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Nyílt levélként, a mindenkori köztársasági elnökhöz címzett feljelentés 
TUDOMÁNYOS SZERZŐSÉG LOPÓ AKADÉMIKUSOKAT IS FEDEZNEK A KÖZTÁRSASÁGI 
ELNÖK KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ELUTASÍTÓ HAMIS HATÁROZATÁVAL (X-398/1998.)

Miért tűntek el az hazai szabadalmi hivatal (SZTNH) hivatalos internetes találmányi 
nyilvántartásából az Magyar Tudományos Akadémia és a tudományegyetemek által 
állami stb. kitüntetések elnyeréséhez és mások Nobel-díj szerzési kísérletekhez az ő 
tudományos találmányainak álcázott kutatásgyorsító találmányaim, szabadalmaim a 
GTS-ANTIRANDOM bázissoftware-immel és létesítmény-terveimmel? Azért tűntek el 
a  hivatalos  nyilvántartásokból  a  software  feltalálói  szerzői  elsőbbségemet  is 
dokumentáló találmányi bejelentéseim, hogy az abban szereplő találmányaimat, a 
hazai  és  külföldi  különböző  kutatóhelyek  a  software-im  és  létesítmény  terveim 
szerzőségét a „KOMBINATORIKUS”-nak, „HOLOGRAFIKUS”-nak stb. átnevezésekkel 
és „kellően elrontással” ellopó kutatók „saját szerzeményeként” tudják értékesíteni?

Egyre több tény bizonyítja a magyar tudományos akadémiai, tudományegyetemi vezetők által 
szervezett, NAV, ügyészség, bíróság és a legmagasabb szintű állami vezetők, miniszterelnökök 
és köztársasági elnökök hamis állásfoglalásaival (bűnszervezetként) fedezett szerzőség-lopást: 

1. Az általam feltalált  soktényezős hatáskalibráló és hatás optimalizáló bázissoftware-im és 
mérőlétesítmény bázisterveim „feltalálói szerzőségét” lopó bűnszervezet(ek) bűncselekményei 
okirati stb. bizonyítékai a „NOBEL DÍJRA IS ÉRDEMES ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
ELTULAJDONÍTÁSA” cím alatt tekinthetők meg. (www.aquanet.fw.hu/nobelprize.html) *

2. A hazai akadémikusok tőlem lopott találmány szerzőséggel állami kitüntetésekre és Nobel-
díjra  pályázásainak,  és  a  saját  volt  programozóink  kezén  „eltűnt”  APLA  bázissoftware-em 
„Expert Choice” átnevezés fedezetében a szerzőségem említése nélkül, mások találmányaként 
árusításának és az USA katonai intézményei és nemzetközi bankok stratégiai stb. döntéseinél 
így használatának nyilvánosságra került bizonyítékai: Szerzőséget lopással kísérletezőket 
leleplezés (www.aquanet-apla.atw.hu/szerzoi-jog-eltulajdonito-csalokat-leleplezes.html) **
TEHÁT A NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL (NAV) ÉS AZ ÜGYÉSZEK SZERZŐSÉG LOPÁST 
BŰNPÁRTOLNAK  AZT  HAZUDVA,  HOGY  A  SZABADALMI  OLTALOM  LEJÁRTÁVAL  
MEGSZÜNT  A  KUTATÁSGYORSÍTÓ  TUDOMÁNYOS  SZABADALMAIM  ALAPJÁT  IS 
KÉPEZŐ   KUTATÁSAUTOMATIZÁLÓ  BÁZISSOFTWARE-IMERE  és  LÉTESÍTMÉNY 
BÁZISTERVEIMRE VONATKOZÓ SZERZŐI JOGOM. 

Ezúton  is  rögzítem,  hogy  mint  mindig  is,  továbbra  is  fenntartom valamennyi  tudományos 
kutatói  feltalálói  szerzői  jogomat  a  kutatásokat  felgyorsító,  a  sokváltozós  ok-okozati 
összefüggések keresésére és megjelenítésére és a sok tényezőtől függő hatásokat kalibráló 
optimalizáló  mérésekre  és  döntésekre,  ezek  részleges  vagy  teljes  automatizálására  a 
korábbiaknál sokkal alkalmasabb valamennyi GTS-Antirandom*** és APLA bázissoftware-imre 
és az ezekkel kapcsolatos valamennyi létesítmény bázistervemre is,  az ezeken (is)  alapuló 
szabadalmaim oltalmi idején túlmenően is.

Megjegyzés  (2015.05.14.):  Időközben  a  *-gal  és  **-gal  megjelölt  dokumentumokat 
töröltette a rasszista médiafelügyelő a hazai internet szolgáltatónál. Emiatt a külföldi szerverről 
működő www.tejfalussy.com honlap alábbi címeiről hívhatók:

 * http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/nobelprize.htm, 
** http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/aquanet-apla/aquanet-2-apla/aquanet-
2/szoveg1/szerzoi-jog-eltulajdonito-csalokat-leleplezes.htm 

*** A SOFTWARE FOGALOM MÛSZAKI ÉRTELMEZÉSE

A különféle számítógépi  nyelvekre lefordított  tervező, vezérlő és kiértékelő  programok már 
akkor  is  (bázis)  software-ek,  amikor  még  csak  a  "jelképek  nyelvén"  (pl.  automatikus 
rendszerek  blokksémái  és  folyamat  ábrái  és  működési  lépesei  formájában)  írják  elő  a 
számítógép működtetést:
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A homogén mérőteres „Antigradienses” és a zavarosított mérőteres „Random-bázissoftwares” 
(ál)tudományos  kutatások  automatizálásaival  összehasonlítva,  a  tudományos  találmányaim, 
nemzetközi szabadalmaim szerinti (az említetteknél sokkal) többtényezős GTS- és Antirandom 
bázissoftware-eim, s az APLA-bázissoftware-em nagyságrendileg jobb hatékonyságát, legfőbb 
software  jellemzőit,  konkrét  megvalósítási  és  alkalmazási  példáit  a  www.tejfalussy.com 
jelenlegi honlapon is megtalálható (a fentiek következtében lelepleződött hazai és nemzetközi 
„tudományos találmányi szerzőség lopók” érdekében a hazai Médiafelügyelet által hamis vádak 
ellenem hangoztatásával nemrég az internetről eltünteti próbált) www.aquanet.fw.hu 12 éves 
tudományos honlapunk, ill. az azt kiegészítő, közvetlenül is hívható www.aquanet1.net76.net 
és www.aquanet-apla.atw.hu előzményi honlapjaink számos konkrét témában dokumentálják.

Budapest, 2013. 06. 03. (Az akkori köztársasági elnökhöz és Polt Péterhez benyújtás dátuma.)

            Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (személyi szám: 1-420415-0215, an: Bartha Edit), 
okl. vill. mérnök, méréstani tudományos kutató feltaláló, Hungary 2621. Verőce, Lugosi u. 71. 
AGROANALÍZIS  TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG  Környezetvédelmi-  és  Gazdaságosság  Ellenőrző 
Központja gmk v.a. Fővárosi Cégbíróság által kijelölt végelszámolója, 1036 Bp. Lajos u. 115., 
Tel./fax: +36-1-250-6064, 06-27-380-665, E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com. 

Copy: Polt Péter legfőbb ügyész kezéhez

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

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész elleni nyilvános közérdekű bejelentés és vád/büntető  
feljelentés. (Másolatot kap: Fővárosi Törvényszék t. Cégbírósága, Hiv.: Cgt.01-14-011887/8)

Dr. Darák Péter Kúria legfelsőbb bírósági elnökhöz nyújtom be, mivel dr. Polt Péter nem járhat  
el  ellene  szóló  feljelentés  ügyében.  A következő a vád:  a  legfőbb  ügyész,  az  elődeihez  
hasonlóan,  semmibe  veszi  a  hozzá  intézett  feljelentő  iratokat  és  bűnügyi  bizonyítékokat.  
És/vagy átteteti olyan ügyészekhez, akik tudatosan semmibe veszik és/vagy szembehazudják  
a bizonyítékokat is. Dr. Polt Péter olyan jogi bűnözői hálózatot alakított ki ill. tart fenn, ahol  az  
alárendelt  ügyészek  mindenféle  jogi  és  iktatási  stb.  adminisztrációs  csalással  fedezhetik  a  
magyarokat károsító bűnözőket. Pl. a mérésemmel leleplezett „humusztermeltető” csalókat is.

Verőce, 2015. 05. 14.  Tejfalussy András (méréstudományi eljárások és -software-ek szerzője)
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