megjelent, „Gilisztamaffia” címmel.Az ez ügyben 1993-ben 
benyújtott keresetemet (2.P.20.129/1993) 1993 óta nem engedték letárgyalni, de a le nem tárgyalt 
kereset alapján nemrég illetéket vontak le a nyugdíjamból.  

Mindezt annak ellenére is elkövette a miniszter, hogy Prof.  Dr. Nagy Bálint, a MÉM volt 
Agrokémiai és Növényvédelmi Főosztályának a vezetője, egy vezetői értekezleten előadatta velem 
a találmányom szerinti mérési kombinatorikus eljárást, és elismerte, hogy a korábbi randomizált 
hatás kalibrálási mérésekkel soha sem lehetett, nem lehet ténylegesen kalibrálni a szántóföldi 
vegyszerezések biológiai hatásait. Ezt később a MÉM NAK akkor volt főosztályvezetője, Dr. Buzás
István is megírta egy könyvében. Dr. Nagy Bálint erről egy általam vele készített interjúban is 
megemlékezett, megtekinthető a honlapomon:  
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18cs. Prof. Dr. Nagy Bálint a korábbi mezőgazdasági minisztériumi Növényvédelmi és 
Agrokémiai főosztályvezető állásfoglalása ( https://www.youtube.com/watch?
v=mrB3tltGl8A&feature=youtu.be 

Tekintettel Bonyhády Elek úr javaslatára, ezúton Önt is tájékoztatom róla, hogy a talajokban a 
káliummal műtrágyázással megnövelt vízoldott kálium felfokozza az aszálykárokat és betegíti az 
állatokat és az embereket. Felhívom a figyelmét, hogy ezt pl. egy szlovák akadémiai kutató 
közzétette,   az Új Szó c. pozsonyi lapban „Túl sok a kálium” címmel (1988. IX. 16.). Azt, hogy 
ivartalanító, rákkeltő hatású is a termőtalaj vízoldott káliumtartalmának a 90 mg/kg-nál nagyobbra 
növelése. (Hazánkban ma az terjesztik, egy Buzás István által szerkesztett agrokémiai könyvvel, 
hogy annál jobb a talaj, minél több benne vízoldott kálium! Tudatosan hazudnak?!)

Véleményem szerint Önnek ki kellene kérnie a Túl sok a kálium című cikk írójától a konkrét 
biológiai hatás kalibráló mérési adatokat. Meg kellene néznie a www.tejfalussy.com honlapomat és 
az onnan is hívható korábbi honlapjaimon közzétett egyéb bizonyítékokat is. Személyesen kellene 
állást foglalnia az ügyben, miután a beosztottjai vagy nem értenek a témához és vagy korrupciós 
érdekeltségeik vannak, a minél több műtrágyát vásároltatásban és az élelmiszer minőség rontásban. 
Pl. nem is válaszoltak az Innovációs Minisztériumtól a mezőgazdaság hamis kalibrálással 
digitalizálására vonatkozó Önökhöz átküldött kárelhárítási javaslatomra. A lényeg a mellékelt 
cikkemből is megismerhető. Láthatja, hogy a fóliaházban létrehozott aszálynál csak a káliummal 
nem műtrágyázott cserepekben maradt életben mindegyik nitrogén és foszfor dózisnál a négy 
paprikafajta valamennyi egyede! (A máshol, 8 év múlva megismételt mérésnél, az izraeli 
káliumnitrát ugyanilyen hatást gyakorolt!)

Magyarország, 2019. 09. 17.

Tejfalussy  András  méréstudományi  szakértő,  megbízás  nélküli  kárelhárító  (1-420415-0215,  an.:
Bartha  Edit)  2621  Verőce,  Lugosi  u.  71.,  néhai  Dr.  Tejfalussy  Béla  táblabíró  és  Bartha  Béla
rendőrfőkapitány unokája.  (www.tejfalussy.com,   tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,  +36 20
2181408)

(Korábban a cégbíróságon hitelesített aláírás)
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