Kúria elnöknek, bűnpártoló ügyészekről
Kérem a t. Címzettek Mindegyikét, hogy szíveskedjék jelezni, ha van olyan konkrét
elleninformációja, ellenszempontja, ami miatt tovább lehetne pontosítani a melléklet (Kód:
kuria-elnoknek-bunpartolo-ugyeszekrol-140117) szerinti kárelhárítási intézkedésemet! A fent
kért észrevétel elmaradását a dokumentáltakkal egyetértésnek tekintem.
Verőce, 2014. 01. 17. Üdv, Tejfalussy András
Melléklet:
Tejfalussy András okl. vill. mérnök (személyi szám: 1-420415-0215), Ptk. 484-487. § szerinti
közérdekű bejelentésekkel és közérdekű javaslatokkal kárelhárító méréstani szakértő,
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NYILVÁNOS KÉRDÉSKÉNT A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG KÚRIA ELNÖK, DR. DARÁK PÉTER
ÚRHOZ: VAN OLYAN MAGYAR ELLENES BŰNÖZÉS, MELYNEK ELKÖVETŐIT NEM FEDEZI
ÜGYÉSZ, MELYNÉL NEM AKADÁLYOZZÁK MEG A TÉNYLEGES BÜNTETŐELJÁRÁST?
Miért fedezik bírósági és ügyészségi iktatási, iratőrzési, postázási és kézbesítési hiányosságok,
joggal,"joghézagokkal" visszaélési hivatali csalások a magyarok bizonyítékai semmibe vételét?
1. Miért szabad bűnpártolniuk az ügyészeknek a vegyi fegyver hatású kálisót műtrágyaként és
ételsóként árulókat, akik ezekkel pseudohermafroditizmust, ivartalanodást, rákbetegségeket,
veseműködési, szívműködési és idegrendszeri zavarokat, s ezekkel életrövidülést okoznak,
miközben a káliumklorid rossz ízét fűszerek hozzákeverésével elfedik, ezzel hatástalanítva az
étkezési só íz figyeléssel ellenőrzését a Biblia alapján ajánló pápai körlevelet is. A konyhasóval
kevert mérgező vegyi fegyver kálisó rossz ízét fűszerekkel elfedő szabadalmaztatott mérgezett
só, a Vivega USA-ban is kitüntetett feltalálója révén legyőzték a Vatikánt? Bizonyítékokat lásd:
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/12/vatikan-kontrafuszeresso-131230.pdf
2. Miért szabad bűnpártolniuk az ügyészeknek azokat a csalókat, akik a találmányaimat saját
találmányuknak tüntetik fel, azokat, akik megtévesztették Benedek Pápát is, hogy kitüntesse
Roska Tamást a hullámszámítógép elv és azon alapuló optikai számítógép feltalálásáért?
Ezeket nem ő, hanem én találtam fel és a jóval előttük bejelentett találmányaimban le vannak
írva, rajzolva, bázissoftware-ekkel, létesítmény bázistervekkel együtt. Roska Tamás egyik
munkahelye, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai Kutatóintézet 1976-ban
hivatalosan is megkapta a kutatási eredményeimet. Csalnak, akik Roska Tamásénak, Furka
Árpádénak és egy nálam dolgozott programozóénak tüntetik fel az 1970-1990. közötti
találmányaim, szabadalmi bejelentéseim szerinti kutatás-automatizálási eljárási és rendszersoftware-imet és létesítmény terveimet. Ezek a nemzetközi szabadalmaim lejárta után sem az
ő találmányaik! Találmányaimat Gradiens-tükröződésnek, Gradiens-csökkentésnek, Gradiens
Térképezési Sorozatnak (GTS-nek), Gradiens-fitotronnak, ANTIRANDOM módszernek,
Hullámanalizátornak,
Automatikusan
kutató
számítógépnek,
Jelenítő
Analizátornak,
sokváltozós folyamat optimalizálásnak stb. neveztem. Ezeket a csaláshoz átnevezték. A hazai
(akadémiai elnök öccse által vezetett) Központi Kémiai Kutatóintézetnél, ahol Roska Tamást és
társait hazudják a nemzetközi szabadalmaim szerinti kutatásgyorsító eljárások, berendezések,
bázissoftware-k és létesítmény bázistervek szerzőjének. A Magyarországi Szabadalmi Hivatal
újabban "nem találja" korábbi három vonatkozó szabadalmi bejelentésemet! A Szabadalmi
Hivatal és a vatikáni kitüntetést is összecsaló hazai tudományos akadémiai és politikai vezetők
Roskának és társainak Nobel-díjat is szeretnének, próbálnak "elintézni"? A bizonyítékokat lásd:
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http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/aquanet-apla/aquanet-2-apla/aquanet2/szoveg1/szerzoi-jog-eltulajdonito-csalokat-leleplezes.htm
Verőce, 2014. 01. 17.
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