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   ELLENŐRZÉSI CSALÁSRA TANÍTANAK AZ EGYETEMEKEN? (Nyilvános közérdekű bejelentés)

  Az egyetemeken a diákok a különféle környezetváltoztató technológiák hatásai ellenőrző mérését és 
optimalizálását tanulják. Nagy tekintélyű, magas tudományos pozíciójú professzoraik ún. randomizált 
(„véletlenszerűsített”) mintavételes mérések adatait értékeltetik, azzal indokolva, hogy a tananyagaik 
szerinti „általánosan elfogadott matematikai statisztikai” módszerek megbízhatóan csak véletlenszerű 
mintavételi adatok értékelésére használhatók.

  Véleményem szerint csalásra tanítják be a hallgatókat. Ugyanis a számos nemzetközi szabadalmat 
elnyert harmonikus, szimmetrikus mérőteres, GTS-Antirandom elnevezéses sokváltozós méréseim több 
tízezer variációs mezőgazdasági alkalmazása százszázalékosan bebizonyította a következőt: A korábbi 
és  mai  egyetemi  tananyagokban  szereplő  véletlenszerűsített  hatásellenőrzési  mérési  eljárások  és 
azokra alapozott „matematikai statisztikai értékelések” teljesen alkalmatlanok háromnál több egyidejű 
hatás  variációi  együttes  környezet-  és  növénymódosító  hatásai  és  ezek  összefüggései  megbízható 
ellenőrzésére  szántóföldi  körülmények  között.  Ráadásul  a  véletlen  mintavételes  hatásellenőrzés 
korlátlan csalási lehetőséget biztosít a környezet- és egészségrongáló kártékony anyagokat (pl. kálisót) 
és azokat alkalmazó kártékony technológiákat árusító cégek, s az általuk pénzelt hamis tudományos 
szakértők, a „szakártók” részére. 

  Miközben a tudományos és politikai média a „környezetvédelem és az egészségvédelem elsődleges 
fontosságát” szajkózza, az akadémiai és egyetemi vezetők (többsége) tekintélyelvi alapon akadályozza 
a tényleges hatásellenőrzésre és -optimalizálásra alkalmas mérési eljárásom egyetemeken tanítását és 
országos környezetvédelmi és egészségvédelmi ellenőrzésre és optimalizálásra való alkalmazását. Ha 
mégis  alkalmazta  valaki,  mint  pl.  mi,  és  leleplezi  vele  a  véletlenszerűsített  hatásellenőrzés  és 
hatásoptimalizálás hibáit, kárait, csalásait, akkor ezeket a károkozás leleplező mérési eredményeket az 
akadémiai és egyetemi vezetők agyonhallgatják és vagy a valódi eredmények ellenkezőjét „publikálják”. 

  A professzorok által hirdetett random módszerek hibái és a megoldásjelentő GTS-Antirandom eljárás 
bázissoftware-i és mérőlétesítmény bázistervei is megtekinthetők a www.tejfalussy.com honlapomon:
http://www.tejfalussy.com/egyetemi-tovabbkepzes/tudomanyos-kutato-kepzes-on-line/, 
http://www.tejfalussy.com/wp-
content/uploads/2016/01/novenyekbolvizualisanalizatorprojektstart160124j3.pdf
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/63.emailkonyv:Kalibralas110816.pdf
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A GTS-Antirandom elrendezésű hatásméréseket tervező, automatizáló és kiértékelő software-emire 
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