Tejfalussy András okl. vill. mérnök (személyi szám: 1-420415-0215) AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS
TÁRSASÁG gmk va. (1036 Lajos u. 115.), Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, Ptk. Megbízás nélküli
ügyvitel* keretében közérdekű feljelentéseivel, bejelentéseivel, javaslataival kárelhárító méréstani
szakértő (www.tejfalussy.com, +36-202181408, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com).
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Ügykód: potashmaffia140804

POTASH-MAFFIA
feladó: András Tejfalussy <tejfalussy.andras@gmail.com> címzett: KSM <kincsesne@t-online.hu>
másolatot kap: Kósa Gyula <kosagyula1@t-online.hu>titkos másolat: … (TA-cimlista) …
dátum: 2014. augusztus 4. 10:50tárgy: Re: FW: "Az egyre fokozódó hazai aszálykárnak a tudatos
műtrágyázási csalás az oka."küldő: gmail.com
A korábbi mezőgazdasági minisztériumi növényvédelmi és agrokémiai főosztály vezető Prof. Dr.
Nagy Bálint velünk egyetértő szakvéleményét is semmibeveszik a jelenlegi gazdasági és politikai
vezetők, miközben lejárató hadjáratot folytatnak az igazságot mérésekkel bizonyítókkal szemben.
Egy köztársasági elnöki becsületsértő hamis irattal maga a köztársasági elnök is fedezi a kálisóval
műtrágyáztatás kártékonyságát bárhol gyorsan bizonyító ellenőrző mérésekre vonatkozó
találmányaim szerzőinek magukat feltüntető, s ezzel a tényleges ellenőrző méréseink további
alkalmazását is akadályozó "potash-maffiozó" akadémikusokat, lásd a mellékelt levél szerinti
ügyeiket. Ezek oda vezettek, hogy a gazdák érdekében korábban tüntetést szervező Kósa Gyula
nemrég azt mondta nekem telefonon, hogy, szerinte baromság, amiket a több tízezer műtrágyázási
variáció általunk elvégzett bemérése alapján - az ő segítségével is - igyekszem a magyar gazdák
tudomására hozni! A kálisó növényeket és embereket is károsító - a miniszterek és az MTA
vezetőség által sorozatosan letagadott - mérgező hatásának konkrét méréstani bizonyítékait lásd a
www.tejfalussy.com honlapon (Email könyv 52.). A kálisóval jelenleg is naponta kb. annyi magyar
felnőttet, gyereket gyilkolnak le, mint amennyi szerencsétlen palesztint eddig összesen legyilkoltak
Gázában!
Verőce, 2014. 08. 04. Tejfalussy András

2014. augusztus 2. 14:53 KSM írta, <kincsesne@t-online.hu>:

KSM

aug. 2. (2
napja)

címzett: miniszter; sandor.font; istvan.jakab; mb; magyar.zoltan; kepli.lajos;
sneider.tamas; zoltan.illes; saját magam; info; levego; info; Mangel

„…gyümölcsfák levélsárgulásának, pusztulásának a kálisóval műtrágyázással a talajvízben
többszörösére növelt káliumtartalom a főoka.”
From: András Tejfalussy [mailto:tejfalussy.andras@gmail.com] Sent: Thursday, August 08, 2013 2:27 PM
To: miniszter Cc: zoltan.illes

Tejfalussy András okl. mérnök, Ptk. 484-487. §. szerinti közérdekű bejelentésekkel és -javaslatokkal
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kárelhárító méréstani szakértő, AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk, cégbíróság által
kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115. www.tejfalussy.com, tel.: +36-202181408
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Kód: aszalykar-fokozoit-feljelentes-130808

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter részére
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1055 Budapest, Kossuth tér 11.

TISZTELT MINISZTER ÚR!
Ön a médiában százmilliárd forintra becsülte az idei (a 2013. évi) aszálykárt. Az Önökhöz benyújtott
Petíciónkban – amelyekre Önök nem hajlandók sem válaszolni, sem a javasolt kárelhárító
intézkedéseket megtenni, bizonyítottuk, hogy az egyre fokozódó hazai aszálykárnak a magyar
tudományos akadémiai és egyetemi kutatóintézetek korrupt vezetősége által szervezett és
fenntartott tudatos műtrágyázási csalás az oka. Jelentse fel őket aszálykár fokozás váddal! A kálisó
hasonlóan ellehetetleníti a növénytermesztést, mint a konyhasó. Az International Fertilizer
Association újabban interneten is közzétett adataiból látható, hogy csak az izraeli ügynökök által
könnyen befolyásolni tudott országokban használják a nitrogénhez képest jelentős, 1/1-1/3 aránnyal
a kálisót, Kína és az Iszlám országok kálisóval műtrágyázása sokkal kisebb, nulla vagy
elhanyagolható.
Előbb a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, a jelenlegi Vidékfejlesztési Minisztérium
jogelődje Növényvédelmi és Agrokémiai Központja alkalmazottaként 1979-80-ban 2000-nél több
parcellával végzett „Hullámanalizátoros” hatás-kalibráló méréseimből, majd az általam vezetett
Agroanalízis Tudományos Társaság Környezetvédelmi és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk
által sok tízezer parcellával elvégzett konkrét hatáskalibráló méréseink is bizonyították. Miután a
Mezőhegyesi Mezőgazdasági Kombinátnál végzett 3000-nél több parcellás mérésünk adatai
bebizonyították, hogy cukorrépánál is igencsak káros a kálisóval műtrágyázás, a kombinát illetékes
agrokémikusa dr. Müller Lajosné átadta nekem a Gödöllői Agrártudományi Egyetemi doktori
disszertációját (1967-69), melyben Dr. Tölgyesi György, a neves kutató hasonló eredményű korábbi
méréseit is dokumentálva, saját méréseivel bebizonyította, hogy a mezőhegyesi gyümölcsfák
levélsárgulásának, pusztulásának a kálisóval műtrágyázással a talajvízben többszörösére növelt
káliumtartalom a főoka. Az agrártudományi és tudományos akadémiai szakértők a károsító hatások
ismeretében, tudatosan károkozási célból engedik használni a kálisót és a konyhasót műtrágyaként!
A műtrágyázási csalást a magyar gazdákat kálisóval és konyhasóval műtrágyázással, csődbe juttatni
akaró magyarországi izraelbérenc hazaáruló tudományos kutatók hiányos műtrágya kombinációs,
zavarosított mérési elrendezéses („randomizált”) teljesen pontatlan mérései és hamis statisztikai
kiértékelései, és a kálisóval és konyhasóval műtrágyázás károsságát kimutató pontosabb mérések
eredményeit szembehazudásai, eltitkolásai, meghamisításai fedezik. pl. a „40%-os kálisó” hamis
nevű műtrágyában 26% konyhasótartalmat is engedélyeztek. A kálisóval és vagy a kálisóval kevert
konyhasóval műtrágyázással lehet a leghatékonyabban tönkretenni egy ország
növénytermesztését, sőt a növényeket fogyasztó állatokat és embereket is, mert a kálisó mérgezőre
növeli a növények káliumtartalmát és ezáltal mindenféle betegségeket, rákot, ivartalanságot stb.
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keletkeztet. A talajban 90 mg/kg a vízoldott kálium tényleges optimuma, de a Biokultúra Egyesület
250 mg/kg-ra felcsalta!
Melléklet: Fideszes és Jobbikos szakpolitikusoknak is káliummal talajmérgeztető bűnözők a
tanácsadói? Kód: stefanovitsek-csalasai -130805
Verőce, 2013. 08. 08.

Üdvözlettel: Tejfalussy András ( tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com )

Melléklet
Nyilvános beadvány,

MEHNAM-info/Jogjavítás, Ügykód: ader39898hamisiratsemmissenyilvanitasa140731

Áder János köztársasági elnököt gazdasági- és egészségi károkozásokat fedező mérési csalások MTA-s
elkövetőit fedező hamis köztársasági elnöki irat semmissége beismerésére és bocsánatkérésre felhívás
Az előbb telefonáltam Önökhöz, Körpöly Andrea fogadta a hívást. Javasolta, hogy a neki elmondott ügyet
Önnek közvetlenül írjam meg. Mondtam, hogy Ön már többször válasz nélkül hagyta az Önhöz címzett
közérdekű beadványaimat, s hogy a törvények joghézagait bírói joggal visszaélésre, csalóbűnpártolásra
kihasználó bírák és ügyészek az alábbi ügyekben már sorozatosan csaltak. Az ügy röviden: a méréstani
találmányaim szerzőségét elorzó Roska Tamásnak Önök állami kitüntetést adtak, sőt Orbán Viktor vatikáni
kitüntetést is elhozott a részére. Az alábbi és hasonló méréseink alapján országgyűlési szakértőként
tájékoztattam az Ön elődeit és a mezőgazdasági stb. minisztereket, hogy minden szempontból csak kárt okoz
hazánknak a kálisóval talajműtrágyázás. Ezért az illetékes minisztereik több ügyész, jegyző és egy bíró
közreműködésével rendőröket uszítottak rám, akik bírósági tárgyalás előtt, 1997. IX. 10-én összevertek, s
miután a Magyar Egység Párt (ahol gazdasági elnökhelyettes voltam) elnöke Dr. Lenkei János Pál a veretők
és verők ellen Göncz Árpád köztársasági elnökhöz közérdekű bejelentést tett, Önök azzal az hamis indokkal
utasították el, hogy a (X-398/1998.) levelük „jogerősen gondnokság alá helyezettnek” tüntetett fel.
Versenyképességrontási érdek is fűződik a magyar gazdákat eladósító aszálykár kálisóval (és konyhasóval)
műtrágyázással fokozásához, s a kálisóval a magyarok élelmiszernövényei káliumtartalma életrövidítőre és
nemzőképesség rontóra, mérgezőre növeléséhez. MTA főtitkárok, Láng István és társai ebben a nemzetközi
potashmaffiát szolgálják? Uralják az állami és egyéb akkreditált talaj- és növényvizsgáló laboratóriumokat,
és szabadon hamisíthatják, félremagyarázhatják a zavaros random elrendezésű sokéves tartamkísérleteik
pontatlan eredményeit. Például még a találmányom szerinti Antirandom mérés eredményét is a tényleges
ellenkezőjére hamisították 1982-ben a Budapesti Kertészeti Egyetem Zöldségtermesztési Kutató
Intézetében! Én csak utólag tudtam meg, az egyetemen dolgozó Dr. Kristóf Lászlóné munkatárs értesített
róla, hogy azt jelentették a Magyar Tudományos Akadémia felé, hogy az Antirandom mérésem náluk azt
bizonyította, hogy „a kálisó műtrágya négy zöldpaprika fajtánál csökkentette az aszálykárt”. Holott a
növények ott élték túl az aszályt ahol nem volt kálisó a cserepekben, lásd az ezt mutató alábbi
dózisskálázott mérőtérfényképen:
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Amióta feltaláltam és nemzetközileg sikeresen szabadalmaztattam az Antirandom software szerinti hatás
ellenőrző mérési módszert és elkezdtük az aszálystressz közbeni alkalmazását, bajba kerül a postashmaffia,
mert a kálium tartalmú műtrágyák kártékonysága bizonyításához nincs szükség laboratóriumi műszerekre, a
növények csoportba rendeződése közvetlenül megjeleníti a mérgező hatást. Szükségtelen a sok évtizedes
zavaros szántóföldi kis- és nagyparcellás műtrágyázási kísérlet. Nem tudnak addig méricskélni a talaj- és
növénylaboratóriumok, amíg korrupt kutatók hamis statisztikái áligazolhatják a kálisótól elvárt növényvédő,
termésnövelő, gazdaságosság növelő hatást. A találmányom szerinti ellenőrző mérés házilag is végezhető,
ha van fóliasátor vagy üvegház. A vonatkozó nemzetközi szabadalmaimat lásd a www.tejfalussy.com
honlapon.
Kérem Önt, hogy a választói névjegyzékben megszakítás nélkül szereplésem alapján visszamenőleges
hatállyal ismerje be hamis iratuk semmisségét, s az Önök által okozott kárért kérjen bocsánatot tőlem,
Családomtól és az általam végelszámolóként képviselt Agroanalízis Tudományos Társaság gmk-tól is!
Verőce, 2014. 07. 30.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök méréstani szakértő feltaláló (1-420415-0215)
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