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Feljelentőiratként, magyarországi egyetemek és főiskolák vezetőihez címzett nyilvános közérdekű bejelentés 

 

Botrányos csalás, hogy az egyetemek és főiskolák a hatások ellenőrzését lehetetlenítő, a biológiai vegyszerhatási (és 

egyéb) mérések pontatlanságát megsokszorozó „mérési elrendezés randomizálásra” taníthatják be a tanulókat. 

 

1979-ben, amikor a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Növényvédelmi és Agrokémiai Központjában 

szerveztem az általam feltalált GTS-ANTIRANDOM (Periodikus-Gradiens-Változós) vegyszer hatás ellenőrző 

méréseket, váratlanul behívtak a konferencia terembe, ahol a minisztérium  műtrágyázási, növényvédelemi vezetői voltak 

és ahol a főnökük, Dr. Nagy Bálint főosztályvezető, miután azt hallotta, hogy szerintem a mezőgazdasági vegyszerek 

hatásait ellenőrző kísérletek randomizált elrendezése teljesen hülyeség, azzal fogadott, hogy „kapok egy órát arra, hogy 

bebizonyítsam, hogy ők valamennyien hülyék”. Fél óra múlva, miután az alábbi egyszerű ábrát felrajzoltam a táblára és 

elmagyaráztam, felugrott és kijelentette, hogy „igaz, Tejfalussy András bebizonyította!”. 

 

A random zavarokat csökkentő sokváltozós harmonikus antirandom mérés-elrendezési-szoftereim és az ezekhez 

szükséges mérő létesítményekre vonatkozó létesítmény terveim ismertetését lásd a www.tejfalussy.com honlapon, 

nézését a nyitólappal célszerű kezdeni: 

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/index.html . 
 

Címzettek válaszának elmaradása csak úgy értelmezhető, hogy azért tanítják be a diákokat a mérési elrendezések 

randomizálásra (zavarosítására), hogy akadályozzák a többféle hatást és ezek egymásra hatását is ellenőrizni képes 

méréseket, hogy ne tudják a kombinálódó hatások hatását méréssel ellenőrizni, hogy a méregdrága laboratóriumok 

nagypontosságú mérési adatait hamis hatásmérési adatokhoz viszonyítsák, hogy korlátozatlan lehessen a mérgező 

gyógyszer- és mezőgazdasági vegyszer árusítással való lakossággyérítési és népirtási profit növelési lehetőség.  

 
Azt, aki nem válaszol, vagy védelmezi a hatásmérés-elrendezés-randomizálást, csalási váddal most, itt feljelentem. 

 
Budapest, 2015. 04. 17. 

 
Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök méréstudományi szakértő feltaláló, mint megbízás nélküli közérdekű 

kárelhárító (1-420415-0215, an. Bartha Edit), Agroanalízis Tudományos Társaság Környezetvédelmi- és Gazdaságosság 

Ellenőrző Központja gmk végelszámoló, 1036, Lajos u. 115. ( tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com) 
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