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NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ JAVASLAT, a Nemzetgazdasági Minisztérium, Varga Mihály
miniszter  úr  részére!  Dr.  Demeter  Gellért  önkormányzati  képviselő  úr  címére
(demetergellert@gmail.com) megküldve, s tőle, az irat miniszter úrnak kézbeadását kérve. 

Tisztelt Miniszter Úr!

Ezúton kezdeményezem az egészséggel összefüggő, talajvizsgáló, növényvizsgáló, vér- és
vizeletvizsgáló  laboratóriumi  mérési  adatok  biológiai  jelentését  értelmező,  kategorizáló,
határértékező  (hatáskalibráló)  módszerek  átfogó  felülvizsgálatát  és  újratárgyalását,  a
hatásmérés  tudományi  szakértői  vezetésemmel.  Azért,  hogy  a  számos  nemzetközi
szabadalmat elnyert sokváltozós GTS-Antirandom hatásellenőrző mérési eljárásommal*  a
hazai mezőgazdaságban leleplezett súlyos műtrágyázási- stb. hatáskalibrálási hiányosságok,
durva pontatlanságok és ezekre alapozott károkozó visszásságok, hamis szaktanácsadások
végre megszüntethetők legyenek. Felelősséggel kijelentem, hogy az MTA által évtizedek óta
alkalmazott randomizált (véletlenszerűsített)  vegyszer hatás (ál)kalibrálás óriási egészségi
és gazdasági károkat okoz Magyarországnak! Például nem szabadna pénzelnie az Európai
Uniónak a hamisan kalibrált, bizonyítottan mérgező mezőgazdasági vegyszerezések, pl. az
aszálykárokat is fokozó káliumműtrágyázás műholdas GPS vezérléssel automatizálását stb. 

Orbán Viktor miniszterelnök úr nemrég az én szakértői kezdeményezésem alapján emeltette
vissza normálisra a konyhasódózist a menzákon. Felnőtteknél is fel kellene emelniük, mivel
a jelenlegi hibás dózis fenntartása a melléklet szerinti súlyos egészségi károkat okozza!

* A szabadalmaimról és hasznosításairól lásd:  http://www.tejfalussy.com/antirandom/ és
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2015/08/Email-konyv95-tudomanyos-
kutato-kepzes-online.pdf és 
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/referenciak.htm

Budapest, 2016. december 27.

Tisztelettel:

Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltaláló
1036 Bp. Lajos u. 115. III. 18.
www.tejfalussy.com

Melléklet: 

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