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Tejfalussy András: bemutató
I.

Származás

Tejfalussy András / Bartha Béla

58/1.  2017-10-01   Azonosító:  Tejfalussy-Andras-bemutato-171001



Bartha  Béla  nagyapám  katonaként,  majd  rendõrként  becsülettel  szolgálta  a
Magyar Hazát, de nem volt hajlandó közremûködni a Szálasi alatti emberi jog
sértésekben, nem engedte letartóztatni a büntetõbíróság által  jogszerûen nem
elítélt zsidókat, vagy kommunista nézetû embereket. A nyilasok és nácik ezért
megkísérelték meggyilkoltatni, önvédelembõl egy idõre ki is kellett  menekülniük
Ausztriába!
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A  jogszerûséghez  ragaszkodását  ismerõ  zsidók  igazolták,  hogy  segített
megmenteni  az  életüket,  ezért  Rákosiék  eleinte  folyósították  Bartha  Béla
nagyapámnak  a  r.  fõkapitányi  nyugdíját.  Késõbb  viszont  bírósági  eljárás
mellõzésével,  indokolás  nélkül  megvonták,  s  hogy  ÁVH-soknak  (?)  ingyen
odaadhassák  a  lakását,  azt  is  elvették,  és  Nagyapámat  és  egész  életében
háztartásbeli nagyanyámat is, évekre kitiltották Budapestrõl. Kitelepítették õket
egy dévaványai "kényszerlakhelyre", ahol fûtetlen fáskamrában kellett lakniuk
télen is.  Ezzel  teljesen tönkretették mindkettõjük egészségét,  lerövídítették az
életüket, lényegében meggyilkolták õket. Amikor évek múlva szabadon engedték
õket, nem kapták vissza sem a lakást, sem a nyugdíjat. Ez a "zsidó nép" és a
"kommunisták"  hálája  azért,  hogy  Bartha  Béla  nagyapám,  budapesti
rendõrfõkapitány  helyettesként  személyesen  szembeszállt  az  emberi  jogokat
semmibe vevõ nyilasokkal és nácikkal?!

A nem ismert nevû 508.000 zsidó holokauszt áldozat nevében a MAZSIHISZ
által  kikövetelt  pénzek ki  lettek  fizettve,  azonban  a  Nagyszüleimtõl  elrabolt
lakásért  és  a  Nagyapám  rendõrfõkapitányi  nyugdíja  ellopásért  mindáig  sem
fizettek sem nekik, sem az utódaiknak, nekünk, kártérítést!
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http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/aquanet-apla/aquanet-2-apla/aquanet-2/szoveg1/holokauszt-penz-kereses.htm
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/aquanet-apla/aquanet-2-apla/aquanet-2/szoveg1/holokauszt-penz-kereses.htm
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/aquanet-apla/aquanet-2-apla/aquanet-2/szoveg1/bartha-bela-rendorfokapitanyt-kifosztas.htm
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/aquanet-apla/aquanet-2-apla/aquanet-2/szoveg1/bartha-bela-rendorfokapitanyt-kifosztas.htm


A nemesi Sydo* Család leszármazottja, Dr. Tejfalussy Béla nagyapám
közmegbecsülésnek örvendõ táblabíró volt Nyitrán. Fellázadt a Nyitrát elfoglaló

idegen hatalommal szemben, amikor megtagadva a cseh nyelven bíráskodást.
Amikor emiatt megpróbálták meggyilkoltatni, átmenekült a maradék

Magyarországra (Adonyba).

Nyitrai Városi Bíróság (ma)
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A Sydo nemesi nép jogász foglalkozást jelöl. Szláv nyelveken a sydo (sido) = bíró
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II.

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
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1978. június 22.
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GTS-Antirandom bázis software
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All Rights Reserved!

Budapest, 1981. 02.07,           Tejfalussy András
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4/1.  Kód: TA-szabadalomlista-1-170516
T á j é k o z t a t á s 

Tejfalussy András alapvető méréstudományi és kutatás automatizálási találmányai és nemzetközi 
szabadalmai, Automatizált Pszicho-Logikai Analízis (+két tudományos kutatóintézeti szakvélemény)

1./     G.T.S. Jelenítő Analizátor (Antirandom-hullámelrendezés-vezérlésű Optikai Számítógép).  
Itt lehet kattintani a teljes eredeti szabadalmi bejelentésemre!

2a./     Eljárás és berendezés fémkohászati technológiák optimálására.  
2b./     Eljárás és berendezés technológiák optimálására.  

3a./     Eljárás élő szervezetek tulajdonságainak és/vagy nevelési eljárásainak vizsgálatára és/vagy az   
optimum megkeresésére.
3b./     Equipment for the investigation or optimalization of the properties of raising methods of   
organism.

4./     Method and apparatus for galvanostatic and potentiostatic electrochemical investigation of the rate of   
corrosion processes.

5a./     Berendezés hőmérséklet gradiens létrehozására hagyományos hőkezelő kemencében végzett   
gradiens hőkezeléshez.
5b./        Temperature distribution regulating sample-holder adapter for      forming      conditions for gradient  
heat treatment in heat treatment ovens or furnaces.

6a./     Eljárás és berendezés technológiai paraméterek tűréstartományai közötti összefüggés, pl.   
optimális kapcsolat meghatározására.
6b./     Tolerance limitation measuring process and apparatus for optimiziation of technological   
parameters based on visual evalutation of the displayed measuring results.

7a./     Permetező, többtényezős agrokémiai kölcsönhatás-vizsgálatokhoz.  
7b./     Sprayer for multifactorial agrochemical interaction test.  

8./     Eljárás talajmintavétel elrendezésére és mérésére.  

9./     Eljárás meghatározott célra legalkalmasabb anyagok és technológiák kiválasztására és alkalmazási   
feltételeik meghatározására az anyagok és technológiák összehasonlító vizsgálata alapján.

10./     Eljárás és berendezés használati tárgyak és anyagok élettartamát károsan befolyásoló tulajdonságok   
kimutatására.

11./     Talaj- és/vagy területhasználat optimalizálásához szükséges kalibráló mérési eljárás, valamint mintavevő  
eszköz.
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http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/06/talaj-es-terulethasznalat-optimalizalasi.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/06/talaj-es-terulethasznalat-optimalizalasi.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/06/hasznalati-targyak-elettartamat-optimalizalasi.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/06/hasznalati-targyak-elettartamat-optimalizalasi.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/06/legalkalmasabb-anyagokat-kivalasztasi.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/06/legalkalmasabb-anyagokat-kivalasztasi.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/06/talajmintaveteili-eljaras-es-eszkoz.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/06/EP0067054B1-permetezo.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/06/multifaktorialis-permetezo.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/06/EP0067534B1-antirandom-tolerancia-analizator.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/06/EP0067534B1-antirandom-tolerancia-analizator.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/06/antirandom-analizatori.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/06/antirandom-analizatori.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/06/EP0094458A1-grad.hokezelo-mintaadapter.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/06/EP0094458A1-grad.hokezelo-mintaadapter.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/06/grad.hokezelo-mintaadapter.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/06/grad.hokezelo-mintaadapter.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/06/EP0094458A1-1-grad-galvano-korrozio.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/06/EP0094458A1-1-grad-galvano-korrozio.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/06/US4091566-gradiens-phytotron.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/06/US4091566-gradiens-phytotron.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/06/gradient-phytotron.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/06/gradient-phytotron.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/06/GradSwFe1a.jpg
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/06/gts-eljarasi.pdf
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/whohas2.htm
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/06/gts_jelenito_analizator.pdf


12./     Folyamat beszabályozási eljárás.  

13./     Mérési elrendezés energiatakarékos és hatékony növény-vegyszer vizsgálati mérések elvégésére zárt   
terekben, például fitotronokban.

14./     Eljárás környezetbarát növénytermesztésre, és annak optimumszabályozására. METHOD FOR   
THE ENVIRONMENT-FRIENDLY CULTIVATION OF PLANTS AND FOR ITS OPTIMUM-
REGULATION.

APLA AUTOMATIKUS PSYCHO-LOGIKAI ANALÍZIS SOFTWARE 
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/aquanet-apla/aquanet-2-apla/apla-org/apla-szoveg1/apla-
kezdooldal.htm 
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http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/aquanet-apla/aquanet-2-apla/apla-org/apla-szoveg1/apla-kezdooldal.htm
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/aquanet-apla/aquanet-2-apla/apla-org/apla-szoveg1/apla-kezdooldal.htm
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/06/kornyezetbarat-novenytermermesztes-optimum-szabalyozasi.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/06/kornyezetbarat-novenytermermesztes-optimum-szabalyozasi.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/06/kornyezetbarat-novenytermermesztes-optimum-szabalyozasi.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/06/multigrad-phytotron.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/06/multigrad-phytotron.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/06/folyamatbeszabalyozasi.pdf


4/2.  Kód: TA-szabadalomlista-1-170516

A Magyar Tudományos Akadémia Központi Kutatóintézete főigazgatója, Dr. Pál Lénárd akadémikus 
szakvéleménye a fenti találmányaimról:

58/53.  2017-10-01   Azonosító:  Tejfalussy-Andras-bemutato-171001



4/3.  Kód: TA-szabadalomlista-1-170516

Néhány korábbi alapvetően fontos software-bázis- és létesítmény bázisterv tartalmú szabadalmi
bejelentésem, melyeket az Országos Találmányi Hivatal jogutódjánál azóta „nem találnak”, amióta
ezek feltalálójaként másokat, pl. Roska Tamást és a fiát, valamint Furka Árpádot szerepeltetnek,
akiknek ilyen módon akadémiai stb. pozíciókat és díjakat adtak és pl. Nobel-díjra is ajánlottak!

Megjegyzés: Dr. Albert Béla kutatóintézeti vezetőnek, annak ellenében, hogy segítséget ígért a találmányaim
gyakorlati megvalósításához és alkalmazásához, 10%-os ill. 15%-os feltalálói megnevezést biztosítottam, de
valójában mind a három fenti találmány 100%-ban az én szellemi termékem, ahogy a tovább fejlesztéseik is!

4/4.  Kód: TA-szabadalomlista-1-170516
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Megjegyzés:

Többen is „akadémiai fokozatokat” kaptak és Nobel díjra is 
pályáztak, pályázhatnak az én kutatásgyorsító találmányaim 
feltalálóinak tüntettetve fel magukat, miközben engem az 
MTA Tudományetikai Bizottsága nyilvánosan rágalmaz és a 
minisztériumi, ügyészségi és köztársasági elnök bűnsegédeik 
eddig hatszor - mindig sikertelenül - próbálták elérni, hogy 
hamis elmeorvosi szakvélemény útján megfoszthassanak a
jogképességemtől, a szerzői jogaim védési lehetőségétől.

Budapest, 2017. 10. 10.

Tejfalussy András

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/nobelprize.htm
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   Tejfalussy András kutatási eredményei   
https://www.youtube.com/watch?v=8IqhSgawGCo&feature=youtu.be

Ne hidd, mérjed!- Tejfalussy András 
https://www.youtube.com/watch?v=uc98NdkH6M0&feature=youtu.be

A döntés optimalizálása- Tejfalussy András 
https://www.youtube.com/watch?v=GqTKtA1sjbI&feature=youtu.be

Tudományos referencia eredményeinkből 
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/referenciak.htm

Papp Lajos beszél a káliummal mérgezett sóról 
https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0l4M
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http://www.tejfalussy.com/

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

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/aquanet-apla/

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/desztvizhonlap2/
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GTS-Antirandom-APLA                                                                  Azonosító: licenc-apport-170909
Tárgy: Válságelhárító software-ek és létesítmény tervek szerzői jogai

 pályázati apportként hasznosításával kapcsolatos érdeklődés
Tisztelt Olvasó!

Az általam feltalált hatásmérés azért kapott világszerte szabadalmakat, mert feltaláltam a korábbi
hiányos  és  kaotikus  randomizált  mérésekkel  ellentétes,  sokváltozós,  térben  és  vagy  időben
folyamatos változású, ANTIRANDOM hatásméréseket és megjelenítéseket. Feltaláltam, hogy lehet
tükrözött és periódikusan ismételt kezelési gradiensekkel, ezek szuperpozíciójával, térben és vagy
időben folytonosan változó zavarmentesített kezelő- és mérőtereket kialakítani. A honlapomon is
megtekinthető szabadalmaim és konkrét alkalmazási példáik alapján felsőfokú képzettség nélkül is
megérthető az általam feltalált új hatásmérési megoldás! Lehet, hogy csak az alábbi 1. és 2. pont
szerinti  módszereim  elrontani  nem  engedett  (!),  a  világon  mindenhol  azonnal  bevezetett
alkalmazása mentheti meg a Föld élővilágát, az emberiséget, minket és a leszármazottainkat is! 

A tulajdonomat képező software- és mérő létesítmény terv szerzői jogok eszmei értéke sok ezer
milliárd dollár. Kutatásfejlesztési pályázatokhoz pályázói apportként is rendelkezésre bocsáthatom.

Ezért is érdeklődöm a személyes véleménye/d iránt az alábbi kérdésekben, a HIHETŐMAGAZIN
www.tejfalussy.com honlapomon közzétett  sokváltozós hatáskalibráló mérési  és „zavarszűréses
döntési” software találmányaim ott bemutatott eredményeit megnézésre és megfontolásra ajánlva:

1.  Mit  tegyünk a  nemzetközi  méréstudományi  referenciát  képező szabadalmaim szerinti  GTS-
Antirandom    méréstervező  és  -kiértékelő  programok  és  az  ezekkel  kapcsolatos  hatásmérő  
létesítmény terveim nemzetközi alkalmazásához? Valójában csak ezek teszik lehetővé a szinte
mindig  háromnál  több  környezeti  hatás  nagyszámú  lehetséges  variációi  anyagszerkezetet
megváltoztató, élettani stb. következményei megbízható ellenőrző mérését és ezáltal a környezet
befolyásoló technológiák helyes, tényleges optimalizálását.

2.  Mit  tegyünk  a fontos  egyéni  és  csoportos  döntéseknél valamennyi  szempontot,  valamennyi
szóba jöhető okot, ezek valamennyi lehetséges okozatát,  valamennyi kapcsolat és összefüggés
vonatkozásában, a megalapozatlanságok és az elfogultságok kiszűrésével vizsgáló, „antirandom
zavarszűréses”  APLA,  Automatizált  Pszicho-Logikai  Analízis software mindig mindenhol (helyes)
alkalmazása eléréséhez? A vezetők hagyományos módszerrel döntései világháborúkhoz vezetnek!

3. Akar/sz-e személyesen részt venni a fenti módszereim alkalmazás-kiterjesztésében? Akar/sz-e
részt  venni  a  további  alkalmazás  fejlesztéseinkben?  Van-e  kapcsolata/od  olyan  értelmes  és
tisztességes vezetőkkel, tud/sz-e kapcsolatot létesíteni olyan hazai és/vagy külföldi szervezetek
olyan  tisztességes vezetőivel,  akik  ténylegesen szeretnének és tudnak is  segíteni  a hatásokat
megbízhatóan kalibráló,  pontos  ok-okozat  összefüggés mérések,  és  a zavarszűrt  szakértői  és
polgári  döntések  mindenhol  alkalmazásához  szükséges  további  hazai  és  nemzetközi  kutatás
fejlesztésekben? Képes vagy vallási stb. ellentétektől elvonatkoztatva a megoldásra koncentrálni? 

Verőce, 2017. 09. 07.

Tisztelettel:
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