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Előszó

Az Európai  Unió vezetői,  a  tagországok vezetői,  és  valamennyi hazai  és  külföldi 
egyetem,  főiskola,  középiskola,  technikum,  általános  iskola  és  egyéb  tanintézet 
vezetői,  szaktanárai  és  diákjai  szíves  figyelmébe  ajánlom  ezen  közérdekű 
kárelhárítási  projekt  kezdeményezésemet,  azoknak  a  mérés  kalibrálási 
mulasztásoknak  a  megszüntetése  érdekében,  amely  mulasztások  évtizedek  óta 
súlyosan  károsítják  az  emberi  társadalmat  egészségi,  gazdasági  és  környezeti 
vonatkozásokban is. 

Verőce, 2011. augusztus 21.
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Kód: Angyannak-110510

Ugyanazok a professzorok fokozzák az aszálykárt és a 
kipusztulást a konyhasóval kevert kálisóval műtrágyázással
és ételízesítéssel, akik az ezek kárai elleni védekezés 
fontosságáról konferenciáznak? 

Címzett: jozsef.angyan@vm.gov.hu
Másolatot kap: Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>, zoltan.illes@vm.gov.hu, 
"toth.ferenc" <toth.ferenc@mkk.szie.hu>, hemtczok <hemtczok@mail.datanet.hu>

Kód: Peticio1-EM-BIO-Angyan-110510
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE!
Tudományos méréskalibrációs fejlesztési eredményt értékesítés a Ptk. 484-487. 
§. alapján:

Tisztelt Ph. D. Ángyán József államtitkár úr!

Még nem kaptunk érdemi választ az NaCl-dal műtrágyázások betiltására benyújtott 
Petícióinkra.  Aszályfokozási  nemzetellenes  bűncselekmény  is,  hogy  a  "40%-os 
kálisó" nevû műtrágyában 26% NaCl (konyhasó), a Káli-Kamex-ben 19% NaCl van, 
s ez sok további csalásra is alkalmat adhat! Például a konyhasóval kevert, aszálykárt 
fokozó  ezen  kálium  sókkal  1960  óta  országosan  folytatott  műtrágyázási  csalást 
abbahagyás  is  okozhatja  a  fenti  szernek  tulajdonított  kedvező  "okozatokat"!  A 
mérgezést  abbahagyás  hatása  nem  "csodaszerhatás"!  Pontos  Sokváltozós 
Hatáskalibráló Stressz-Tolerancia Mérés hiányában a semmiről is el elhitetni, hogy 
minden attól javul! Sokváltozós kalibráló ANTIRANDOM összehasonlító méréseink 
leplezték le a „humusztermelési” csalást is! (Melléklet: az EM-BIO kiadvány, fenti 
észrevételeimmel ellátva).

Budapest, 2011. 05. 10.
Tisztelettel:

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
(1-420415-0215) okl. vill. mérnök, méréstani szakértő s.k.

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk v.a.
Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Bp. Lajos u. 115.
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Kód: HáromszorosanKellJolKalibralni110821

FELHASZNÁLÁS ELŐTT TÖBBSZÖRÖSEN KELL PONTOSAN 
KALIBRÁLNI AZ ÉLETTANI MÉRÉSEK EREDMÉNYEIT

I./ Felmerül a kérdés, hogy olyankor korrupciós érdekből vásárolnak sok pénzért 
nagy pontossággal kalibrált korszerűbb mérőműszereket, amikor az azokkal mért 

adatok jelentését értelmező 2. kalibrálás és/vagy az annak alapján nyert eredményeket 
a felhasználási célra átszámítás (3. kalibrálás) pontossága nagyságrendekkel elmarad 

a műszer skáláját etalonokhoz kalibrálás pontosságától, és/vagy ha a 2. és/vagy 3. 
kalibrálás kimarad, és/vagy ha azok eredménye valamely más okból hamis.

II./ Ezzel szemben persze felhozható, hogy a költséges műszerek által mért adatok 
értelmezéséhez, vonatkoztatásához általánosan használt akadémiai tudományos elvek 

és tantételek és az eredményeket az alkalmazási célra átszámítási modellek is kellő 
pontosságú ok-okozat kalibráló kísérletek eredményein alapulnak, tehát csak a 

mérőműszerek hitelesítésével, skáláik pontosan kalibrálásával kell törődni.

III./ Az általam feltalált, nemzetközileg szabadalmaztatott hatás optimalizálási 
mérések alkalmazása  kimutatta, hogy a műszeres mérések kiértékeléséhez és az 

eredményeik vonatkoztatásához használt mai élettani tudományos elvek és tantételek 
többsége ellentmondásban áll a valósággal, és emiatt a legpontosabb korszerű 
mérőműszerek mérési adatai is akármilyen hamis eredményre vezethetnek. 

IV./  Véleményem szerint a költségesebb műszerek nagyobb pontossága semmit sem 
ér, ha a mérési adataikat pontatlanabb kísérletek eredményeihez viszonyítják és/vagy 
hamis modellekre alapozott átszámításokkal vonatkoztatják a mérés körülményeitől 

eltérő helyekre, időszakokra, anyagokra. 

V./ Mivel a műszer által mért jelek alapján megállapított mérési eredmény pontossága 
nem csak a műszer pontosságától függ, hanem a műszerrel mért jelek nagyságának az 

érték-értelmezéséhez felhasznált biológiai stb. kísérletek pontosságától is, 
amelyekből meghatározták a mért környezeti hatások és az általuk az anyagokban, 

anyagi rendszerekben előidézett (pl. élő anyag tulajdonsági, biológiai stb. ) 
változások optimumát és az attól eltérések (pl. káros, veszélyes) következményeit, 
nem csak a jelek nagyságát mérő műszer skáláját kell hitelesíteni (1. kalibrálás), 

hanem a műszer által mutatott értékek jelentését is hitelesíteni kell (2. kalibrálás). 
Ha pedig nem csak magára a jelforrásra vonatkoztatjuk az ezen két kalibráció 

együttes eredményeként megállapított és értelmezett mérési adatokat, akkor a mérés 
idején a jelforrást jellemző körülmények és a mérési adat felhasználási helyén 

fennálló körülmények közötti eltérés hatását is hitelesíteni kell (3. kalibrálás).  
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VI. Példa,  az emberi vérszérum káliumszintjét mérő műszer jel-etalonok alapján 
hitelesített skálája (1. kalibrálás), s a skáláról leolvasott mérési adatok biológiai 
kísérletek alapján értelmezésére (2. kalibrálás), s ezek adatai összefüggésére:  

 
   1./ Mérő érzékelő jelszint-skála a mérőműszeren, amelyet jelszint etalonok alapján 
kalibrálnak: 

 0        1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12  ( K  mmol/l)
------------------------------------*-----------------------------------------------------------------  mérési érték
/             0  –  3,5           / 3,5  –  5  /      5 – 7       /                7  -  12                 / a határértékek,
/ életveszélyesen kevés / optimális/    mérgező    /       életveszélyesen mérgező      /és a jelentéseik

   2./ Jelszint jelentési skála, amelyet élettani kísérletek ok-okozat összefüggései 
alapján kalibrálnak.

   3./ Amikor nem csak a méréshez jelet szolgáltató jeladó által közvetlenül érzékelt 
körülményekre, térre, időszakra, anyagra stb. vonatkoztatják az 1. és 2. kalibrációval 
behatárolt  mérési  eredményt,  hanem  azokra  élettani  hatású  beavatkozásokat, 
döntéseket, szabályozásokat stb. is alapoznak, egy további hitelesítés is kell: a jeladó 
helyén  a  méréskor  fennálló  körülmények  és  a  mérési  eredmény  alkalmazási 
körülmények  tér-,  idő-  és  anyag-  stb.  jellemzői  közötti  eltérések  élettani  hatása 
ismeretének  a  hitelességét,  pontosságát,  az  átszámítás  modell  pontosságát  is 
figyelembe  kell  venni  (3.  kalibrálás).   Az  1-3.  kalibrálások  pontatlanságai 
halmozottan jelennek meg a mérés orvosi stb. alkalmazásainál!

VII./ A műszer által mért adatok felhasználási körülményekre vonatkozásának 
az eredő, tényleges pontosságát az 1 - 3. kalibrálás összeadódó pontatlanságai 

együttesen határozzák meg, határolják be, ezt mindenkinek tudnia kell!

Verőce, 2011. 08. 16.
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