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Előszó

Tisztelt Védekező Magyarok!

Mivel aki nálam jobban ismeri Orbán Viktort, a neves magyar építész Makovecz Imre nyilvánosan 
is hitet tett amellett, hogy Orbán Viktor valóban meg akarja menteni Magyarországot a magyarok 
számára, behatároltuk a kormányok által a lakosság elől eddig eltitkolt  hazai csőd fő okokat és 
elhárítási  módjaikat  a  találmányaim  szerinti  speciális  új  tudományos  mérési-  és  optimalizálási 
eljárásaimmal, s ezeket az eredményeket Orbán Viktor miniszterelnök segítésére is dokumentáltuk. 

Láthatóvá lett,  hogy a rendszerváltás óta  egymást váltó  hazai kormányok minden vagyonunkat, 
hazánk  területeit,  termőföldjeit,  ingatlanait,  de  tudományos  találmányait  és  egyéb  szellemi 
termékeit is elrabolni és kiárusítani igyekeznek, miközben az általuk felvett,  csalókat pénzelésre 
felhasznált IMF és egyéb hiteleiket a magyarok nyugdíjbefizetéseiből törlesztik, s ehhez – biológiai 
módszerek alkalmazásával - tudatosan lerövidítik a magyarok életét.

Kikből áll ez a maffia? Elsősorban a MAZSIHISZ-szé,  kereszt(y)ény egyházakká, tudományos 
akadémiává, parlamenti politikai pártokká, országgyűléssé, médiává, minisztériumokká, bírósággá, 
ügyészséggé, rendőrséggé s egyéb állami és nem állami hivatalokká szerveződött, hazánkat eluraló 
„vezetői söpredékből”, akik a mózesi-talmudi fajirtási elvek (lásd: Mózes II. 23.,-20-33, V. 7. 2, 22, 
+ Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 83 b. lap) megvalósítójaként arra törekszenek, hogy 
Magyarországról kiirtsanak mindenkit, aki nem kóser étkezésű, aki nem mózesista, nem talmudista. 

Az Izraeli Szövetség (Alliance Israelitee) 1910-ben hirdette meg, hogy a zsidók foglalják el egész 
Magyarországot (és Galíciát), minden nem zsidót kirabolva és kiűzve és/vagy kipusztítva, és ezen 
stratégiai terv megvalósítását Izrael jelenleg is nyilvánosan szorgalmazza. 

A legegyszerűbb módszerrel, csupa „természetes anyaggal” folytatják a népirtást, a mózesi-talmudi 
tanoknak megfelelően úgy, hogy a nem kóser étkezésűekkel szennyezett vizet itatnak és konyhasó 
helyett kálisóval „sózatják” a kenyerüket (és egyéb élelmiszereiket)”, s mérgezőre növelik az ételeik 
és italaik káliumtartalmát a konyhasóval kevert kálisóval, amit műtrágyaként kb. 1960 óta, étkezési 
sóként pedig kb. 1980 óta árusítanak, és az „egészségünk megvédéséhez” ajánlanak, reklámoznak. 

Alaposan kikísérletezett népirtási módszerről van szó, ugyanis az élelmiszerek konyhasó tartalmát 
csökkentés és/vagy kálium tartalmát növelés, és/vagy a kálium gyorsabb felszívódása vesemérgező, 
szívműködés rontó és ivartalanító stb. hatásait tudományos kísérletek méréseiből igazoló kutatókat 
1950-ben  Nobel-díjban  is  részesítették.  Az így  módosított élelmiszerek  az  élettanilag  optimális 
(fiziológiás)  nátrium/kálium =  30  aránytól  nagymértékben  eltérő,  a  nátrium/kálium =  1  arányt 
közelítő vegyi összetételük következtében életrövidítő és ivartalanító hatásúak is. A kipusztulásunk 
gyorsaságát a fiziológiás- és hibás Na/K arányú élelmiszert fogyasztásra rábeszélés, rákényszerítés, 
és a tiszta- és nem tiszta ivóvizet fogyasztására rábeszélés arányával, az élelmiszer bolthálózatok és 
a média útján (hamis és nem hamis információk terjesztési arányával) lehet tudatosan szabályozni.  

Az Orbán-kormány által az EU-nál kialkudott termőföld felvásárlási moratórium meghosszabbítás 
lejártával, azaz 3 év múlva akarják izraeli tulajdonba adni hazánkat a fenti talmudi módszerekkel 
adósságmentesítve, tőlünk kiürítve? Ehhez liberalizálták az izraeliek Magyarországra áttelepülését, 
az Izrael által az Európai Unió vezetőségével kialakított „partneri együttműködésre” hivatkozással?! 

Verőce, 2011. 06. 27.
(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
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2.

A NEMZETI STOP SÓ ÉS SZENNYCSATORNÁZÁSI 
KORMÁNYPROGRAMOK LEGFŐBB EREDMÉNYE



3.
 Kód: CSOD-FOTITKOK-100206A

HAZÁNK MAI EGÉSZSÉGI- ÉS GAZDASÁGI CSŐDJÉNEK A 11 (TIZENEGY)
ALAPVETÕ FŐ OKA, AMELYEKNEK AZ ELTITKOLÁSA IS HAZAÁRULÁS!

1./ KONYHASÓVAL  (NaCl-dal)  MŰTRÁGYÁZÁSSAL  MÉRGEZIK  A  MAGYAR 
TERMŐFÖLDEKET

2./ TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK A KONYHASÓ FIZIOLÓGIÁS MÉRTÉKŰ OPTIMÁLIS 
ÉTKEZÉSI PÓTLÁSÁT (a fiziológiás  pótlás  akadályozása életrövidítő  + ivartalanító  = népirtó 
hatású!)

3./ TIMSÓ, KÁLISÓ STB. KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL MÉRGEZIK AZ ÉLELMISZEREKET 
(a kálium túladagolás is életrövidítő + ivartalanító = népirtó hatású!)

4./  TUDATOSAN  RÁKÉNYSZERÍTENEK  A  KÁLIUMOT  MÉRGEZŐEN  TÚLADAGOLÓ, 
KIKÍSÉRLETEZETTEN ÉLETRÖVIDÍTŐ ÉS IVARTALANÍTÓ = NÉPIRTÓ ÉTKEZÉSRE

5./  TUDATOSAN  AKADÁLYOZZÁK  AZ  EGÉSZSÉGET  VÉDŐ  ÉS  GYÓGYÍTÓ  HATÁSÚ 
DESZTILLÁLT IVÓVÍZZEL VÍZPÓTLÁST, HELYETTE FERTŐZŐ VÍRUSOS ÜRÜLÉKET
ÉS MÉRGEZÕ VEGYSZEREK TARTALMAZÓ VEZETÉKES VÍZZEL ITATJÁK A NÉPET

6./ 1-5. FOLYTATÁSÁHOZ TUDATOSAN MEGHAMISÍTOTTÁK A LABORATÓRIUMI ADAT 
ÉRTÉKELÉSHEZ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOKHOZ ALAPUL VETT (HATÁRÉRTÉK) 
SZÁMOKAT

7./ Kb. 300%-kal több adó + járulék sújtja a magyar termelők termékárait, mint az azonos piacon
árusító  külföldiek  (szlovákok  stb.)  termékárait.  Emiatt  a  magasabb  árú  hazai  termékek 
eladhatatlanok és a magyarországi termelők beszüntetik a termelést, s megszüntetik a termelő üzemi 
munkahelyeket

8./ Tudatosan akadályozzák az áramtermelő erõmûvek geotermikus (magma)hővel fejlesztett olcsó 
nagynyomású gőzre történő átállítását, s az erre alkalmas, a Potter Drilling cég által kifejlesztett 
kőzetátolvasztásos, olcsóbb mélyfúrás alkalmazását

9./  Magyarországnak  azért  is  lett  a  korábbinál  is  sokkal  nagyobb  külföldi  adóssága,  mert  a 
kormányok,  e hitelek törlesztésére pénzszerzés címén külföldieknek eladott  magyar  területekért, 
vállalatokért,  ingatlanokért  beszedett  összegnél  többet,  sok  ezer  milliárd  forintot  elpazaroltak, 
elpazarolnak a vidéki szennycsatornák számának növelésére, hogy az ivóvíz-szolgáltató folyókba
a vezetékes ivóvízbe átjutó fertőzõ vírusokat, fogamzásgátló stb. népirtó anyagokat juttassanak

10./ Az infúziónál és étkezésnél is optimális Na : K = 30 : 1 arány helyett, az Na : K = 1 : 1 gyilkos  
arányt  alkalmaztató  kormányok,  az  általuk  ezúton  ivartalanított  és  lerövidített  életű  magyarok 
megüresedett ingatlanait eladják külföldieknek, s eltulajdonítják a kipusztított magyarok nyugdíjra 
befizetett pénzét

11./ 1-10. FŐLEG A KORRUPT TUDOMÁNYOS- ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI BŰNÖZÕK BŰNE.

Verőce, 2010. 02. 06.                 



EGYES ISKOLÁK A  TISZTA DESZTILLÁLT IVÓVÍZ ÉS A FIZIOLÓGIÁS ÉTKEZÉSI 
NaCl-PÓTLÁS OPTIMÁLISSÁGÁT, MÁS ISKOLÁK AZ ELLENKEZŐJÉT TANÍTJÁK

1.



2.



3.

ÉTKEZÉSNÉL IS OPTIMÁLIS A RINGER-OLDAT SZERINTI 
NÁTRIUM/KÁLIUM/KLÓR/VÍZ PÓTLÁSI ARÁNY:



4.

A NÉPIRTÁST SZERVEZŐ AKADÉMIAI VEZETŐK ELKEZDTÉK MÉRGEZŐNEK 
FELTÜNTETNI A NÁTRIUM/KÁLIUM = 30 ARÁNYÚ FIZIOLÓGIÁS PÓTLÁSÁT

ÉS MEGSZERVEZNI EZEN ANYAGOK 1 ARÁNYBAN PÓTLÁSÁT:



NEM ELHINNI KELL, HANEM HELYESEN MÉRNI ÉS JÓL KALIBRÁLNI

Az Országos  Élelmezésügyi  és  Táplálkozás  Tudományi  Kutató  Intézet  által  elvégeztetett,  de  a 
rendőrség  elől  is  eltitkolt  alábbi  eredményű  klinikai  ellenőrző  mérések  szerint  már  1-2 gramm 
kálium szájon át bejuttatása is vesemérgező kálium túladagolás, és a vérszérum káliumszintjét a 
mérgező tartományba növelő hyperkalaemiát (kálium túladagolás miatti  mérgezést)  okoz! Sőt, a 
Nobel  díjas  kutatók  állatkísérleti  és  emberkísérleti  mérései  szerint  szerint  a   Na/K aránynak  a 
fiziológiás 30-ról tartósan az 1 irányában eltolása valójában nem csökkenti, hanem fokozza a magas 
vérnyomás veszélyét, s szinte valamennyi más betegségét is, mivel korlátozza a veseműködést és 
besűríti a vért:

 
1.



2.

A fentiekben bemutatott mérési diagram szerint az OÉTI által elvégeztetett hazai klinikai ellenőrző 
mérések során mind a tíz, addig egészséges személynek a felére csökkent az addigi normális vizelet 
kiválasztása, sőt a 2 gramm/fő dózistól, amint az alábbi mérési diagramon látható, az 5 mmol/liter  
kálium mérgezési küszöbnél magasabbra nőtt mindegyikük vérszérumában a kálium-koncentráció.



3.



EGYES TUDOMÁNYOS KUTATÓK MÉRÉSI  TUDATOSAN 
CSALNAK A MÉRÉSI ADATOKAT KALIBRÁLÁSNÁL 

Például egy kutató, Lewis Dahl patkányokon végzett konyhasó dózis kísérletei mérési adatait 
hamisan számították át emberekre. Ez igen durva mérési adatait átkalibrálási csalás. Továbbá 
a WHO-nak a csecsemőkre és kisgyermekekre vonatkozóan közzétett hamis állásfoglalására 
alapozva, elhitették azt a hamis teóriát, nem csak Amerikában és számos további országban, 
például nálunk is, hogy egészségkárosító hatású a Ringer oldatból ismert, a vérszérumban 
lévővel  megegyező optimális  Na/K = 30 aránya szerinti,  élettanilag  optimális,  a  fiziológiás 
szükségletnek legjobban megfelelő konyhasó pótlás (= 15 – 25 gramm/nap a felnőtteknél), és 
erre  alapozva  az  egészségkárosító  hiányos  konyhasó  pótlást  (=  0,5  -  5  gramm/nap  a 
felnőtteknél)  beszélnek  be.  Emellett  a  konyhasó  kálisóval  helyettesítését  is  szorgalmazzák. 
Ezeket  a  változtatásokat  tudatosan  indokolják  hamisan  azzal,  hogy  „megelőzik  a  későbbi 
magas vérnyomás betegség kialakulását”, miután a fenti mérések és az 1950-ben Nobel-díjat 
kiérdemelt mellékvesekéreg kutatási kísérletekbeli mérések is az ellenkezőjét bizonyították. 



1/a.



1/b.
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6.

A HAZÁNKBAN FORGALMAZOTT VALAMENNYI ÉTKEZÉSI CÉLÚ SÓRA
ÉRVÉNYES MAGYAR SZABVÁNYBÓL AZ ÉTKEZÉSI KONYHASÓK

KÁLISÓMENTESSÉGÉT ELŐÍRÓ (ÖSSZETÉTELI) TÁBLÁZAT:

   



7.

A gyógyszertárak által is használt, az MSZ-01-10007-82. szabvány által előírtnál is jóval 
tisztább, tehát étkezési célra is kiválóan alkalmas, tiszta NaCl garantált összetétele:



8.



A NÉPIRTÓK A TISZTA DESZTILLÁLT IVÓVIZET IS MÉRGEZŐNEK HAZUDJÁK

1.
 

     lent meg otthagyja. (Talmud, Taanith, 10 a. lap.)

2.



3.

Miközben  rábeszélnek  minket,  hogy  ne  a  fiziológiás  (=  15  -  25  gramm/nap)  mértékben 
pótoljuk az NaCl-ot (az étkezési konyhasót), hanem csak a törtrészét (0,5 - 5 gramm/nap) 
pótoljuk.  miközben  a  Magyar Tudományos  Akadémia  arra  is  rábeszél,  hogy  a  fiziológiás 
káliumpótlás (0,5 gramm/nap) helyett annak sokszorosát, átlagosan 4,7 gramm/nap káliumot 
pótoljunk naponta, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a honlapjukon is) és 
több korábbi és újabb egészségügyi miniszter, államtitkár is, rábeszélnek, arra kényszerítenek 
minket, hogy arzénnel stb. mérgezett, vírusfertőzött vizet igyunk a tiszta desztillált víz helyett. 
10 mikrogramm/liter az Európai Uniós arzén határérték, ők az 50 mikrogramm/liternél több 
arzént  tartalmazó  vizet  is  ajánlják  a  tiszta  desztillált  viz  helyett,  miközben  elködösítik, 
elhallgatják, kizárólag az NaCl konyhasót szükséges pótolni étkezéssel desztillált vizet iváskor, 
nem pedig  „ásványi sókat”:



4.

A Váci DMRV nemrég „csapvíz ivási  versenyt  rendezett” a magyar gyermekeknek. Eltitkolták, 
hogy a szennycsatornákból a parti homok-kavics szűrőkön a vízmű kutakba átjutó fertőző vírusokat 
a  klórozás  nem  képes  hatástalanítani.  Propaganda  fogásokkal  a  vezetékes  ivóvíz  tökéletesen 
ellenőrzött minőségét igyekeznek elhitetni, miközben valójában közveszélyt okoznak. Az ezek ellen 
- a lakosság védelmére –  benyújtott közérdekű bejelentéseinkre nem válaszolnak vagy hazudoznak.

Településenként 1 db. vízmintát sem mérnek be hetente (átlag). Azt is csak néhány paraméterre 
ellenőrzik. Vagyis csak  hazudják, hogy tökéletesen ellenőrzik az ivóvizeket. A minisztériumok, a 
vízművek és az ÁNTSZ hazudozásai leleplezéséhez elegendő  elosztani az alábbi táblázat szerinti 
éves ellenőrző vízminták számát a (magyarországi települések (kb. 3200!)  számával és 365 nappal! 
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NEM KELL SZENNYVIZET INNI!  Közérdekű tájékoztatás. (Kód: Egészség-Klub-PJTk)  A 
FRAKCIONÁLVA  ÁTPÁRLÁS  SZINTE  NULLÁRA  CSÖKKENTI  AZ  IVÓVÍZ 
SZENNYEZŐTARTALMÁT.  AZ ILYEN  VÍZZEL KÉSZÍTETT ÉTEL ÉS  ITAL NEM  CSAK 
JOBB  ÍZŰ,  DE  JÓVAL  EGÉSZSÉGESEBB  IS.  A  VIZET  GŐZZÉ  ÁTALAKÍTÁSHOZ 
FELHASZNÁLT  HŐENERGIÁT  VISSZANYERVE  ÉS  ISMÉTELTEN  HASZNOSÍTVA 
LEGTAKARÉKOSABBAN  LEHET  OTTHON  DESZTILLÁLNI,  egy  magyar  kislétesítmény 
tervmodell-licenc alapján. Mivel árammal fűtött DVÍZBOILER desztillálónk napi 20 liter desztillált 
vizet is elő tud állítani, létesítési költsége pár hónap alatt megtérül. A bioélelmiszerek és gyógyteák 
hatóanyagai is desztillált vízben feloldva hasznosulnak lehető legjobban. Részletesebben is lásd: 
www.aquanet.fw.hu! LEGYEN EGÉSZSÉG-KLUB PJT TAG!

Budapest, 2010. július 23. Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő AGROANALÍZIS 
Tudományos Társaság PJT, 1036 Bp. Lajos u. 115. Tel.: 06-20-218-1408

9.

http://www.aquanet.fw.hu/
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A KORMÁNY(OK) ÁLTAL SEMMIBE VETT EGYIK KÖZÉRDEKŰ PETÍCIÓNK:

Például a „40%-os kálisó” nevű műtrágyában, 26% NaCl (konyhasó) is van eltitkoltan!

Konyhasóval kevert kálisóval műtrágyáztatnak, ami aszályos időjáráskor kipusztítja a növényeket 
és eladósítja a gazdákat, hogy a termesztést hitelező bankok megszerezhessék a magyar 

termőföldeket és eladhassák az azokat felvásárló külföldi (izraeli?) cégek részére! 



A RENDŐRSÉGI ÉS ÜGYÉSZSÉGI VEZETŐK NEM ENGEDIK ELÍTÉLTETNI A 
MAGYAR LAKOSSÁGOT A MÓZESI-TALMUDI MÓDSZEREKKEL IRTÓKAT

1.



2.



3.



4.





5.





6.





Nyilvános közérdekű bejelentés (1-4. oldal)
Ptk. 484-487. §. szerinti közérdekű kárelhárításként
Iratjel: Konig-Software-Hu-1976-2011-OV2

TISZTELT ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÚR!

 Tudja Ön, hogy 1950-ben Nobel-díjat kapott három kutató, akik a méréseikkel igazolták az 
étkezési  kálium-  túladagolás  és  konyhasópótlás  csökkentés  életrövidítő  és  ivartalanító 
hatását? A hazai “STOP SÓ” program ezen a módon csökkenti a magyarok élethosszát és 
létszámát!  Az  a  cél  vele,  hogy  megvalósítsák  az  alábbi  aljas  izraeli  memorandum 
magyarországi változatát?

„A memorandum főbb pontjai:  szigorítani kell a  magyarok rendőri,  katonai ellenőrzését;  olyan 
nemzeti pártot kell rákényszeríteni a  magyarokra, amely az izraeli hírszerzés irányítása alatt áll;  
különleges hírszerző rendszert kell kiépíteni a kommunista párt vezetői ellen folytatott  kémkedésre,  
lejáratásuk végett;

szigorú  intézkedéseket  kell  hozni  a  diákvezetők  megrendszabályozására,  be  kell  zárni  az  
egyetemeket a magyar diákok előtt, meg kell akadályozni tanulmányaik folytatását, és egyidejűleg  
ösztönözni őket az ország elhagyására, majd meg kell tiltani a számukra a  visszatérést; el kell érni,  
hogy a  magyarok a nap huszonnégy óráját megélhetésük  biztosítására fordítsák, s ne maradjon  
idejük arra, hogy általános helyzetükkel, oktatási igényeikkel törődjenek;

súlyos adók és bírságok kivetésével kell megfosztani a magyarokat  azoktól a  pénzügyi, gazdasági  
eszközöktől,  amelyek  révén  életszínvonalukat  és  társadalmi  pozíciójukat  javíthatnák;  ki  kell  
rekeszteni  a  magyarokat a  társadalombiztosítási  juttatásokból,  úgy,  hogy  azokból  kizárólag  a  
zsidók részesülhessenek;

folytatni  kell  a  magyar földek  elkobzását  új  zsidó  települések  létesítése  céljából;  meg  kell  
akadályozni a magyar népesség természetes szaporodását, és intézkedéseket kell tenni a magyarok 
számának csökkentésére.

A miniszterelnök nem cáfolta, hogy a König-memorandum a hivatalos kormánypolitika kifejezője."

Forrás: Böcz Sándor "Mit kell tudni a palesztinokról" (KOSSUTH Könyvkiadó, Budapest, 1981.,  
71. oldal) szövegében, amit a Magyar Fórum hetilap, 1998. III. 26., 6. oldalán találtam, ezzel a  
kommentárral:  "A  cionista  politikusok  afféle  rákos  daganatot  látnak  a  magyar kisebbségben,  
amelynek  az  eltávolítását  fölöttébb  kívánatosnak  tartják.  Ez  a  szándék  botrányt  keltő  módon  
fogalmazódott meg a hírhedt König-memorandumban, amelyet a galileai megbízott terjesztett az  
izraeli  miniszterelnök  elé  1976.  tavaszán”. (A  hasonlítás  érdekében  kicseréltem  az  eredetileg  
„arab” szót a „magyar”-ra.) 

*
Mellékletek: 1./HAZÁNK MAI EGÉSZSÉGI- ÉS GAZDASÁGI CSŐDJÉNEK 11 (TIZENEGY) 
ALAPVETŐ FŐ OKA, AMELYEK ELTITKOLÁSA IS HAZAÁRULÁS! 2./  Étkezési nátrium-
hiány és kálium-többlet betegségi tünetei (NepirtoNaHianyKtobbletTunetei)

Verőce, 2011. 06. 27.
(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc 

(1-420415-0215) okl. vill. mérnök, méréstani szakértő
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG GMK

Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Bp. Lajos u. 115.



 Kód: CSOD-FOTITKOK-100206A

HAZÁNK MAI EGÉSZSÉGI- ÉS GAZDASÁGI CSŐDJÉNEK A 11 (TIZENEGY)
ALAPVETŐ FŐ OKA, AMELYEKNEK AZ ELTITKOLÁSA IS HAZAÁRULÁS!

1./ KONYHASÓVAL  (NaCl-dal)  MŰTRÁGYÁZÁSSAL  MÉRGEZIK  A  MAGYAR 
TERMŐFÖLDEKET

2./ TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK A KONYHASÓ FIZIOLÓGIÁS MÉRTÉKŰ OPTIMÁLIS 
ÉTKEZÉSI PÓTLÁSÁT (a fiziológiás  pótlás  akadályozása életrövidítő  + ivartalanító  = népirtó 
hatású!)

3./ TIMSÓ, KÁLISÓ STB. KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL MÉRGEZIK AZ ÉLELMISZEREKET 
(a kálium túladagolás is életrövidítő + ivartalanító = népirtó hatású!)

4./  TUDATOSAN  RÁKÉNYSZERÍTENEK  A  KÁLIUMOT  MÉRGEZŐEN  TÚLADAGOLÓ, 
KIKÍSÉRLETEZETTEN ÉLETRÖVIDÍTŐ ÉS IVARTALANÍTÓ = NÉPIRTÓ ÉTKEZÉSRE

5./  TUDATOSAN  AKADÁLYOZZÁK  AZ  EGÉSZSÉGET  VÉDŐ  ÉS  GYÓGYÍTÓ  HATÁSÚ 
DESZTILLÁLT IVÓVÍZZEL VÍZPÓTLÁST, HELYETTE FERTŐZŐ VÍRUSOS ÜRÜLÉKET
ÉS MÉRGEZÕ VEGYSZEREK TARTALMAZÓ VEZETÉKES VÍZZEL ITATJÁK A NÉPET

6./ 1-5. FOLYTATÁSÁHOZ TUDATOSAN MEGHAMISÍTOTTÁK A LABORATÓRIUMI ADAT 
ÉRTÉKELÉSHEZ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOKHOZ ALAPUL VETT (HATÁRÉRTÉK) 
SZÁMOKAT

7./ Több, mint száz százalékkal (!) magasabb adó + járulék sújtja a magyar termelők termékárait, 
mint az azonos piacon árusító külföldiek (szlovákok stb.) termékárait. Emiatt a magasabb árú hazai 
termékek eladhatatlanok és a magyarországi  termelők beszüntetik  a termelést,  s  megszüntetik a 
termelő üzemi munkahelyeket

8./ Tudatosan akadályozzák az áramtermelő erőművek geotermikus (magma)hővel fejlesztett olcsó 
nagynyomású gőzre történő átállítását, s az erre alkalmas, a Potter Drilling cég által kifejlesztett 
kőzetátolvasztásos, olcsóbb mélyfúrás alkalmazását

9./  Magyarországnak  azért  is  lett  a  korábbinál  is  sokkal  nagyobb  külföldi  adóssága,  mert  a 
kormányok,  e hitelek törlesztésére pénzszerzés címén külföldieknek eladott  magyar  területekért, 
vállalatokért,  ingatlanokért  beszedett  összegnél  többet,  sok  ezer  milliárd  forintot  elpazaroltak, 
elpazarolnak a vidéki szennycsatornák számának növelésére, hogy az ivóvíz-szolgáltató folyókba
a vezetékes ivóvízbe átjutó fertőző vírusokat, fogamzásgátló stb. népirtó anyagokat juttassanak

10./ Az infúziónál és étkezésnél is optimális Na : K = 30 : 1 arány helyett, az Na : K = 1 : 1 gyilkos  
arányt  alkalmaztató  kormányok,  az  általuk  ezúton  ivartalanított  és  lerövidített  életű  magyarok 
megüresedett ingatlanait eladják külföldieknek, s eltulajdonítják a kipusztított magyarok nyugdíjra 
befizetett pénzét

11./ 1-10. FŐLEG A KORRUPT TUDOMÁNYOS- ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI BŰNÖZŐK BŰNE

Verőce, 2010. 02. 06.                 

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő feltaláló



Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei

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

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, 
„A biológia aktuális problémái” főcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki 
írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek 
alapján  Kendall,  Reichstein  és  Hench  1950-ben  Nobel-díjban  részesültek  „a  mellékvesekéreg-
hormonok  és  szerkezetük  és  biológiai  hatásuk”  felfedezéséért.  Az  összefoglalás  jellegű  leírás 
emellett  további 61 tudományos publikáció mérési  eredményeire is  hivatkozik.  (Az alábbiakban 
zárójelben jelzem, hogy a könyvből itt idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók.)

EZEK  A  NEMZETKÖZI  TUDOMÁNYOS  PUBLIKÁCIÓK  EGYBEHANGZÓAN 
BIZONYÍTJÁK AZT,  HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT 
EMBEREK  ÉS  PATKÁNYOK   MELLÉKVESEKÉRGE  HORMONTERMELÉSÉVEL 
KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI 
EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK  (134),  AMELYEK  SZERINT  A NÁTRIUMHIÁNYOS 
VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKON (PATKÁNYOKON) ÉS EMBEREKEN IS  
MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELETROLIT-  
HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

Ezek későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások például 
konkrétan  a következők: 

1./  A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)

2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás 
alakul ki. (167)

3./  A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)

4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknél, de a 
verejtéksejteknél és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart, 
törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet: 

5./  Idővel nátrium-hiány jön létre (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)

7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)

10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)

11./ A bőr és a  nyákahártyák kóros elváltozásai. (168)



12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)
 

Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy  kálium-túladagolásánál kialakulnak fő tünetként:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vérbesűrűsödés miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést,  renintermelő 
vesedaganatok jönnek létre. (169)  

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait is okozza 
(„pszeudohermafroditizmus”):

21./  Leánymagzatok  nemi  szerveinek  a  fejlődési  zavarait,  pl.  szeméremajkak  összenövését, 
klitorisz-megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti mentstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang,  a 
menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a 
testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll- 
növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlő-
megnagyobbodást okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)

Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a 
két legfőbb okot részint elhallgatják, részint ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum 
szerinti (fiziológiás mértékű) sópótlást, a  vér elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő 
étkezést „elavultnak” hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a 
magzatvíz és a vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos nátrium és kálium aránya igazolja, 
de az is, hogy  kálium túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szívműködés! (A könyvről 
általam készített fotókat, s a többi, fent említett mérési és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni,  
ki lehet nyomtatni az internetről, amihez a Google keresőbe a „mellekvesekerges” szót kell beírni, 
ill. lásd: a www.aquanet.fw.hu honlapon.)

http://www.aquanet.fw.hu/
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Bizonyítékok alapján feljelentés pontosítás a feljelentő részéről, válaszként a 
Nyomozó Hatóság kérdéseire 

András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
11-05-30 00:52

Címzett: kdrbig@nav.gov.hu
Másolatot kap: András Tejfalussy <tejfalussy.andras@gmail.com>

4 melléklet 
PalinkRoskFurkaVegvari110524nav-
gov-.doc,  1040K
PalinkRoskFurkaVegvari110524nav-gov-2.pdf
1298K 
MTA_Dimeny_Imre_090913.doc
4047K 
MTA_Dimeny_Imre_090913-F2.doc
6321K 
Titkos másolat: "Dr. Lehmann György" <lehmann@invitel.hu>, "bednar.laszlo" <bednar.laszlo@chello.hu>, 
"weixl.varhegyi.laszlo" <weixl.varhegyi.laszlo@gmail.com>, "veress.tibor" <veress.tibor@gmail.com>, 
hemtczok <hemtczok@mail.datanet.hu>, Szasz Lorant <1212bia@msn.com>, magyarsors 
<magyarsors@gmail.com>, tejfalussy.andras@freemail.hu, Szeszák Gyula <szeszak.gyula@upcmail.hu>, 
"siklosi.andras" <siklosi.andras@tvnetwork.hu>, "Dr. Nagy Bálint" <sx2@freemail.hu>

feladó András Tejfalussytejfalussy.andras@gmail.com 

címzett kdrbig@nav.gov.hu 
másolatot kap New Main President In Hungary <orbanviktor@orbanviktor.hu>;
"zoltan.illes" <zoltan.illes@parlament.hu>; "Gyula Biczók, PhD" <hemtczok@gmail.com> 

dátum 2011. június 1. 14:16 

mailto:sx2@freemail.hu
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A feljelentő válaszaival (+ 2 melléklettel), a t. Nyomozó Hatóság részére email útján is megküldve!

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 

Közép-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága

Vizsgálati Osztály I.

8000 Székesfehérvár, Király sor 3.

Postacím: 8002 Székesfehérvár Pf.:198.

E-mail: kdrbig@nav.gov.hu 

Telefon: 22/515-560; Telefax: 22/515-561

 

Iktatószám: 65007-26/2011.bü. KDRBI Ügyintéző: Kinorányi Balázs őrnagy

      Telefonszám: 22/515-596

      Tárgy: Írásbeli kihallgatás

      Melléklet: jegyzőkönyv

Tejfalussy András Béla 

2621 Verőce

Lugosi utca 71. 

Tájékoztatom, hogy a feljelentése alapján a fenti számon eljárást folytatunk a Btk. 329/A. § (1) bekezdésébe 
ütköző és a (4) bekezdés b./ pontja szerint minősülő szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok különösen 
jelentős vagyoni hátrányt okozó megsértése bűntettének gyanúja miatt.  

Hatóságunkhoz 2011. május 19.-én érkezett  beadványában foglaltakat megvizsgáltam, az abban foglaltak 
alapján - tekintettel a Be. 85. § /5/ bekezdés első mondatának II. fordulatában foglaltakra - engedélyezem 
az írásos vallomástételt. 

A  Be.  85.§  /5/ és  /6/ bekezdésében  foglaltak  alapján  tájékoztatom továbbá,  hogy vallomását  az  átirat  
mellékleteként küldött külön lapon szereplő figyelmeztetések tudomásul vételéről szóló nyilatkozattal, illetve 
a vallomás megtételének akadályára történt nyilatkozattal kezdve, az ott felsorolt és sorszámozott kérdések 
tekintetében a már említett lapon kezdve, esetleges pótlapon folytatva saját kezűleg kell leírnia és aláírnia. A 
tanúnak más módon leírt vallomását bíró vagy közjegyző hitelesíti. Tájékoztatom továbbá, hogy a mellékelt  
lapon szereplő figyelmeztetéseknél:  "Az ügyben más okból érdekelt, vagy elfogult-e: " jelezheti, hogy Ön, 
mint feljelentő teszi meg tanúvallomását. 

A fentiek alapján készült  vallomását a fenti  számra történő hivatkozással  8 napon belül a  NAV Közép-  
dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóság alábbi címére szíveskedjen postázni:8002 Székesfehérvár, Pf.: 
198. 

Végezetül  tájékoztatom,  hogy  amennyiben  a  csatolt  kérdések  megválaszolásával  nem  segíti  a 
nyomozóhatóság munkáját, úgy hatóságomnak nem marad más lehetősége, mint hogy a rendelkezésre 
álló adatok alapján hozza meg érdemi döntését.  

Székesfehérvár, 2011. május 20.                                          Tisztelettel:        …………………………….……. 

      Lozsi Géza pénzügyőr őrnagy

      osztályvezető

mailto:nyh82999@vam.gov.hu
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feladóKinorányi Balázs kinoranyi.balazs@nav.gov.hu 
címzett"tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com" <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

dátum2011. május 24. 12:43
tárgyÍrásbeli megkeresés
küldőnav.gov.hu

részletek elrejtése 12:43 (3 órája) 

Tisztelt Uram!
 
Telefonon történt megbeszélésünk alapján csatoltan megküldöm a megkeresésünket.
 
Tisztelettel:
 
Kinorányi Balázs őrnagy
Nemzeti  Adó- és Vámhivatal
Közép- dunántúli Regionális
Bűnügyi Igazgatósága
Vizsgálati Osztály I.  

2 melléklet — Az összes melléklet letöltése (tömörítve:   Magyar)   
Tejfalussy A - kérdések vallomáshoz.rtf
82 KB   HTML-nézet   Letöltés   
Megkeresés_Tejfalussy_András.rtf
22 KB   HTML-nézet   Letöltés   

Tejfalussy András feljelentő személyes bejelentései és javaslatai a nyomozással kapcsolatban:
MIUTÁN JELEN ÜGYBEN SZEMÉLYES SÉRTETT KÁROSULT VAGYOK, AKI FELJELENTŐ ÉS  
MAGÁNVÁDLÓ,  „HIVATALBÓL  ELFOGULTNAK”  TEKINTEM  MAGAM  AZ  ÁLTALAM 
FELJELENTETT  SZEMÉLYEKKEL  SZEMBEN.  EMIATT  A  T.  NYOMOZÓ  HATÓSÁG  ÁLTAL 
FELTETT  KÉRDÉSEKRE  FELJELENTŐKÉNT  VÁLASZOLOK,  AZ  ÖNÖK  ÁLTAL  TŐLEM  
KÉRDEZETTEKNEK  MEGFELELŐ  TOVÁBBI  BIZONYÍTÉKOKKAL  KIEGÉSZÍTVE,  TOVÁBB 
PONTOSÍTVA AZ ÁLTALAM TETT FELJELENTÉST.  A következőkben tehát  nem tanúként,  hanem  
mint érdekelt feljelentő nyilatkozom!

Akit elsőnek meghallgatni javaslok, mint tanút, az MTA KKKI-nél Tompos Andrásék által használt kutatás-
gyorsító és optimalizáló software-ek eredetét  és újfajta elnevezéseit  illetően: Végvári Lajost,  aki a 2623  
Kismaros, Zrinyi M. u. 16. címről idézhető (mobil: 06305156362, email: meditor@meditor.hu). 

Másodikként Tompos Andrást célszerű kihallgatni, aki nekem elismerte, hogy az én módszeremet használja.

Harmadikként célszerű kihallgatni, mint tanút is, az MTA KKKI-nél Tompos Andrásék által használt kutatás-
gyorsító és optimalizáló software-ek eredetét és újfajta elnevezéseit illetően: Roska Tamást, aki jelenleg a  
Pázmány Péter Hittudományi Egyetemen dékán és az MTA-SZTAKI-nál is állásban van. Bármelyik címén  
idézhető. Az egyetemi rektori iroda telefonja: 1-429-7211,  fax: 1-318-0507,

Negyedikként célszerű kihallgatni, mint tanút is, az MTA KKKI-nél Tompos Andrásék által használt kutatás-
gyorsító és optimalizáló software-ek eredetét és újfajta elnevezéseit illetően: Furka Árpádot, aki az Eötvös  
Lóránt Tudomány Egyetem Szerveskémiai Tanszékéról idézhető. Rektori iroda: 1052 Egyetem tér 1-3.

mailto:meditor@meditor.hu
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TANÚVALLOMÁS
Szám: 65007-26/2011. bü.
A hatóság a Be.96.§ /1/ bekezdés első mondata alapján a tanú kérelmére elrendeli a tanú adatainak zárt 
kezelését. Amennyiben adatit zártan kívánja kezeltetni, úgy az alábbi kipontozott helyeket üresen hagyva, 
ugyanezen adatokat külön lapon szerepeltetve a vallomás mellékleteként küldje meg.

T. Nemzeti  Adó- és Vámhivatal, Közép- dunántúli Regionális

Bűnügyi Igazgatósága, Vizsgálati Osztály I.  

Tárgy: Nem tanúvallomásként Tejfalussy András feljelentő adatszolgáltatása és válaszai  
Kinorányi Balázs őrnagy úr kérdéseire: 

Név:(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc, személyi szám: 1-420415-0215

Születési hely, idő: 1942. Április 15. ………………………………….

Anyja neve: Bartha Edit ………………………………….

Lakóhely címe, telefonszám:  2621 Verőce, Lugosi u. 71., +36-27-380-665, mobil: +36-20-2181408 

………………………………….

Tartózkodási hely címe: 1036 Budapest, Lajos u. 115. ………………………………….

Foglalkozása: okl. vill. mérnök, méréstani szakértő feltaláló kutató, gmk végelszámoló, pjt vezető 

Munkahelye:  TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.     

………………………………….

Személyazonosító okmány száma: AF 487768……………………………….

A terhelttel, vagy a sértettel rokoni viszonyban van-e:   ? (Én vagyok feljelentő, aki a sértett!!!)

Az ügyben más okból érdekelt, vagy elfogult-e:  Én vagyok a magánvádló feljelentő, akit a feljelentett 

személyek és őket foglalkoztató, bűnpártoló intézmény vezetők nagymértékben megkárosítottak. 

Állampolgársága: magyar  ……………………………………

A tanúkra vonatkozó figyelmeztetés:
A Be.81.§ és 82. § alapján figyelmeztetem hogy Ön nem hallgatható ki tanúként:

*-  a  Be.  81.§  (1)  bek.  a./  pontja  alapján  arról,  amire  lelkészként,  illetőleg  egyházi  személyként,  hivatásánál  fogva  titoktartási  
kötelezettsége áll fenn;*

-* a Be. 81.§ (1) bek. b. pontja alapján arról, amiről, mint védő szerzett tudomást, vagy amit a terhelttel védői minőségében közölt;*

-* a Be. 81.§ (1) bek. c. pontja alapján, ha Öntől testi, vagy szellemi állapota miatt nyilvánvalóan nem várható helyes vallomás;*

− * a Be. 81.§ (2) bek. bek. alapján, állam-, vagy szolgálati titoknak minősülő tényről, ha a titoktartási kötelezettsége alól  
nem kapott felmentést.*
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*Ön a tanúvallomást megtagadhatja,

-* a Be. 82.§ (1) bek. a./ pontja alapján, ha a terhelt hozzátartozója;

Tájékoztatom arról, ha a mentességi jogával nem kíván élni, a Be. 82.§ (1) bek. b./ pontja alapján akkor is megtagadhatja a vallomást  
abban a kérdésben, amivel kapcsolatban magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná.*

-  *a  Be.  82.§  (1)  bek.  b./  pontja  alapján önmagát,  vagy hozzátartozóját  bűncselekmény elkövetésével  vádolná,  az  ezzel 
kapcsolatos kérdésben.;*

Kivéve, ha: - *a Be. 82.§ (4) bekezdése alapján a Be. 82.§ (1) bek. b./ pontjában meghatározott mentesség nem illteti meg, 

így, a tanúvallomást nem tagadhatja meg:

a)     *ha a kérdésre adott válasszal önmagát olyan bűncselekmény elkövetésével vádolná, amelyre nézve Önnel szemben a  
feljelentést azért utasították el, mert Ön az ügy, illetőleg más büntetőügy felderítéséhez, bizonyításához hozzájárulva olyan  
mértékben együttműködött, hogy az együttműködéshez fűződő nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési érdek jelentősebb volt, 
mint az, amely az állam büntetőjogi igényének érvényesítéséhez fűződött [ Be. 175.§ (1) bekezdés];*

b)      -               *ha a kérdésre adott válasszal önmagát olyan bűncselekmény elkövetésével vádolná, amelyre nézve Önnel szemben 
az ügyész a törvényben meghatározott egyéb büntethetőséget megszüntető ok miatt szüntette meg a nyomozást [Be. 190.§ (1) 
bekezdés f) pontja];*

-       *ha  a  kérdésre  adott  válasszal  önmagát  olyan  bűncselekmény elkövetésével  vádolná,  amelyre  nézve  Önnel  
szemben  a  nyomozást  azért  szüntették  meg,  mert  Ön  az  ügy,  illetőleg  más  büntetőügy  felderítéséhez,  
bizonyításához  hozzájárulva  olyan  mértékben  együttműködött,  hogy  az  együttműködéshez  fűződő 
nemzetbiztonsági  vagy  bűnüldözési  érdek  jelentősebb  volt,  mint  az,  amely  az  állam büntetőjogi  igényének 
érvényesítéséhez fűződött [Be. 192.§ (1) bekezdés];*

c)     *ha Önnel szemben a büntetőeljárást tevékeny megbánás miatt szüntették meg [Be. 221/A.§. (7) bek. 267.§. (1) bek. l) 
pont, 332.§. (1) bek. f) pont];*

d)     *Önnel szemben a büntetőeljárást azért szüntette meg az ügyész [Be. 226.§. (1)-(2) bek], mert

o      a vádemelés elhalasztásának tartama eredményesen telt el;*

o      a kábítószer-élvező gyanúsított igazolta, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget  
gyógyító  kezelésben,  kábítószer-használatot  kezelő  más  ellátásban  részesült  vagy  megelőző-
felvilágosító szolgáltatáson vett részt;*

o      mert a tartás elmulasztása vétségének gyanúsítottja a tartási kötelezettségét teljesítette;*

-       * Önnel szemben az eljárást a bíróság büntethetőséget megszüntető egyéb ok miatt megszüntette [Be. 332.§ (1)  
bekezdés g) pontja];*

e)     Ön a Btk. Különös Része alapján a hatósággal történő együttműködése folytán nem büntethető

*- A Be. 81. §-ában meghatározott titoktartási kötelezettség eseteit (lelkészi, egyházi, védői, állam- és szolgálati titok) ide nem értve,  
ha  Ön foglalkozásánál,  vagy közmegbízatásánál  fogva  titoktartásra  köteles,  és  a  tanúvallomásával  e  titoktartási  kötelezettségét  
megsértené kivéve, ha a kötelezettsége alól a külön jogszabály szerint jogosult felmentette, vagy külön jogszabály szerint a bíróság,  
az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság megkeresésére a titoktartási kötelezettség alá eső adat továbbítása a felmentésre jogosult  
számára kötelező.*

Figyelmeztetem, hogy köteles a legjobb tudomása és lelkiismerete szerint az igazat vallani.

Figyelmeztetem, hogy a Btk. 233.§ /1/ bekezdése alapján, aki a hatóság előtt mást bűncselekmény elkövetésével 
hamisan vádol, vagy más ellen bűncselekményre vonatkozó koholt bizonyítékot hoz a hatóság tudomására, a hamis vád 
bűntettét követi el, amit a törvény büntetni rendel.

Figyelmeztetem, hogy a Btk. 238.§ /1/ bekezdése alapján, az a tanú, aki a bíróság, vagy más hatóság előtt az ügy 
lényeges körülményeire valótlan vallomást tesz, vagy a valót elhallgatja, hamis tanúzást követ el, amit a törvény 
büntetni rendel.

Figyelmeztetem, hogy a Btk. 243. § (1) bekezdése alapján aki olyan tényt, amelytől a büntetőeljárás alá vont személy 
felmentése függhet, vele, védőjével vagy a hatósággal nem közöl, a mentő körülmény elhallgatása bűntettét követi el,  
amit a törvény szabadságvesztéssel rendel büntetni.

 A tanú nyilatkozata a fentiek tudomásul vételéről: (A figyelmeztetést megértettem / nem értettem meg)

Tejfalussy András nyilatkozata: nem mint tanú, hanem mint feljelentő, a valóságnak, aa tényeket igazoló  
valóságbizonyítékoknak  megfelelően  nyilatkozom az ügyben.
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(A vallomástételnek akadálya nincs / a vallomástétel akadálya a következő ….)

 A tanú nyilatkozata tanúvallomásának akadályáról: 

Tanúként vallomástételem akadálya:
MIUTÁN  JELEN  ÜGYBEN  SZEMÉLYES  SÉRTETT  KÁROSULT  VAGYOK,  AKI  FELJELENTŐ  ÉS  
MAGÁNVÁDLÓ, „HIVATALBÓL ELFOGULTNAK” TEKINTEM MAGAM AZ ÁLTALAM FELJELENTETT 
SZEMÉLYEKKEL SZEMBEN.  EMIATT  A  T.  NYOMOZÓ  HATÓSÁG  ÁLTAL  FELTETT  KÉRDÉSEKRE  
FELJELENTŐKÉNT  VÁLASZOLOK,  AZ  ÖNÖK  ÁLTAL  TŐLEM  KÉRDEZETTEKNEK  MEGFELELŐ 
TOVÁBBI  BIZONYÍTÉKOKKAL  KIEGÉSZÍTVE,  TOVÁBB  PONTOSÍTVA  AZ  ÁLTALAM  TETT  
FELJELENTÉST.

A következőkben tehát nem tanúként nyilatkozom, hanem mint feljelentő, a fenti értelemben.

                                                                                        …………………………………………

                                                                                                                   aláírás

(A megadott kérdésekre itt kérem válaszolni!)

(A vallomás minden oldalát kérem aláírni!)

A FELJELENTŐ VÁLASZA A NYOMOZÓ HATÓSÁG ÁLTAL FELTETT KÉRDÉSEKRE (NEM a 
tanú írásos vallomása!): 

1. Kérem beazonosíthatóan, teljes körűen, - a feltalálás időpontját is jelölve - sorolja 
fel az Ön által feltalált bázissoftware-ket! 

Feljelentő válasza a Nyomozó Hatóság 1. kérdésére:

 
A tudományos kutatóként általam 1969-től kezdve, lépésről lépésre feltalált,  s mindmáig is fejlesztett, új  
tudományos  optimalizálási  eljárásoknál  és  berendezéseknél  leírt  automatizálások  egyúttal  számítógépre 
adaptálható bázissoftware-k is. 

Ezek a bázissoftwarek a gradiens kezelésekkel anyagtulajdonság csoportosításon és az optimális csoportok 
gradiens  csökkentéssel  megnagyobbításán  alapuló  kutatás-automatizálás  igen  egyszerű  szabályai,  
algoritmusai.  Miután  csak  software-t  nem  lehet  szabadalmaztatni,  ezeket,  mint  kutatás-gyorsító-  és 
szabályozás-optimalizálási eljárásokat és programvezérléseket, s ezekhez kialakított készülékeket működtető 
algoritmusokat,  készülék  és  létesítmények  bázisterveik,   anyagkezelési  és  mérési  és  ezeken  alapuló  
optimalizálási  folyamat-ábrák,  anyagkezelés-szabályozások,  mérésvezérlések,  optimum  megjelenítési  és  
-kiértékelési  algoritmusok  formájában  rögzítettem  az  eljárási  és  készülék  szabadalmaimban.  Az  első 
szabadalom, ahol az automatikusan kutatni képes számítógép algoritmusait felvázoltam, a CE-871. magyar  
alapszámú és  163839  lajstomszámú,  1970.  szept,  22-i  elsőbbségű:  „Eljárás  és  berendezés  fémkohászati 
technológiák  optimálására”  c.  találmányom.  Mivel  nem  csak  fémkohászati,  de  számos  más,  pl.  élő  
szervezetekkel  kapcsolatos   technológiák  optimalizálására  is  alkalmas,  a  francia  szabadalma  nincs  a 
fémkohászatra korlátozva.

Fenti szabadalmam kettőnél több gradiens változóra továbbfejlesztései az 1976-1978 között bejelentett CE-
1110,  és  CE-1112.  magyar  alapszámú  eljárási  találmányaim,  amelyekhez  az  „Automatikusan  kutató  
számítógép  rendszert”  és  algoritmusait  a  TE-775,  magyar  alapszámú,  és  a  TE-909.  „G.T.S.  Jelenítő 
analizátor”  című  szabadalmi  bejelentésemben  számítógépes  hardware  és  bázissoftware  szinten.és 
„létesítmény tervként” is dokumentáltam.



− 15/6. oldal, Kód: PalinkRoskFurkaVegvari110524nav-gov-2

Pál  Lénárd  akadémikus,  KFKI  igazgató  javaslatára,  addigi  munkahelyem,  a  Csepel  Művek 
vezérigazgatósága, 1978. áprilisban aláírt  tíz éves együttműködési keretszerződésben, megbízta az MTA-
SZTAKI-t  a  találmányaim  szerinti  létesítmény  tervek  és  bázissoftwarek  adaptálására.  A feladat  címe: 
„Automatikusan kutató számítógéprendszer – anyagok technológiai paraméterektől függő anyagjellemzőinek 
automatikus kutatására, vizsgálatára – gyártmány és gyártásfejlesztési munkáiban” volt. Lásd: Csepel Művek 
- MTA-SZTAKI tíz éves keretszerződés, 1977. április,  2.2. pont.  Ez, s más szerződési dokumentumok is 
megtekinthetők a www.aquanet.fw.hu honlapunkon!

A szabadalmaim szerinti bázisprogramokat saját magam is adaptáltam. Kísérleti  szinten előbb a az MTA 
KFKI-nak,  majd az MTA SZTAKI-nak tanítottam be az adaptálásukat,  majd mivel  ezek a különféle,  itt  
részletezni nem szükséges okokból a programozást munkát csak részben végezték el,  az általam létrehozott  
tudományos magántársaságok által foglalkoztatott programozókkal adaptáltattam, saját számítógépeinkbe.

E  bázisprogramok  nagyon  egyszerűek.  Mivel  könnyen  visszakódolhatók  az  algoritmusaik  a  velük 
megjelenített eredményekből az általam a szabadalmaimban és egyébként publikált leírásaikból,  bármelyik 
programozóval újra írathatók. 

1. Példa:  

A térben (vagy folyamati időben) szomszédos kísérleti anyagmintákra eltérő mértékben ható kezelési hatások 
miatti szomszéd-átzavarásokat minimalizáló, kezeléstervező „Antirandom” software-eim egyik algoritmusa.
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2. példa:
Az  Antirandom  bázisprogramom  mérési  elrendezés  tervező  és  dimenzió-konvertáló  algoritmusa.  Ezen 
program adaptálásával,  az erre programozott számítógép, a felhasználó igényei,  a kísérlethez alkalmazott  
kezelő  és  mérő  eszközök  méretei  és  egyéb  tulajdonságai  figyelembe  vételével,  optimálisan  megtervezi, 
meghatározza az anyagmintákra ható kísérleti hatások térbeli elrendezését és időbeli lefolyását és az ezekhez 
szükséges  kezelő-  és  mérő  berendezések  szabályozó  programjait.  Az  alábbi  ábrán  bejelölt  koordináta-
megfeleltetési  algoritmusoknak megfelelően,  ez  a  program tudja  kevesebb tér-  és/vagy idő  dimenzióból  
többe, többől kevesebbe konvertálni a tetszőleges számú, független változós gradiens kezeléseket. A kísérleti 
eredmények  megjelenítéséhez,  az  optimális  anyagtulajdonságokat  létrehozó  kezelési  hatás-kombinációk 
behatárolásokhoz is ezt használjuk, az ennek megfelelő számítógépes program adaptációkat. 
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            3. Példa:
A találmányaim  szerinti  sokváltozós  hatásvizsgálat  GTS-Antirandom  bázisprogram  egyik  számítógépes 
adaptációja, általunk megvalósítva: 
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4. Példa:

Ennek,  az  általam  feltalált  újfajta  Optikai  számítógépnek  a  fenti  és  hasonló  hardware-  és  software- 
megoldásait ismertető TE-909 alapszámú G.T.S. Jelenítő analizátor című találmányom leírását kölcsönadtam 
az MTA SZTAKI-nak. Ezt követően kezdték el világszerte alkalmazni a hasonló chip-elrendezési és chip-
programozási  megoldásokat,  mint  a  SZTAKI-munkahelyű  Roska  Tamás  és  az  USA-ban  tartózkodó  fia 
nemzetközi  jelentőségű  kutatási  fejlesztési  eredményét,  az  „Analóg-digitál  hullám computer”,  „Jelenítő 
analizátor” „Gömbszámítógép”, Computeres neurális hálózat” stb., általuk kieszelt átnevezések fedezetében. 
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5. Példa:

6.   Példa:  

Az  Inhomogén  számítógéprendszereim  hardware-  és  software  újdonságai  integrálásával  működő  új  
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Optimalizáló létesítmények egyik bázisterve (egy szabadalmamból).
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7. Példa:  

Az  automatikusan  kutató  számítógép  fenti  bázisterve  szerinti  rendszerekre  több  találmányi  bejelentést  
nyújtottam be,  és  számos  nemzetközi  szabadalmat  nyertem el,  lásd  a  szabadalmaimról  az  interneten  is 
megtalálható hivatalos nemzetközi listát a jelen irathoz 1. mellékletként csatolt dokumentumban! 

-------------------------------

                                                                                                                           aláírás
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2. Kérem határozza meg pontosan, hogy a feljelentésében említett, Ön által feltalált 
bázissoftware-k  számítógépes  programnak  minősülnek-e,  vagy  tudományos  műnek, 
elméletnek, vagy valamilyen tudományos képletnek.  

Feljelentő válasza a Nyomozó Hatóság 2. kérdésére:

A  tudományos  kutatásaim  eredményeként  létrehozott  speciális  sofware-ek,  amelyek  a  TE-775. 
alapszámú,  és  arra  alapozott  további  kutatás-automatizálási  találmányaim szerinti  automatikus  kutató 
létesítmények  kellékei,  részei,  a  tudományos  kutatást  felgyorsító  automatizált  „inhomogén  számítógép 
rendszerek” működtető programjai.  E programjaim „kézi  modellezésére” személyesen betanítottam Rajki 
Sándor  MTA Mezőgazdasági  Kutató Intézeti  főigazgatót  és  a  munkatársát,  Tischner  Tibort,  majd  Furka  
Árpád ELTE-s munkatársát Kótai Andrást is, és később e programok számítógépre adaptálására személyesen 
betanítottam Roska Tamás MTA SZTAKI-s  munkatársát  Majtényi Lászlót,  valamint az általam vezetett 
Agroanalízis Tudományos Társaság gmk-nál Végvári Lajost, aki ott (Horváth Péter és Kuzmich Gábor és 
más programozókkal) korábban nekem dolgozott.  Az általam feltalált  „Inhomogén számítógép rendszer”, 
mint létesítmény bázisterve és alapműködése, ill. rendszer-programozása a következő ábrán van felvázolva: 
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A  fenti  ábrán  felvázolt  módon  működő  „Inhomogén  számítógép  rendszer” bázistalálmányom  a 
tudományos  kutatások  és  optimalizálások  teljes  automatizálására  is  alkalmas.  Ehhez  a  találmányi 
bejelentéseimben, szabadalmaimban az újfajta rendszer alapműködései megvalósításához, programozásához 
szükséges mértékben leírtam újfajta algoritmusokat, folyamatábrák, logikai döntési algoritmusok alapján,  az 
automatikus folyamatszabályozási, készülékvezérlési, adatkezelési, logikai döntési, optimum megkeresési és  
-behatárolási,  és  eredmény  megjelenítési  algoritmusokkal  együtt.  Ezeket  a  nagyrészt  általam  is  már 
számítógépre adaptál algoritmusokat azért nevezem „bázisprogramnak”, mert tetszőlegesen sokféle módon 
beprogramozhatók  az  önmagukban  ismert  hardware-es  hagyományos  számítógépekbe  is,  amelyek  az  új  
„Inhomogén számítógép rendszer” részét képezik.  Azonban, s ez a lényeg, a bázisprogramom adaptációi  
által  vezérelt  és/vagy  végrehajt(tat)ott  újfajta  input-output  kezelési,  adatfeldolgozási,  döntési  stb.  
műveletek eredménye,  bármilyen programozási  nyelven adaptálták is  ezeket  az adott  számítógépekhez,  
ugyanaz kell legyen, vagyis a találmányaim szerinti újfajta bázissoftware-ek géprekódolási módozatai ezen  
bázisprogramjaim számítógépre adaptálásai tekintetében lényegtelenek (nem relevánsak). 

-------------------------------

                                                                                                                           aláírás

 3.     Kérem  beazonosíthatóan,  teljes  körűen  sorolja  fel  azokat  az  intézményeket  és/vagy 
személyeket, akik - a feljelentésében írtak szerint – az Ön engedélye nélkül lemásolták az Ön által 
feltalált bázissoftware-ket. Továbbá, ha van róla tudomása kérem jelölje meg pontosan azokat a 
megjelenési helyeket (nyomtatott vagy elektronikus sajtó, tudományos mű vagy kiadvány, internet, 
stb….)  ahol  fenti  intézmények és/vagy személyek az Ön műveit  vagy találmányait  sajátjukként 
megjelentették és kérem pontosan jelölje meg, hogy fenti cselekmények mekkora vagyoni hátrányt 
okoztak Önnek, mint szerzőnek/feltalálónak!     

 

 Feljelentő válasza a Nyomozó Hatóság 3. kérdésére:

1./ Az MTA martonvásári Mezőgazdasági Kutató Intézete kutatói jogtalanul tüntetik fel saját találmányuknak 
az  általam  1974-ben  Rajki  Sándor  főigazgatónak  és  Tischner  Tibor  fitotron  üzemeltető  mérnöknek 
megtanított, a CE-781. alapszámú találmányom szerinti kutatás gyorsító optimalizálási eljárást. amelyen egy 
velük  közös,  1976-ban  bejelentett,  tehát  sokkal  későbbi,  MA-2716  magyar  alapszámú,  csak  készülékre 
vonatkozó szabadalmunk alapult. Tudatos csalás, amellyel a későbbi bitorlásokat megalapozták, hogy az én 
eljárásom szerint automatizált kutatást az MTA-s intézet kutatói önálló saját eredményeként tüntetik fel. Az 
MTA intézet  korábbi  és  új  publikációi  meg  sem említenek,  s  amikor  emiatt  panaszt  tettem,  az  MTA 
Tudományetikai Bizottsága elutasító határozatában letagadta, hogy valaha is ismerték ezen találmányomat.  
Az alábbi 1981-es célprogram jelentés is, amelyet állítólag személyesen Rajki Sándor készített, „elfelejti  
említeni”, hogy az előzőleg megoldhatatlannak látszott optimalizálási feladatok fitotron kamrában végzését  
is a CE-781.  találmányom szerinti tudományos kutatás-automatizálás és optimalizálás alapozta meg:  
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2./ Véleményem szerint, egyértelmű az 1. és 2. szám alatt csatolt dokumentációim alapján, hogy az MTA 
Kémiai Kutató Központja azokat az optimalizálási software-ket használja, és/vagy azok analógját, amelyek a  
találmányaimban  szerepelnek.  Ezeket  a  bázisprogramjaimat  korábban  én  is  adaptáltam  a  saját  
számítógépeinkre, onnan is ismerhetik. Mégis, ezek fő feltalálóiként, bázisszerzőiként Furka Árpádot, Roska 
Tamást  és  Végvári  Lajost  tüntetik  fel.  Ők  csak  lemásolták,  majd  különféle  fantázianevekre  átnevezték,  
újraírták azokat. 

Ha ezt, az MTA KKK által  „Nagy áteresztő képességű kutatási módszernek”, Végvári Lajos által pedig 
„Holografikusnak”   átnevezett,  számítógéppel  automatizált  kutatás  gyorsító  megoldást  valóban  Furka 
Árpádtól kapták, akkor ő azt valószínűleg 1/1-ben elorozta, s csak álcázásból adta elő a (random  mérési  
elrendezések  alkalmazásával  összekeverésével  általa  alapjaiban)  elrontott  változatát,  a  „Forradalom  a  
gyógyszerkutatásban”,„Kombinatorikus kémia” címmel, mint a televíziós Mindentudás Egyetem előadója.  
Eszerint,  Furka  partnereként,  a  ComGenex  cég  is  az  én  találmányom  szerinti  kutatás  automatizáló 
programokat használja, s az azzal felgyorsított gyógyszerkutatásért kitüntették őket Innovációs Nagydíjjal.  
Egyébként, ha a Tompos Andrásék által alkalmazott kutatás-automatizálási technológiát ők valóban Roska 
Tamástól vették át,  akkor nagy valószínűséggel Roska is 1/1-ben elorozta azt. Tehát a Roskáék által „Optikai  
számítógépnek”,  „Analóg-digitál-hullám  computernek”,  ”Jelenítő  analizátornak”,  „Neurális  hálózatnak” 
átnevezett „forradalmi megoldások” is az én találmányaimon alapulnak. Mégis Roska tudományos kutatási  
eredményének tüntették fel azokat, pl. Roska televíziós Mindentudás Egyetemi előadásában, majd az őt, mint 
legfőbb magyar feltalálót népszerűsítő Millenáris-csarnoki és egyéb kiállításokon is.  Furka Árpád és Roska  
Tamás ily módon számos hazai, s több tucat külföldi kutató intézménynél is elhitetik (valószínű, hogy ezen 
az alapon Nobel-díjakra is pályáznak), hogy nem én, hanem ők a kutatás gyorsító találmányaim szerinti  
megoldások bázisfeltalálói.

Az általuk ily módon megnyert, velük együttműködő hazai és külföldi kutatóhelyek pontos címének, s a  
találmányaim szerinti módszerrel ezeknél folytatott tevékenységeik pontos eredményét kiderítése meghaladta 
a lehetőségeimet. Remélhetőleg a t. Nyomozó Hatóság előtt nem fogják eltitkolni ezeket. Például azok sem, 
akik Furkát, Roskát és társulataikat egyre magasabb egyetemi, akadémiai stb. pozíciókkal, kitüntetésekkel,  
pénzjutalmakkal,  a  szóban forgó tudományos kutatásaikat  finanszírozással  stb.  támogatják.  Vagyis  pl.  az  
MTA elnöksége, Magyar Innovációs Szövetség elnöksége, az őket Prima Primissima díjjal jutalmazó Demján 
Sándor, s a Roskát nemrég kitüntető Orbán Viktor miniszterelnök és Schmitt Pál köztársasági elnök. 

3./  A Furka Árpád,  Roska Tamás,  Végvári  Lajos,  MTA KKKI, ComGenex,  és a többi  hazai  és külföldi  
intézmény által  a  szerzői  jogaimat  nem nekem tulajdonítás  útján előidézett  konkrét  veszteségeimet  sem 
tudom megbecsülni mindaddig, amíg ők és akadémiai stb. bűnsegédeik nem engednek hozzáférni az ehhez 
szükséges konkrét hasznosítási eredményekhez, s ahhoz, hogy ők, a bitorlók, mi hasznosat tettek hozzá az én 
találmányi megoldásaimhoz, vagyis a kombinálódó szerzői jogokra vonatkozó, ún. „fedési hányadot”. 

4./  Nem  tudom  pontosan  megmondani,  hogy  mekkora  veszteséget  okozott,  okoz  részemre  és  a 
társaságaimnak, hogy a tudományos találmányaim, szabadalmaim szerinti új tudományos kutatás gyorsító 
automatizálási megoldásokat, optimalizálási kísérletezési programvezérléseket, létesítmény bázisterveket a  
saját tudományos találmányukként hirdethetik, adhatják-vehetik az itt feljelentett személyek és intézmények.  
Amikor az MTA MKI esetében, a fentebb idézett  célprogram jelentésükben leírt  hatékonysági  jellemzők 
alapul vételével, bírósággal szerettem volna megállapíttatni az MTA mezőgazdasági Kutató Intézet gradiens-
fitotronjában keletkezett többlet eredmény piaci értékét, az eljáró bírák tudatosan megakadályozták, hogy a 
bíróság által kirendelt szakértő kideríthesse  a gradiens fitotronban, a CE-781. alapszámú találmány szerinti  
optimalizálási  eljárásom  alkalmazásával  elért  konkrét  költség  megtakarításokat  és  kutatási  eredmény 
értékeket.  Ezzel összefüggésben később az MTA Tudományetikai Bizottsága elnöke által aláírt nyilvános 
határozatában letagadták azt is, hogy az MTA-nál valaha ismerték a szóban forgó kutatásaikat is gyorsító  
szabadalmaimat.  

5./ A Furka Árpád és/vagy Roska Tamás által valószínűsíthetően megpályázott   Nobel-díj összege sem kis 
összeg, s az általuk az én találmányaim álszerzőjeként eddig bezsebelt díjak és egyéb juttatások is jelentős  
összegek, s ezek nem őket, hanem engem, a tényleges szerzőt illetnének meg. 
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6./ Káraim becslésére is használható adat, hogy Furka Árpád a Mindentudás Egyetemi előadása kapcsán azt 
híresztelte  a  közszolgálati  média  útján,  hogy ha  ő  szabadalommal  is  tudta  volna  bizonyítani,  hogy az 
amerikai gyógyszeripari kutatásokat felgyorsító módszernek (vagyis annak, amely az MTA KKKI, Tompos 
András internetes publikációjával közvetlenül bizonyíthatóan, 1:1-ben az én szabadalmam szerinti módszer).  
ő a valódi feltalálója, legalább 1.000.000.000.000. (egymilliárd) US dollár licencíjat kapott volna az amerikai 
gyógyszeripartól,  amely  Furka Árpád elmondása szerint,  ő ellene elkövetett  módszerleírás ellopás útján 
szerezte meg és óriási haszonnal használja.

7../  Társaságunknak  is  kár  okoztak,  például  az  MTA  Tudományetikai  Bizottsága  vezetője  az  MTA 
közlönyben a bejelentésemet elutasító hamis határozatot tett közzé, letagadta a találmányaimmal kapcsolatos 
szerzői jogaimat, de a találmányaim kutatóintézeti alkalmazásaival és a tudományos társaságaink által az  
elmúlt évtizedekben az Országgyűlés, a Környezetvédelmi Minisztérium és számos ipari és mezőgazdasági  
vállalat  részérem,  azok megbízottjaként  sikeresen  elvégzett  optimalizálási  és  kárelhárítási  szolgáltatások 
valamennyi eredményét is tudatosan semmibe vette, s ezzel a tudományos csalásra alapozott „gilisztákkal  
humusztermeltetést”  hitelezés  csalását  leleplező  Antirandom  méréseink  alapján  nekünk,  a  közérdekű 
kárelhárítóknak az OTP-től  járó, 100.000.000 Ft, azaz százmillió forint (+kamatai) kifizettetését is gátolják!

8./ Pontosabban csak a találmányaimat alkalmazóknál jelentkezett tényleges többlet eredmények ismeretében 
becsülhetném  meg,  hogy  mennyi  a  feljelentett  személyek  és  intézmények  szerzői  jog  bitorlásai 
következtében elmaradt licencdíjam, e miatti károm. Ezért mindenképpen szükséges, hogy a t. Nyomozó 
Hatóság a lehető legpontosabban kiderítse a többlet eredményeket. Erre kérem Önöket a tudományos kutatás 
gyorsító automatizálási megoldásaim valamennyi többi hazai és külföldi felhasználója vonatkozásában is!

A fenti válaszaimmal kapcsolatos, további konkrét bizonyítékokat is tartalmazó mellékelt dokumentációk: 

1./  „MTA_Dimeny_Imre_090913.doc”.  (1-40.  oldal).  Ebben  átható  Tompos  András  katalizátor  kutatás 
gyorsulási eredményeit bemutató internetes publikációja is.  

*** 2./ „MTA_Dimeny_Imre_090913F.doc”. (1-30. oldal). Közvetlen bizonyíték a feljelentett személyekkel 
és  intézményekkel  szemben,  hogy  az  itt  bemutatott,  a  találmányaim  szerinti  bázissoftware  általunk 
alkalmazásával előállított ANTIRANDOM kísérlet terveink és analizátor ábráink, amelyek a humusztermelő 
gilisztázási  tudományos  és  banki  hitelezési  stb.  csalásokat  leleplező  méréseinkkel  voltak  kapcsolatosak,  
éppen olyanok, vagyis azonos bázisprogramon kell alapuljanak, mint azok, amiket Tompos András az 1./  
mellékletben  látható  publikációjában  Furka  Árpád,  Roska  Tamás,  Végvári  Lajos  és  önmaga,  ill.,  az  ő  
munkatársaik tudományos kutatás gyorsítási „nagy áteresztőképességű” módszere eredményeként publikált.  
Mivel Tompos András mellékesen odaírta az egyik analizátor ábrája alá, hogy „Tejfalussy's elrendezés”,  a  
Google automatikus internetes kereső program egyből leleplezte a szóban forgó bázis-software-lopásaikat.

 Dátum: Verőce, 2011. év, május hó 29. nap.

 

 
 (Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215) okl. vill. mérnök
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40/1. oldal
Dr. Dimény Imre úr,  a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja kezéhez
Corvinus Élemiszeripari és Kertészeti Egyetem, Gazdaságtani Tanszék
Email: dimeny.imre@uni-corvinus.hu, zsuzsanna.osvar@uni-corvinus.hu

Cc.: Dr. Kapolyi László úr, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja részére
Email: laszlo.kapolyi@parlament.hu, system@system.hu

NYÍLT LEVÉL
Iratnév: MTA_Dimeny_Imre_090913

Tárgy: felvilágosítás kérés akadémiai etikai ügyben
Melléklet: közérdekű bejelentés Dr. Pálinkás  József
  MTA elnök úrhoz (2009. 09. 07.), a mellékleteivel,

+ további mellékelt bizonyítékok + Függelék
(saját Antirandom mérés dokumentációja)

Kedves Dimény Imre Úr!

Segítséget szeretnék kérni Öntől, mint akadémikustól is, s mint volt mezőgazdasági minisztertől is, 
az alábbi – véleményem szerint nem csak magánérdekű - ügyemben.

Miután összevesztem a találmányaimat idegeneknek átjátszani segítő Csepel Művek-i szakmai és 
politikai vezetőkkel, az Ön szíves segítségével, támogató ajánlásával helyezkedtem el, 1979-ben, a 
Mezőgazdasági  és  Élelmezésügyi  Minisztérium  Növényvédelmi  és  Agrokémiai  Központjában, 
Elsősorban  azért,  hogy  ott  alkalmazni  tudjam  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  Martonvásári 
Mezőgazdasági  Kutatóintézete  “Gradiens  Fitotronjában”  (ami  az  intézettel  közös  készülék 
szabadalmam) 1974 óta már jól működő hatás-kalibráló kutatás-gyorsító és -optimalizáló mérési 
elrendezéseket tervező software-imet (melyeket a Csepel Műveknél bejelentett CE-781/1970.,  TE-
775/1975., CE-1112/1976. stb. magyar szabadalmi hivatali alapszámú, nemzetközi szabadalmakat is 
elnyert  szabadalmi  bejelentéseim  dokumentáltak),  ugyanis  ezek.a  kutatásokat  nagyságrendileg 
felgyorsító software-k a fóliaházi többváltozós optimalizálási kísérletekhez is már beváltak.  Például 
1977-ben a Kertészeti Egyetemen is, Dr. Hargittai László talajtani tanszék vezető “Vegaszka” és 
“Floraszka” anyagai fóliaházi alkalmazása optimalizálásához.. 

Ezután, 1980-tól, az Innovációs Alap átvette a kutatás-gyorsítási software-alkalmazási fejlesztéseim 
finaszírozását. Az általuk biztosított finanszírozás keretében kidolgoztam azokat a komplex hatás 
mérő és optimalizáló létesítmény terveket is, amelyek lehetővé tették a hatások mérését kalibáló (a 
műszerek  által  mutatott  mérési  adatok  kalibrálásához  nélkülözhetetlen)  sokváltozós  kölcsönös-
együtthatási  (“kölcsönhatási”)  mérések  szántóföldi  körülményekre  való  további  adaptálását.  Az 
újabb software-ket  és létesítmény terveket  a  további  tudományos szabadalmaimban rögzítettem. 
Azóta,  az új  tudományos méréstechnika alkalmazására általam 1981-ben létrehozott  és  azóta is 
vezetett  Agroanalízis  Tudományos  Társaság  PJT  (időközben  gmk),  mint  az  Új  Tudományos 
Antirandom Software  (UTAS)  alkalmazója,  sok  tízezer  szántóföldi  kísérleti  üzemi  parcellán,  a 
mérés gépesítéseket is  megoldva,  bemérte  sok különféle  növényfajta és agrokémiai  stb.  kezelés 
kölcsönhatását,  s  ezeket  a  lényeges  környezetvédelmi  és  gazdasági  szempontok 
figyelembevételével, minden esetben sikeresen optimalizálta.

-  / -

mailto:laszlo.kapolyi@parlament.hu
mailto:osvar@uni-corvinus.hu
mailto:dimeny.imre@uni-corvinus.hu
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Az Ön által és az Innofinance Innovációs Pénzintézett által nyújtott segítség mellett – a kutatás 
gyorsító software-im ipari területen alkalmazásaival kapcsolatban, amelyet az ugyancsak általam 
vezetett,  Gradiens  Innovációs  Labor  gmk  keretében  két  fizikus  barátommal  folytattunk  –  Dr. 
Kapolyi László miniszter úr is sokat segített, pl. a Székesfehérvári Könnyűfémműnél is támogatta 
az  ipari  optimalizáló   méréseim  –  akadémiai  nagydoktori  disszertációt  is  megalapozó  - 
megvalósulását.. Ennek  részletes dokumentációja  is látható a www.aquanet.fw.hu honlapunkon. 

A  sokváltozós  (GTS-Antirandom-software  alapján  végzett)  mezőgazdasági  optimalizálási 
méréseinkből több fontos tudományos alapösszefüggésre, és különféle tudományos tévedésekre is 
fény derült. Például arra, hogy a hazai talajokban lévő igen nagy mennyiségű (1-6%) körüli) kálium 
készlet szinte bármeddig automatikusan fenn tudja tartani a növények számára optimális, kb. 90 
mg/kg vízoldott kálium szintet, és hogy a vízoldott kálium ezen optimális szintjének a műtrágyaként 
vagy szervestrágyaként hozzáadott anyagokkal többszörösére történt növelése eddig minden bemért 
esetben – egy ideig - csökkentette, és elvi okokból is csak csökkenthette a növények környezethez 
alkalmazkodási-  és  stressztűrési,  például  aszályos  körülmény  elviselési  képességét.  Az  ezt 
semmibevevő Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, kb. 1960 óta,  általános használatra 
engedélyezett kálium műtrágyákkal, például a  “40%-os kálisóval” (ami valójában 60% kálisó + 26 
konyhasó) sok ezer billiárd dolláros kárt okozott Magyarországnak. (Nagyon megdöbbentett, hogy 
az  Önök  Zöldségtermesztés  Tanszékével  végzett  egyik  ilyen  mérésem ezt  kimutató  egyértelmű 
eredményét ellenkezőjére hamisítva jelentették az MTA-nak!!)

Ezenfelül többek között kiderítettem azt is, hogy alapvetően és a lényeget illetően teljesen hibás, 
hamis  a  mezőgazdasági  felsőfokú  iskolákban  alaptörvényként  elfogadott,  Leibig-féle  minimum 
törvény  (hordótörvénynek  is  nevezik).  Ez  egy  áltudományos  alapelv,  ami  szerint  “mindig  a 
minimumban lévő tényező(k) a fő terméskorlátozók”. Azonban – nem csak a GTS és Antirandom 
sokváltozós  kölcsönhatási  méréseinkből,  de  egyébként  is  igen  nehéz  megérteni,  hogy  miért 
taníthatnak egy ilyen törvényt. Hiszen csak körül kellett volna nézni a természetben ahhoz, hogy 
belássák, hogy a maximumban lévő tényezők is legfőbb termés korlátozóak lehetnek! Például a 
talajban  megnövelt  vízoldott  kálium-  és/vagy  nátrium tartalom is,  vagy  a  túl  nagy  környezeti 
hőmérséklet,  vagy a  túl  sok csapadék,  vagy a  túl  erős  (viharos)  légmozgás  stb.  Az is  azonnal 
kiderült  a sokváltozós  kalibráló méréseink révén,  hogy a gilisztákkal  szervezett  és  sok milliárd 
forinttal államilag támogatott országos “humusztermeltetési” vállalkozás biztosan csődbe fog jutni. 
Ugyanis  a  giliszták  ürüléke  nem  humuszként  működik,  csak  szervestrágyaként,  s  az  egyéb 
trágyákhoz képest  sokkal nagyobb az előállítási  költsége.  A ”gilisztahumuszból”,  ami valójában 
nem  is  humusz,  kb.  160  Ft-ba  került  négyzetméterenként  (!)  annyi,  amennyi  ugyanakkora 
termésnövelést  eredményezett,  mint  a  csupán 40 filléres  költségű nitrogén + foszfor  műtrágya! 
Miféle  akadémiai  “etika”  az,  amelyik  eltűri,  hogy előre  leírja  egy talajtani  egyetemi  tankönyv 
(Szabó  István  Mihály:  Talajtan,  111.  oldal),  hogy  elvileg  sem  lehet  emésztési  folyamat  útján 
humuszt  vagy annak főkomponenseit  (huminsav,  himatomelán stb.)  létrehozni,  majd  szó nélkül 
hagyják  a  szakterület  akadémikusai,  egyetemi  nagydoktorai,  kandidátusai  és  a  minisztériumi 
vezetők,  hogy  OTP és  több  más  bank  a  “humusztermelő  giliszták”  tenyésztésére  és  a  velük 
humusztermelésre  nyújtott  kedvezményes  hiteleikkel,  a  Mezőgazdasági  és  Élelmezésügyi 
Minisztérium  ehhez  kampányolásának  köszönhetően,  több  tízezer  magyar  családot  végzetesen 
tönkretehessen, több tucat embert öngyilkosságba hajszolhasson!?  Ehhez a csaláshoz létrehoztak és 
felhasználtak egy hamis szabványt (!) is, amit egy olyan humuszvizsgáló műszerre alapoztak, amit a 
Budapesti Kertészeti  és Élelmiszeripari  Egyetem Talajtani Tanszékén fejlesztettek ki, s amiről a 
feltalálója  maga  publikálta,  hogy a  nem humusz  szervesanyagot   is  “humusznak”  mutatja.  Ez 
ügyben is megtalálhatók a konkrét bizonyítékok a www.aquanet.fw.hu honlapunkon.
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Mindezek alapján, ezúton arra szeretném Önt tisztelettel felkérni, ill. Kapolyi László urat is, hogy 
szíveskedjenek  felvilágosítani  arról,  hogy a  Magyar  Tudományos  Akadémia  elnökei  miért  nem 
hajlandók fellépni a jogsértések konkrét korlátozására  - legalább etikai vonatkozásban - az általam 
szabadalmaztatott sokváltozós, új tudományos méréstant, az ezek alapjául szolgáló kutatás-gyorsító 
software-ket  és  létesítmény  terveket  a  saját  szerzeményüknek  feltüntetni  igyekvőkkel  szemben 
benyújtott, konkrét bizonyítékokkal is alátámasztott panaszaim alapján.
 
Szeretném  megkérdezni  azt  is,  hogy  mi  lehet  a  tényleges  oka,  hogy  az  általam  megkeresett 
akadémikusok többsége azonnal  elhárítja – az illetékessége hiányára hivatkozással – hogy legalább 
az  akadémiai  bizottságoknál  fellépjen  az  általunk,  az  általam  vezetett  tudományos 
magántársaságoknál  elvégzett  tudományos  mérések  közvetlen  kárelhárításra  is  felhasználható 
eredményeit  letagadó,  semmibevevő  akadémikusokkal  szemben.  Például  miért  nem  minősíti 
“etikátlannak” az MTA a kálisóval kevert konyhasó (!) műtrágyaként és étkezési sóként  is mérgező 
használatát, az álhumusztermelést, és hamis Leibig törvény érvényesnek tekintését is?  

Azt még megértem, hogy a Kínában főbelövéssel díjazandó olyan országkárosító, egészségrontó 
csalások elkövetői, felelősei, mint az általam az MTA-nál bepanaszolt személyek, nem léptek fel 
tudományetikai bizottsági szakértőként önmaguk ellen. Az viszont kevésbé érthető, hogy miután a 
kutatás-gyorsító  mérés  elrendezési  és  optimalizáló  software-imre  és  az  azokon  alapuló  optikai 
számítógépes  software-imre,  s  ezekkel  kapcsolatos  létesítmény terveimre,  miért  nem tart  igényt 
ennek az  országnak az  akadémiai  és  egyetemi  vezető  garnitúrája.  Miért  csak  eltulajdonítani  és 
elrontani próbálják, mint Furka Árpád (ELTE) és Roska Tamás (MTA-SzTAKI)? Az általuk tőlem 
elorzott és elrontott software-kre nem kapnak sem szabadalmi sem egyéb szerzői jogi védettséget, 
mivel  az  én  szabadalmi  bejelentéseimben  a  jobb  megoldások  le  vannak  írva!  Ugyanakkor  e 
software-im és létesítmény terveim kizárólag nálam lévő szerzői jogai alapján sok milliárd dollárt 
lehetne  kapni,  ha  tisztességesen  együttműködnének  velem.  Például  az  EU,  NATO  stb.  projekt 
finanszírozásokra pályázó egyetemi intézményeknél is bevihető lenne a szerzői jog biztosításom 
pályázói apportként, s így sokkal több pénzt kapnának a segítségemmel. Nem valószínű, hogy a 
több  ezer  százalékosan  bizonytalan  jelenlegi  adat  kalibrálásaikkal  “preciziós  mezőgazdaságot” 
tudnának létrehozni! De sok orvostani, gyógyszertani kutatási és környezetvédelmi is (pl. aszálykár 
elleni védekezési), sőt a számítógépes rendszer fejlesztési projektekeknél is ugyanilyen a helyzet.

Jelen  levél  útján  –  főként  akadémiai  és  kormányzati  vonatkozásban  –  Dr.  Kapolyi  László 
akadémikus úrtól is szeretnék választ kapni, a kutatás- és optimalizálás gyorsító software-im és 
mérő  létesítmény  terveim  alkalmazásával  a  tudományos  társaságaink  által  elért  eredmények 
országos kárelhárítására alkalmazási lehetőségeit illetően, őt is kérem az együtt gondolkodásra!  

Verőce, 2009. szeptember 14. 

Tisztelettel:   Tejfalussy András  

M  ELLÉKLETEK:  
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NYÍLT LEVÉL (Kód: MTA-GTS-Antirandom-Tatjana-090907)
Tárgy: az MTA köztörvényes bûnözõk tudományos akadémiája?

Tisztelt Dr. Pálinkás József MTA elnök Úr!

Felháborító,  hogy  egyes  személyek  az  én  nyilvános  tudományos  szabadalmaiban 
nemzetközileg  publikált,  bizonyítottan  kizárólag  az  én  új  tudományos  kutatási  eredményemet 
képezõ,  s  az  anyagtechnológiai-,  környezetvédelmi  és  élettani  stb.  tudományos  kutatásokat  is 
nagyságrendekkel felgyorsító - vagyis valójában sok milliárd dolláros licenc értékû - software-im 
eltulajdonítására  irányuló  folytatólagosan  ismétlõdõ  szerzõi  jog  sértéseket  folytathatnak,  a 
softwareimet  és  azokkal  kapcsolatos  létesítmény-terveimet  sajátjuknak  és/vagy  egymáséinak 
feltüntetve,  s hogy ezúton hazai és külföldi tudományos fokozatokra és díjakra -  például Furka 
Árpád (ELTE) és Roska Tamás (MTA-SzTAKI) Nobel-díjakra is - pályázhatnak, és közben egy sor 
tudományos  fokozatot  és  díjat  és  mindenféle  hazai  és  külföldi  vállalkozási  lehetõségeket  stb. 
szerezhetnek önmaguknak és/vagy egymásnak - miközben nem csak, hogy meg sem említenek mint 
elsõdleges jogú (bázis)software szerzõt, de az õket segítõk hivatalos hamis iratokban, mint pl. az 
Akadémiai  Értesítõben is,  engem büntetlenül,  nyilvánosan rágalmazhatnak,  szemtelenkedhetnek, 
letagadva  a  publikált  tudományos  szabadalmaimat  és  az  azokban leírt,  lerajzolt  új  tudományos 
software-immel és létesítmény terveimmel kapcsolatban ma is - a szabadalmi oltalom megszûnését 
követõen  is  -  fennálló  feltalálói  szerzõi  jogaimat  is,  s  hogy  ezeket  (a  szerzõi  jog  bitorlási 
bûncselekményeket) több MTA kutatóintézeti vezetõ is, az MTA Tudományetikai Bizottsága is, sõt 
az MTA több eddigi elnöke is büntetlenül segíthette, bûnpártolhatta! Az Ön címére a szóban forgó 
hamis  MTA TeB határozat  hamis  adat  kalibrálást  fedezõ hamis  állításai  ügyében is  megküldött 
elõzõ  rendezési  kérelmeim  és  az  azokat  alátámasztó  bizonyítékok  Ön(ök)  által  válaszra  sem 
méltatása is ide sorolható? Nem válaszolása igenlõ válasz!

Mellékletek: 1./ Új MTA Elnökhöz benyújtott 2. sz. bizonyíték arra, hogy hamisan állítja 
az  MTA  Tudományetikai  Bizottsága  2/2/2002.(X.28.)TeB  határozata,  hogy  MTA érdekeltségi 
körben  nem  alkalmazták  a  kutatás  gyorsító  GTS-Antirandom  software-imet.  (E  melléklet  a 
Csurbakova  Tatjána,  nagydoktori  disszertációt  benyújtó  által  is  aláírt  (1987.  december  11-i.) 
emlékeztetõ. Kérem az Akadémiai Értesítõben közzétett - az elõzõ MTA elnökök által fenntartani 
megengedett - hamis MTA-TeB. iratuk Ön által hamisnak kimondását és a kártalanítást.) 

2./  Magyar  Tudományos  Akadémia  Tudományos  Minõsítõ  Bizottságához  címzett 
"Észrevétel  Csurbakova  Tatjána,”  "Az  Al-Mg-Si  rendszerû  alumínium  ötvözetek  gyártás-
technológiai  folyamatai  vizsgálata  korszerû  fizikai  fémtani  ismeretek  alapján"  címû  doktori 
értekezésére (Kód: TMB-1/87-Csu),

3./  A hamis Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai Bizottsága 2/2/2002.(X.28.) 
TeB határozat és az MTA elnökségénél ellene bejelentett 2002. XII. 06-i kifogásom.

4./  Az  MTA szakbizottságai,  fõtitkárai  és  elnökei  tudtával  és  jóváhagyásával  a  magyar 
termõföldeket  60%kálisó  +  26%konyhasó  (!)  izraeli  mûtrágya  vásároltatásával  tönkretevõ 
„agrokémiai szaktanácsadók” több száz-, ezer %-os bizonytalanságú mérési adat kalibrálásairól (= 
tudatos  méréstani  csalásairól):  „Élettani  összefüggések  diagnosztizálásánál  a  mûszer-  és  adat 
kalibrációnak is megbízhatónak kell lennie. (Kód: ElettaniMeresiAdatKalibralas090831)

5./  A bázis softwareimet elrontó Furka Árpádénak tulajdonítva a kutatás gyorsítást,  mint 
„Tejfalussy’s elrendezést” bitorolja softwareimet az MTA Kémiai Kutatóközpont (Kód: Tompos).

     Verõce, 2009. 09. 06. Tisztelettel: Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ 
feltaláló
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A  GTS-Antirandom  software-mnek  a  MÉM  NAK-t  benyújtott  alábbi  akadémiai 
pályázatomban  ismertetett  agrokémiai  változatát  is  letagadta  az  MTA  Tudományetikai 
Bizottság, bár az is lehet, hogy a benyújtása után azonnal ellopták a kutatási eredményeim 
irént érdeklődők!! (A teljes pályázat a qwww.aquanet.fw.hu nonlapon tekinthető meg!) 
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További  konkrét  bizonyítékok  is  előkerültek  a  tudatos  akadémiai 
kutatóintézeti szerzői jog sértésre (software bitorlásra):

Kiderült,  hogy  például  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  Központi  Kémiai 
Kutató Intézete ezeket  a tőlem származó nagyértékű szellemi termékeket az 
azokat   átnevezőktől  és  részben  elrontóktól,  vagyis  Furka  Árpádtól,  Roska 
Tamástól és társaiktól eredeztetik. Ezen a jogsértő alapon azután a tudtom és 
engedélyem nélkül elkezdték ezeket az övékének tekinteni és így használni. Ha 
a korábban a  társaságomnál  dolgozó,  programozni  megtanult  Végvári  Lajos 
(akivel lemásoltatták maguknak és részint elrontatták ezeket a software-imet) 
nem ragaszkodik hozzá, hogy legalább “valahol majd írják oda a nevemet” a 
softwareim segítségével  létrejött  erednényeket publikáló iratokra,  talán máig 
sem  derült  volna  ki  a  szellemi  termék  bitorlás.  Mivel  ezt  nem  tudták 
megtagadni a szabadalmaim nemzetközi publikáltsága miatt, azt eszelték ki az 
előttük  is   nyilvánvaló  szerzői  jog  bitorlásuk  leplezésére,  hogy  a  GTS-
Antirandom  mérési-  és  kiértékelési  elrendezéseket  tervező  és  megjelenítő 
software-im  alkalmazásával  elért  optimalizálási  eredményeiket  megjelenítő 
internetes  (egyik  közbenső)  lapra  csak  azt  írják  ki,  hogy  az  ott  bemutatott 
eredményük “Tejfalussy's elrendezés” szerinti. Ennek természetesen nem sok 
az  információ  tartalma,  miután  ezen  publikációikban  egyébként  meg  sem 
említették a nevemet az általuk hivatkozott kutatás gyorsító software-k és mérő 
létesítmények  tervezői,  szerzői  között.  Az,  hogy  softwareim-et  átnevezték, 
mely elnevezések valószínűleg a nálam dolgozó Végvári Lajos és mások által 
korábban  tőlem  hallott  tudományos  sejtésekből  és  magyarázatokból 
származhatnak,  nem alapozhatott  meg  “szerzői  jogosultságokat”  a  részükre, 
sőt, az engedélyem hiányában joguk sem volt, nem is lehetett az átnevezésekre, 
és/vagy  a  software-im  módosítására!  Mindezeknek  az  internetről  történt 
kiderülése  után,  2009.  március  30-án,  a  bázis  softwareimet  jogtalanul 
alkalmazó,  bitorló  MTA  kutatóintézetben,  személyesen  elbeszélgettem  az 
ügyről a software-im alkalmazásával elért eredményeket publikáló Dr. Tompos 
András   tudományos kutatóval. Elmondta, hogy szerinte nincs köze a témában 
alkalmazott software-nek az általa hivatkozott Furka Árpád módszerhez, vagy 
a holográfiához. 

Az interneten talált  alábbi,  konkrét  bizonyítékok szerint,  a  feltalálói  szerzői 
jogaimat bitorlók “felbátorodtak”, miután az MTA Tudományetikai Bizottsága 
nyilvánosan megrágalmazott a hamis határozatával letagadva azt is, hogy több 
egyetemi és a martonvásári és egyéb akadémiai kutatóintézetekben is ismerik 
és  jogtalanul  használják  a  kizárólag  általam  feltalált  kutatás  gyorsító-  és 
optimalizáló  Gradiens  Térképezési  Sorozat  (GTS)  és  Antirandom  bázis-
sofware-imet,  s  ezekkel  kapcsolatos  mérő-  és  optimalizáló  létesítmény 
terveimet:
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Kód: MTA-MKI-vezetoknek-090814

MTA Elnök és MTA MKI Igazgató részére, szerzõi jog sértés abbahagy(at)ására felszólítás!

Kérem a felszólítás tudomásul vételét és végrehajt(tat)ásának 8 napon belül visszaigazolását!

FELSZÓLÍTOM az MTA-t és annak kutatóintézeteit, hogy ne mellõzzék az alábbi szerzõi jogaim 
hivatkozását!

Rajki Sándor fõigazgató és Tischner Tibor fitotronvezetõ, MTA-MKI-s feltalálótársaimmal megírt 
tájékoztató szöveg (1. melléklet),  az én 1970-ben bejelentett  (CE-781. OTH alapszámú, egyéni) 
szabadalmamban  ismertetett  kutatás-  gyorsító,  gradiens-csökkentéssel  való  optimum-keresõ 
software-m  szerinti  mérõtér-vezérléssel  mûködõ,  általuk  megépíttetett  ún.  "Gradiens  Fitotron" 
tudományos és gazdasági elõnyeirõl. 

Verõce, 2009. 08. 14.

1.  /  Melléklet:  a  hivatkozott  tájékoztató  szöveg  másolata.  Cím:  Gradiens  -  fitotron,  dátum: 
Martonvásár 1980.) 
2./ Melléklet: Gyõrffy Béla MTA MKI igazgató IKM-hez írt tájékoztatója
kód: fitotronmtagyorffy1a, ..1b.

Tejfalussy András dipl. mérnök
a kutatásokat gyorsító gradiens-bázis-software feltalálója
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Tejfalussy Pályázati Software Apport PJT
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ feltaláló (1-420415-0215)

E-mail: tejfalussy.andras@gmail.com, T/F.: +36-1/250-6064, +36-27/380-665, mobil: +36-
20/2181408 AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk v.a.

H-2126 Verõce, Lugosi u. 71., Honlap: www.aquanet.fw.hu 
_____________________________________________________________________________

Kód: Roska_Tamas_SzerzoiJogSertese-090820
Tárgy  :   Segítség kérés a Nobel-díjra pályázó Roska Tamás

és társai szerzõi jog bitorlásai ellen 
 2 db. Melléklet: (lásd * és **) 

Tisztelt Címzettek! 

A mellékelt irat (Csepel Mûvek Fémmûve által írt,  Számítógépes optimalizáló rendszer TE-775. 
a.sz. találmány tárgyú, Budapest, 1979. VII. 26. dátumozású, Danubia Szabadalmi Iroda 029353. 
iktatási számú levél) szerinti, TE-775. software-hardware találmányom szabadalmakat kapott, pl. 
Svédországban  (miközben  a  15%-os  feltalálóként  szereplõ  álfeltaláló  Albert  Béla 
elmegyógyintézetbe  próbált  záratni,  s  elûzött  a  Csepel  Mûvektõl).  Mindezek  közben  Alberték 
odaadták  az  MTA  Számítástechnikai  Kutató  Intézeti  Roska  Tamás  és  társai  társaságának  a 
találmányaimat. Késõbb más úton elkérték tõlem a "G.T.S. Jelenítõ Analizátor" találmányomat is, a 
G.T.S.  "hullámzó  koordinátáim"  szerinti,  háromnál  több  változójú  (sokdimenziós)  folyamatos 
térben analóg és digitális adatokat együtt is megjelenítõ és optikai úton értékelõ, analóg- és digitális 
jelekkel  is  mûködõ,  optikai  számítógépem akkori  software és  hardware dokumentációját.  Azóta 
Roska  Tamás  és  a  fia  csak  a  saját  tudományos  kutatási  eredményüknek  tüntetik  fel  az  én 
találmányaim szerinti megoldásokat, valamennyi hazai és külföldi fórumon. Ezúton kérem az MTA-
t,  minden Roska Tamásékkal  kapcsolatban lévõ hazai  és  külföldi  intézményt,  személyt,  hogy a 
szerzõi  jogaimra  tekintettel,  minden  esetben,  mindenhol  pótolják  a  nevemre  és  szabadalmi 
bejelentéseimre  történõ  szabályos  hivatkozásaikat,  s  ennek  megtörténtérõl  értesítsenek.  Optikai 
számítógépre vonatkozó TE-909. alapszámú, 1978. 08. 09-i elsõbbségû szabadalmi bejelentésem** 
bárhol  látható  a  világon,  a  www.aquanet.fw.hu internetes  honlapunkon!  Javasolt  keresési  út::  a 
www.aquanet.fw.hu,  avagy  Google:  aquanet-hungary.hoxt.me  belépés  után  -  Nyitólap  - 
Fõtémajegyzék - Who has invented the Wave-Computer!? 

Ezt  a  szerzõi  jogvédelmi  célú  levelet  megküldjük  a  t.  Pázmány Péter  Katolikus  Hittudományi 
Egyetem Rektora, az MTA Elnöke részére, s a Roska Tamásék által hivatkozni szokott (általam 
eddig tõlük megtudni nem sikerült) Japán és USA stb. partnereiket a szerzõi jogok fennállásával 
kapcsolatban általunk megkereséshez és Õket is tájékoztatáshoz segítséget kérve, nem csak nekik, 
de Japán, USA és a többi érintett ország t. Nagykövetségei, s a t. Nobel-díj Bizottság részére is!

Verõce, 2009. augusztus 20.

Tisztelettel: 

Tejfalussy András
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Tejfalussy András nemzetközi és hazai szabadalmai hivatalos pulikációs jegyzéke (internet):

Tejfalussy szabadalmak: Click on any of the Patent Numbers below to see the details of the
patent ----------------------------------------
----------------------  Basket  Patent  Number  Title  HU180836  APPARATUS  FOR  DETERMINING 
CHARACTERISTICS  OF  LIVING  CREATURES  AND/OR  DETERMINING  PROCESSES  OF 
THEIR  TEACHING  AND/OR  FOR  FINING  THE  OPTIMUM  DE3274378D  No  English  title 
available. DE3267391D No English title available. HU201204 MEASURING ARRANGEMENT FOR 
CARRYING OUT ENERGY-SPARE AND EFFECTIVE PLANT-CHEMICAL TEST MEASURING 
IN CLOSED SPACES E.G. PHYTOTRONS HU195323 CALIBRATINNG MEASURING METHOD 
NEEDED BY OPTIMIZATION OF THE UTILIZATION OF SOIL AND/OR LAND, AS WELL AS 
SAMPLER HU195007 METHOD AND CIRCUIT ARRANGEMENT FOR DISPLAYING
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CHARACTERISTICS HARMFULLY INFLUENCING THE DUTY TIME OF SUBSTANCES AND 
OBJECTS  FOR  USE  HU194997  METHOD  FOR  SELECTING  MATERIALS  AND 
TECHNOLOGIES  BEING  MOST  SUITABLE  TO  THE  DETERMINED  PURPOSE  AND  FOR 
DETERMINING  THEIR  CONDITIONS  OF  APPLICAT  HU193144  SPRAYER  FOR  TESTING 
AGROCHEMICAL  INTERACTION  OF  MULTIFACTOR  HU191761  METHOD  FOR  THE 
PROCESS  CONTROL  HU191532  METHOD  FOR  ARRANGING  AND  MEASURING  SOIL 
SAMPLING  HU191175  APPARATUS  FOR  GENERATING  TEMPERATURE  GRADIENT  FOR 
GRADIENT HEAT  TREATING  CARRIED  OUT  IN  TRADITIONAL ANNEALING  FURNACE 
HU181604 METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN 
THE  TOLERANCE  RANGES  OF  TECHNOLOGICAL  PARAMETERS,  PREFERABLY  FOR 
DETERMINING  TH  HU49278  METHOD  FOR  MEASURING  SPATIAL  HOMOGENITY  FOR 
OPTIMIZATION  OF  MATERIALS  AND  TECHNOLOGIES,  E.  G.  FOR  DETECTION  AND 
ELIMINATION  RESP.  TECHNOLOGIC  HU48790  MEASURING  ARRANGEMENT  FOR 
CARRYING OUT ENERGY- SPARE AND EFFICIENT PLANT-CHEMICAL TEST MEASURING 
IN  CLOSED  SPACES  E.G.  IN  PHYTOTRONES  HU39257  CALIBRATION  MEASURING 
METHOD AND MEASURING ARRANGEMENT REQUIRED FOR OPTIMIZING THE SOIL AND 
AREA USING HU39026 PROCESS ADJUSTING METHOD AND APPARATUS FOR CARRYING 
OUT  THE  METHOD  HU37474  METHOD  FOR  ARRANGING  AND  MEASURING  SOIL 
SAMPLING  HU34833  METHOD  AND  APPARATUS  FOR  INDICATING  FEATURES 
INFLUENCING HATMFULLY THE LIFE OF CONSUMER GOODS AND MATERIALS HU34832 
COMPORATIVE  MEASURING  METHOD  OF  MATERIAL  AND  TECHNOLOGY  FOR 
SELECTING AND DETERMINING APPLICATION CONDITIONS OF OPTIMUM MATERIALS 
AND TECHNOLOGIES AT23746T No English title available. 

MAGYAR SZABADALMAK:
P  N  P9102614  Tejfalussy  S.  András  Eljárás  környezetbarát  növénytermesztésre,  és  annak 
optimumszabályozására  P  É  P0103479  Tejfalussy  András  Mérési  elrendezés  energiatakarékos  és 
hatékony növény-vegyszer  vizsgálati  mérések  elvégésére  zárt  terekben,  például  fitotronokban.  P N 
195323  P8404899  Tejfalussy  András  Talaj-  és/vagy  területhasználat  optimalizálásához  szükséges 
kalibráló mérési eljárás, valamint mintavevõ eszköz P N 195007 P8303683 Tejfalussy András Eljárás 
és  berendezés  használati  tárgyak  és  anyagok  élettartamát  károsan  befolyásoló  tulajdonságok 
kimutatására  P N 194997 P8303104 Tejfalussy András  Eljárás  meghatározott  célra  legalkalmasabb 
anyagok  és  technológiák  kiválasztására  és  alkalmazási  feltételeik  meghatározására  az  anyagok  és 
technológiák összehasonlító vizsgálata alapján P N 193144 P8101695 Tejfalussy András Permetezõ, 
többtényezõs  agrokémiai  kölcsönhatás-vizsgálatokhoz  P  N  191761  P8500040  Tejfalussy  András 
Folyamat  beszabályozási  eljárás  P N  191532  P8302278  Tejfalussy  András  Eljárás  talajmintavétel 
elrendezésére és mérésére P N 191175 P8100883 Tejfalussy András Berendezés hõmérséklet gradiens 
létrehozására  hagyományos  hõkezelõ  kemencében  végzett  gradiens  hõkezeléshez  P  N  181604 
P8101443 Tejfalussy András Eljárás és berendezés technológiai paraméterek tûréstartományai közötti 
összefüggés,  pl.  optimális  kapcsolat  meghatározására  P N  180836  LU0247  MTA Mezõgazdasági 
Kutató  Intézete  Eljárás  élõ  szervezetek  tulajdonságainak  és/vagy nevelési  eljárásainak  vizsgálatára 
és/vagy az optimum megkeresésére P N 166545 CE0902 Csepeli Fémmû Befogószerkezet preciziós 
ellenállásmérésekhez  P  N  163839  CE0781  Csepeli  Fémmû  Eljárás  és  berendezés  fémkohászati 
technológiák optimálására.

FÜGGELÉK: EGY ANTIRANDOM SOFTWARE ALKALMAZÁSUNK DOKUMENTÁCIÓJA
(a gilisztaürülék talajbeli hatását kalibráló, 1989-ben Dabason végzett mérésünk és eredményei)





A “Felvilágosítás kérés akadémiai etikai ügyben” című levélhez* 
(* Iratneve: MTA_Dimeny_Imre_090913)

FÜGGELÉKKÉNT! 

EGY ANTIRANDOM SOFTWARE- 
ALKALMAZÁSUNK  DOKUMENTÁCIÓJA

A gilisztaürülék talajbeli hatását kalibráló, 1989-ben 
Dabason végzett mérésünk és eredményei

ALL RIGHTS RESERVED!

1-30. lap.

Verőce, 2009. szeptember 14.

Tejfalussy András dipl. mérnök, feltaláló
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG

Környezetvédelmi-  és Gazdaságosság Ellenőrző Központja
1036 Budapest, Lajos u. 115.. Tel/fax: +36-1/250-6064

Honlap: www.aquanet.fw.hu
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Utóirat: A Magyar Tudományos Akadémián Cionista Világkongresszus volt, Pálinkás József elnök 
védi a műtrágyákba konyhasót keverőket, az öccséék lopják a szerzői jogaimat. Az MTA 

Moszadista Titkosügynökök Akadémiája?
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ORBÁN  VIKTOR  MINISZTERELNÖK  SEGÍTÉSÉRE,  A  PTK.  484-487.  §. 
SZERINTI, KÖZÉRDEKŰ NYILVÁNOS KÁRELHÁRÍTÓ BEJELENTÉSKÉNT! 

Kövér László országgyűlési képviselőhöz! 

CSAK ZSIDÓK ISMERHETIK A HELYES ARÁNYÚ VÍZ- ÉS NaCl KONYHASÓ 
PÓTLÁST, S ANNAK BETEGSÉGEKET ELHÁRÍTÓ, GYÓGYÍTÓ HATÁSÁT? 
(Lásd:  Talmud,  Taanith,  10  a  lap,  Baba  kamma,  93  b.  lap)?  Csak  a  gazdagokat 
világosítják fel, pl. az „Orvos a bőröndben, Orvosi tanácsok utazóknak” könyv, hogy 
minden 1 liter vizet ivás mellé 9 grammnyi konyhasót pótlás az optimális (lásd: Dr. 
Gion  Gábor,  2003.  Springer  könyvkiadó,  97.  oldal),  s  nem  a  nem  kóser 
étkezésűeknek ajánlott napi max. 5 gramm NaCl konyhasó?! 

Megoldási  javaslatként,  arra  kérlek,  hogy  szervezd  meg  azt,  hogy  Orbán  Viktor 
miniszterelnök jelenlétében média nyilvánosság előtt megvithassam a bizonyítékokat 
a szakértőitekkel és minisztereitekkel, hogy ennek alapján intézkedhessetek a magyar 
termőtalajokat és népet mérgezés leállítására, s a gazdagokat helyesen, a szegényeket 
hamisan tájékoztatási  diszkriminációk megszüntetésére.  Miért  nem válaszoltatok a 
korábbi közérdekű bejelentéseimre? (Egy esetet kivéve, amikor elismertétek a fenti 
problémák  fennállását,  de  arra  hivatkoztatok,  hogy  nincs  elegendő  pénzetek  az 
étkezési alapanyagokkal népirtást leállítani. Lásd: Dr. Gasparics Emese országgyűlési 
elnökségi tanácsadó, 1999. március 9., P-119/2/1998.ikt. számú, mellébeszélő iratát.)

Nem emberek,  hanem gyilkos vadállatok vagytok,  ha tudatosan folytatjátok azt,  
hogy a Stop Só és Nemzeti Sócsökkentési Program elnevezésű hamis egészségügyi  
reformotok keretében az – 1950-ben ezért Nobel-díjat kapott kutatók méréseivel is  
igazolhatóan - életrövidítő és ivartalanító hatású 0,3-ra változtattátok a nem kóser  
étkezésű  csecsemők tápszerei  nátrium/kálium arányát,  a  felnőttek  élelmiszereiét  
pedig 1-re, a vérbeli (és Ringer-fiziológiás infúziós oldati) 30 helyett!*

Ezúton nyilvánosan megkérdezem tőled, hogy nem akartok, vagy nem tudtok fellépni 
a  konyhasóval  összekevert  kálisóval  termőföldmérgezés  és  élelmiszermérgezés 
folytatása ellen? Vagy „csak” a  hazai ügyészségi és bírósági vezetők bűnpártolják, s 
a  kormányotok  nem  tud,  nem  akar,  nem  mer  fellépni  az  ellen  az  igazságügyi 
diszkrimináció  ellen,  hogy  miközben  a  zsidók  által  egy  hamis  tanúvallomásra 
alapozva Ausztráliából hazahurcolt Képíró Sándor ellen, népirtásban közreműködése 
vádjával bírósági eljárást folytattak le, ugyanakkor a nem kóser étkezésű magyarok 
ellen  folytatott  mérgezést  akkor  sem  hajlandók  az  ügyészek  és  bírák 
bűncselekménynek minősíteni, elítél(tet)ni, ha nemzetközi szabadalmakon alapuló, a 
korábbinál  sokkal  hitelesebb  mérések  és  szakvélemények  is  bizonyítják?  De 
Budaházy György barátom bizonyítatlan vádak alapján évek óta börtönben tartását is 
össze kell hasonlítani a Marian Kozma meggyilkolásával vádolt személy és a hasonló 
szintű bűnözéssel jogosan és megalapozottan meggyanúsítottak „házi őrizetével”!
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Emlékeztetni szeretnélek arra, hogy amikor az Antal kormány idején meglátogattál az 
Agroanalízis  Tudományos  Társaságunk  Bp.  IX.  ker.  Bakáts  tér  2.  fsz  2.  alatti 
irodájában,  neked  is  bemutattam  a  mérési  eredményeket,  amelyek  a  kálisóval 
műtrágyázás növénypusztító, aszálykár fokozó hatását bizonyították, s hogy ezután 
Lezsák Sándor az MDF részéről felkérte szakértőnek Zacsek Gyula képviselőt, aki 
hamisan véleményezte a bizonyítékokat, miután a Fehér Házban fogadott minket. A 
vonatkozó konkrét bizonyítékokat lásd a  www.aquanet.fw.hu honlapunkon, s az itt 
mellékelt 62a. Email Könyvem alapján.

Később,  1997.  szept.  10-én  hajnalban  betörtek  az  irodámba  és  elhurcoltak,  s  
eközben  összevertek,  összerugdostak  a  rendőrök,  majd  előállítottak  annak  a  
koncepciós  pernek  a  tárgyalására,  amelyet  a  kálisóval  mérgeztetés  elleni  
fellépéseimen  „megsértődött”  Kamara  János  és  Váncsa  Jenő  miniszterek  a  
„gondnokság alá helyeztetésem” céljával szerveztek ellenem, a fővárosi főügyész  
útján. Ebbe az aljas perbe ugyan 10 év múlva belebuktak, de a perrel folytatott  
hitelrontással  tönkretették  a  vállalkozásaimat.  Sőt,  a  10  évig  húzott  per  hamis  
iratait nem hamisnak feltüntetéssel, s az összeverető váci bírót a bíróság elnökévé  
kinevezéssel is fedező Göncz Árpád köztársasági elnök, íratott egy (X-398/l998. ikt.  
számú) ténybelileg hamis köztársasági elnöki hivatali jogi állásfoglalást, amelyet  
közzétettek,  s  amiben  egy  rendszerváltás  előtti  gondnokság  alá  helyező  jogerős  
ítéletet is hazudtak ellenem. Mindezt „bestabilizálták” a Fővárosi Bíróság, Pataki  
Árpád bíró  által  hozott  hamis  ítéletével  is,  amellyel  a  „személyiségi  jogaimat  a  
legkisebb  mértékben  sem  sértőnek  hazudják”  mindezeket,  s  amelynél  
megakadályozták, hogy fellebbezhessek, mivel megvonták  az illetékmentességemet.  
A csalást büntetlenül folytatják, nemrég kitüntettétek Roska Tamást, akit a fenti  
hivatali bűncselekmények fedezetében az általam feltalált kutatásgyorsító és optikai  
számítógép software-k feltalálójának tüntet fel az MTA, s az ez ügyi nyilvánvaló  
szerzői jogi csalások elleni vádemelést is megtagadta az ügyészség.

Nem akartalak ez ügyben megszólítani, amikor Fekete Gyula barátunk temetésén  
összefutottunk  és  köszöntünk  egymásnak.  Pedig  ő  maga  is  írt  (a  Magyar  
Fórumban)  arról,  hogy  esetleg  mérgező  káliumtúladagolást  folytatnak  a  hazai  
mezőgazdaságban és az élelmiszereknél. Sajnos nem értett a mérésekhez, amelyek  
ezeket leleplezték, s emiatt nem is tudta bebizonyítani, csak “beszélt róla”.
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Verőce, 2011. szeptember 1.
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