
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSE, kód: egyetemioktatoikorrupcio170712  10/1.

FOGYASZTÓ MÉRGEZŐKET LELEPLEZŐ KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS 

            AZ AGRÁRTUDOMÁNYI KORRUPT EGYETEMI OKTATÓK „RANDOMIZÁLT PARCELLA 
ELRENDEZÉSEK” ALKALMAZÁSÁT AZÉRT BESZÉLIK BE, HOGY MEGAKADÁLYOZZÁK
A  MÉRGEZŐ MEZŐGAZDASÁGI VEGYSZEREK, PL. A KÁLIUMMŰTRÁGYÁK 
MÉRGEZŐSÉGÉT BIZONYÍTÓ EGYÉRTELMŰ HATÁS-ELLENŐRZŐ MÉRÉSEKET. Lásd 
az általuk bebeszélt „kísérleti technikákról”:

1.     Bevezetés a kísérlettervezésbe – agroland

www.agroland.hu/tudomany/?m=lo&id=121

Leggyakrabban a mezőgazdasági problémák megoldására alkotott modellek ... A lineáris

modell elvi megfontolásból fix, random vagy többszempontos 

szóráselemzés ... Kísérleti elrendezés egy kéttényezős osztott parcellás kísérletben.

2. [PDF]BIOMETRIA
www.agr.unideb.hu/~huzsvai/okt/mtmke023/MTMKE023_9.pdf

Random és fix modell fogalma. Kevert modell 

fogalma ... parcella adatú kísérletek kiértékelésekor (ez a ... (split-plot). Sávos 

elrendezés. Véletlen blokk elrendezés. Kétszeresen 

osztott parcellás .....Mezőgazdasági Kiadó, Budapest,. 1985. .✓

3. [PPT]Kísérlettervezés
www.agr.unideb.hu/~huzsvai/okt/mtb60252/kisterv.ppt

A tudományos kutatás; A kutatás típusa; Mi a különbség a mérés és kísérlet között? Mi 

a kísérlet? .... A mezőgazdaságban ez általában 5% szokott lenni. Pl. n = 4; X1 ... 

Véletlen blokk. elrendezés. Kétszeresen osztott. parcellás. (split-spit -plot).

4. Általános lineáris modellek - ppt letölteni - SlidePlayer.hu
slideplayer.hu/slide/2107844/

A kísérlet Megfelelő elméleti megalapozás után kialakított elgondolás, következtetés 

helyes ... teljes, azaz nincs hiányzó parcella adatú kísérletek kiértékelésekor (ez a 

leggyakoribb). IV. ... Ez a módszer jól ismert a mezőgazdasági kutatásban, mivel Sváb 

könyveiben a ... 12 Random modell (A és B tényező random tényező)

A HATÁSMÉRÉS zavarosító „randomizálási csalást” a NEMZETKÖZI SZABADALMAIM SZERINTI
GTS-ANTIRANDOM HATÁSMÉRÉSI ELRENDEZÉSI PROGRAMOM MÁR 1979-BEN LELEPLEZTE:

http://slideplayer.hu/slide/2107844/
http://www.agr.unideb.hu/~huzsvai/okt/mtb60252/kisterv.ppt
http://www.agr.unideb.hu/~huzsvai/okt/mtmke023/MTMKE023_9.pdf
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGif7EjIPVAhXKIsAKHe58Ca0QFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.agroland.hu%2Ftudomany%2F%3Fm%3Dlo%26id%3D121&usg=AFQjCNGAOpuGkqkJ7s4v_7CGsOK4rgJymg
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Tudatosan csalnak, ugyanis a nemzetközi nyilvános szabadalmaim alapján, de az alábbi 
akadémiai pályázatomhoz írt MÉM NAK-os szakvélemény alapján is tudniuk kell, hogy a 
mezőgazdasági vegyszerek hatásai tényleges ellenőrzésére csak az Antirandom mérési 
elrendezés alkalmas. A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Növényvédelmi- 
és Agrokémiai Központja a következő ajánlással nyújtotta be a MAGYAR TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIÁHOZ (ahol a csalásaik leleplezésében ellenérdekelt bűnözők eltüntették):
 

A zavarmentesítő mérési elrendezéseimet ezután az általam alapított AGROANALÍZIS 

Tudományos Társaság Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központ gmk, illetve 

Polgári Jogi Társaság keretében alkalmaztuk. A sokváltozós Antirandom hatás- mérési elrendezés 

tervező bázisprogram igen egyszerű, lásd a következő példáimat:
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Négy változós, kettős tükörszimmetriás ANTIRANDOM mérőlétesítmény 

elrendezési bázisprogram

 v1       012345543210012345543210012345543210 012345543210012345543210012345543210
 v2       000000111111222222333333444444555555 5555554444443333332222221111111000000
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1 1
2 1
3 1
3 1
2 2
1 2
0 2
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1 3
2 3
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2 4
1 4
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1 3
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A fenti

elrendezéssel a cserepek földjével „szabadföldre” kiültetett növények végállapota: 

Az izraeli kálium-nitrát is megmérgezte a növényeket a megismételt hatás-mérés során: 
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A vegyszer-hatás ellenőrzés randomizálással akadályozására alapozó korrupt egyetemi 

oktatók és -kutatók jelenleg a mérgező kálisó és egyéb halálos mérgek „műholdvezérelt 

gépekkel” automatikus kijuttatásán fáradoznak, sok milliárd dolláros pályázati csalás!
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A csaló egyetemi kutatóknak sikerült eladniuk országos műszaki fejlesztési és anyagmegtakarítási eredményként, 
hogy a randomizált parcellás kísérleteik méréseiből csak 26 év múltán merték azt mondani, hogy semmi haszna 
nem volt a mezőgazdasági üzemeknek a költség növelő káliummal műtrágyázásból.
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A termőföldek kálium műtrágyákkal 90mg/talajkg-nál nagyobbra növelt mennyiségű vízben 

oldható mérgező többletkáliummal életrövidítik és ivartalanítják is a gazdasági állatokat és az 

embereket is. Vagyis vegyi fegyverként alkalmazzák a káliumot a randomizálásos mérés miatt:

Kínában és valamennyi iszlám országban elhanyagolható mennyiségben használnak káliumos 

műtrágyát a nitrogén- és foszfor műtrágya mennyiségeihez képest. Ez szintén azt bizonyítja, hogy  

korrumpált egyetemi oktatók tudatosan gátolják a „randomizálás feltétlen szükségességének” 

bebeszélésével a talajokat és a fogyasztókat mérgező bűnözőket lebuktató hatás-méréseket, lásd:
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Miután 1970-re az országokban termelt kálisó egy lakosra számított mennyisége Izraelben volt a 

világon legtöbb, jogos feltételezés, hogy a hatások méréseit randomizálás bebeszélői az izraeli 

tudományos titkosszolgálat fizetett bérencei. A „randomizált” (nagy összevisszaságú) dózisokkal

annyira zavarják egymást a szomszédos parcellák, hogy a vegyszeres kezelések élettani hatásai 

közvetlenül nem látható, a többféle vegyszer együttes élettani hatása mérhetetlen, vagyis semmi 

sem korlátozza a zavarosított pontatlan mérésekre alapozott akármekkora statisztikai csalást. Aki 

fellép ellene, azt a rablógyilkos maffia megpróbálja meggyilkolni és/vagy bolonddá nyilvánítatni.

Verőce, 2017. 07. 12.  

Országos jogos védelemként (Btk.), megbízás nélküli kárelhárító ügyvivőként (Ptk.) nyilvános 

közérdekű bejelentésként a Pest Megyei Kormányhivatal (fogyasztóvédelménél) is előterjeszti: 

Tejfalussy András oknyomozó mérnök tudományos méréstani feltaláló, 2621 Verőce, Lugosi u. 

71., www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20 218 1408.

mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
http://www.tejfalussy.com/


feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett:

"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu;
panasz <panasz@ajbh.hu>;
"viktor.orban" <viktor.orban@parlament.hu>

másolatot
kap:

barta.ildiko@pest.gov.hu

titkos
másolat:
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dátum:2017. július 12. 14:01
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FOGYASZTÓ MÉRGEZŐKET LELEPLEZŐ KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS AZ 
AGRÁRTUDOMÁNYI KORRUPT EGYETEMI OKTATÓK A „RANDOMIZÁLT PARCELLA 
ELRENDEZÉSEK” ALKALMAZÁSÁT AZÉRT BESZÉLIK BE, HOGY MEGAKADÁLYOZZÁK A 
MÉRGEZŐ MEZŐGAZDASÁGI VEGYSZEREK, PL. A KÁLIUMMŰTRÁGYÁK 
MÉRGEZŐSÉGÉT BIZONYÍTÓ EGYÉRTELMŰ HATÁS-ELLENŐRZŐ MÉRÉSEKET. Lásd az 
általuk bebeszélt „kísérleti technikákról”. . .

küldő:gmail.com
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