Megfeleltem a kandidátusi aspiráns felvételin, de . . Közérdekű bejelentés az Állampolgári Jogok Biztosához 4/1.
1970-ben tudományos kutatóként dolgoztam a Csepel Művek Fémműve Színesfémkohászati Kutató Intézetében.
Ekkor szabadalmaztattam az „inhomogenitás tükrözéssel” kutatás gyorsító „Gradiens Térképezési Sorozatok” GTS
találmányomat. Szabadalmi hivatali alapszáma: CE-781. Később tovább fejlesztettem. CE-1110, CE-1112, TE-775
alapszámú szabadalmi bejelentések. Alkalmazásuk nagyságrendileg felgyorsította a fémkohászati kutatómunkát 1970 és
1977 között. De nem csak a fémkohászati kutatást. A Magyar Tudományos Akadémia Martonvásári Mezőgazdasági
Kutatóintézetében azóta is ezzel kutatnak. Egy Gradiens fitotron készüléket velük együtt szabadalmaztam 1994-es
elsőbbséggel (MA-2716). Növényeknél ezzel a készülékkel alkalmazzák az 1970-es elsőbbségű CE-781 eljárásomat. A
fény, fényspektrum, hőmérséklet, vegyszer stb. együttes környezeti hatások „élettani következményei” vizsgálatához.
1975-ben jelentős, félmilliós találmányi díjat, 1976-ban „Kiváló Feltaláló Arany fokozat” miniszteri kitüntetést kaptam
a találmányaim sikeres alkalmazása alapján. 1977-ben az „Országos Bányászati és Kohászati Egyesület” meghívott
plenáris előadónak a „IX. Kohászati Anyagvizsgáló Napok” nemzetközi konferenciára. Számos hazai és külföldi
kutatónak, kutatóintézetnek mutattam be a kutatásgyorsító, kutatásautomatizáló GTS találmányaimat. Írott formában
több nyelven megjelent az előadás („Mesterséges inhomogén eloszlású környezetek alkalmazása anyagkutatásra”).
Ezek után rábeszéltek, legyek kandidátus. Vegyek részt aspiráns vizsgán. A vizsga a miskolci egyetemen volt. A vizsga
végén nyilvánosan kihirdették: sikerült a vizsgám. Utána viszont arról tájékoztatták a Csepeli Fémmű kutatóintézetet,
hogy nem. Az intézetvezetőm, Horváth Csaba lebeszélt a panasztételről. Azt mondta, „nem érdemes”. Tudhatott
valamit, amit én még nem. Például ezt, amit jóval később az Amerikában élt unokatestvéremmel üzent nekem egy vele
jóban lévő milliárdos zsidó, felvilágosító tanácsként: „Mi zsidók minden jó találmányt ellopunk. Kivédésére csak olyan
feltalálónak lehet esélye, aki találmánya titkolásával megakadályozza, hogy mi előbb ismerjük meg a találmányát, mint
mielőtt ő kijutna vele a világpiacra”. Ennek alapján, mivel a tolvaj zsidók figyelmét is felhívta a plenáris előadásom a
kutatás automatizálási találmányaim előnyeire, mások számára is érthető: kik és miért folytatják ellenem az alábbiakat.
1975-ben azzal, hogy Arató Péter fizikus kétségbevonta egy fémlemezgyártás technológiai találmányom újdonságát, az
osztályvezető helyettes Bross Sándorné elkérte a kísérleti dokumentációmat. Utána azt mondták: „eltűnt”. Behívtam a
csepeli gyárba a csepeli rendőröket. Megtalálták egy igazgatói páncélszekrényben. Vissza kellett adniuk. Ezután
fegyelmi eljárást indítottak ellenem. A Brossné által vezetett üzemben történt baleset ki nem vizsgálása ürügyén.
Leváltottak a műszerfejlesztés vezetői posztról. Üzemorvos is tanúsította: kitaláció volt a baleset. Munkaügyi Bíróság
visszahelyezett. Ezután Brossné rágalmazási pert indított ellenem. Azzal a hamis váddal, hogy gyilkosnak neveztem.
Követelte nyilvánítsanak elmebeteggé. Elveszítette a pert. Felmondták a csepeli munkaviszonyomat. Ezután Brossné
főnöke Albert Béla fizikus és ennek apja indított ellenem hamis vádakkal rágalmazási pert. Tárgyalás mellőzésével
elintézték: rendőrök állítsanak elő elmeorvosi vizsgálatra, ahol Irányi Jenőné hamis elmeorvosi szakvéleményt
készített rólam (1980. 01. 02.). Körzeti orvosaim tanúsították: az „elmeorvosi vizsgálat” előtt és alatt is 40 C fokos
lázas influenzás voltam. A bíróság elutasította a hamis elmeorvosi szakvéleményt. Albert is belebukott a perbe. Közben
Albert szétromboltatta az előtte az Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem Szerveskémiai Tanszékén rákbeteg gyógyító
gyógyszerek kikísérletezéséhez sikeresen használt gradienskezelő készülékem. Lemondták a CE-781, CE-1110, CE1112, TE-775 találmányaim jogvédelmét. Ez „lophatóbbá tette” a szabadalmaim szerinti kutatásgyorsító automatizálási
eljárásaimat. 1978-ban a Magyar Tudományos Akadémia megakadályozta az ÉLETMŰ-ként benyújtott kandidátusi
értekezésem tényszerű bírálását. 1979-ben pedig a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Növényvédelmi és
Agrokémiai Központja, új munkahelyem vezetői által feltétlenül díjazni javasolt „A növénytermesztés alapjainak, a
kemizálási és biológia alapösszefüggéseinek kutatásához többváltozós módszer” című akadémiai pályázatomat
vette semmibe az MTA. Általam GTS-nek, ANTIRANDOM Gradiens Szuperpoziciósnak nevezett találmányaimat
„átnevezték”. Új elnevezésekkel, mások tudományos eredményének tüntetik fel. Furka Árpád, Roska Tamás és fia és
más „szerzőségtolvajok” eredményeként. Átnevezői Nobel díjra is pályáznak? Csak azért nem kaptak Nobel díjat is
a számos egyéb díjuk mellé, mert megírtuk a Nobel-díj Bizottságnak: nemzetközi szabadalmaim is bizonyítják szerzői
elsőbbségemet, lásd http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/nobelprize.htm !?
A kutatás automatizálási nemzetközi szabadalmaimban is szereplő optimumkereső bázissoftware-imre és hatásmérő
létesítmény bázisterveimre vonatkozó szerzői jogom nem függ a szabadalmi oltalmak megszűnésétől. Ezt a jogomat
ma is befektetői szellemi termék apportként tudnám hasznosítani a kutatásfejlesztéseknél. A velem szemben elkövetett
eddigi és további szerzői jog lopásokon alapuló alkalmazások sikeres alkalmazási referenciák lehetnének. De 1997-ben
összevertek a rendőrök, majd elhurcoltak Kautzné Schneider Margit Erika bíróhoz, hogy vitessen tovább elmeorvosi
vizsgálatra. Belebuktattam a csalásaikba. Azóta érvényesnek hazudják az 1980-as hamis elmeorvosi véleményt. Mindez
a köztársasági elnökök, Áder János által is fedezett jogtiprás. Érvényben tartja az X-398/1998. hamis levelüket, ami
szerint „1980-ban gondnokság alá helyeztek”. Tolvaj zsidók szembehazud/tat/hatják a folyamatos választójogom !?
Áder Jánost és bűntársait ezúton az EU-nál is feljelenti:
Tejfalussy András okl. vill. mérnök (1-420415-0215, an.: Bartha Edit)
nemzetközi méréstudományi feltaláló, Agroanalízis PJT elnök
Magyarország 1036. Budapest III. Lajos u 115. III/18.
Budapest, 2017. 03. 11. Iratjel: GTS-kandidatusi-170311
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A panasz leírása:
Megfeleltem a kandidátusi aspiráns felvételin, de . . . Közérdekű bejelentés az Állampolgári Jogok Biztosához
1970-ben tudományos kutatóként dolgoztam a Csepel Művek Fémműve Színesfémkohászati Kutató Intézetében. Ekkor
szabadalmaztattam az „inhomogenitás tükrözéssel” kutatás gyorsító „Gradiens Térképezési Sorozatok” GTS
találmányomat. Szabadalmi hivatali alapszáma: CE-781. Később tovább fejlesztettem. CE-1110, CE-1112, TE-775
alapszámú szabadalmi bejelentések. Alkalmazásuk nagyságrendileg felgyorsította a fémkohászati kutatómunkát 1970 és
1977 között. De nem csak a fémkohászati kutatást. A Magyar Tudományos Akadémia Martonvásári Mezőgazdasági
Kutatóintézetében azóta is ezzel kutatnak. Egy Gradiens fitotron készüléket velük együtt szabadalmaztam 1994-es
elsőbbséggel (MA-2716). Növényeknél ezzel a készülékkel alkalmazzák az 1970-es elsőbbségű CE-781 eljárásomat. A
fény, fényspektrum, hőmérséklet, vegyszer stb. együttes környezeti hatások „élettani következményei” vizsgálatához.
1975-ben jelentős, félmilliós találmányi díjat, 1976-ban „Kiváló Feltaláló Arany fokozat” miniszteri kitüntetést kaptam a
találmányaim sikeres alkalmazása alapján. 1977-ben az „Országos Bányászati és Kohászati Egyesület” meghívott
plenáris előadónak a „IX. Kohászati Anyagvizsgáló Napok” nemzetközi konferenciára. Számos hazai és külföldi
kutatónak, kutatóintézetnek mutattam be a kutatásgyorsító, kutatásautomatizáló GTS találmányaimat. Írott formában
több nyelven megjelent az előadás („Mesterséges inhomogén eloszlású környezetek alkalmazása anyagkutatásra”).
Ezek után rábeszéltek, legyek kandidátus. Vegyek részt aspiráns vizsgán. A vizsga a miskolci egyetemen volt. A vizsga
végén nyilvánosan kihirdették: sikerült a vizsgám. Utána viszont arról tájékoztatták a Csepeli Fémmű kutatóintézetet,
hogy nem. Az intézetvezetőm, Horváth Csaba lebeszélt a panasztételről. Azt mondta, „nem érdemes”. Tudhatott valamit,
amit én még nem. Például ezt, amit jóval később az Amerikában élt unokatestvéremmel üzent nekem egy vele jóban
lévő milliárdos zsidó, felvilágosító tanácsként: „Mi zsidók minden jó találmányt ellopunk. Kivédésére csak olyan
feltalálónak lehet esélye, aki találmánya titkolásával megakadályozza, hogy mi előbb ismerjük meg a találmányát, mint
mielőtt ő kijutna vele a világpiacra”. Ennek alapján, mivel a tolvaj zsidók figyelmét is felhívta a plenáris előadásom a
kutatás automatizálási találmányaim előnyeire, mások számára is érthető: kik és miért folytatják ellenem az alábbiakat.
1975-ben azzal, hogy Arató Péter fizikus kétségbevonta egy fémlemezgyártás technológiai találmányom újdonságát, az
osztályvezető helyettes Bross Sándorné elkérte a kísérleti dokumentációmat. Utána azt mondták: „eltűnt”. Behívtam a
csepeli gyárba a csepeli rendőröket. Megtalálták egy igazgatói páncélszekrényben. Vissza kellett adniuk. Ezután
fegyelmi eljárást indítottak ellenem. A Brossné által vezetett üzemben történt baleset ki nem vizsgálása ürügyén.
Leváltottak a műszerfejlesztés vezetői posztról. Üzemorvos is tanúsította: kitaláció volt a baleset. Munkaügyi Bíróság
visszahelyezett. Ezután Brossné rágalmazási pert indított ellenem. Azzal a hamis váddal, hogy gyilkosnak neveztem.
Követelte nyilvánítsanak elmebeteggé. Elveszítette a pert. Felmondták a csepeli munkaviszonyomat. Ezután Brossné
főnöke Albert Béla fizikus és ennek apja indított ellenem hamis vádakkal rágalmazási pert. Tárgyalás mellőzésével
elintézték: rendőrök állítsanak elő elmeorvosi vizsgálatra, ahol Irányi Jenőné hamis elmeorvosi szakvéleményt készített
rólam (1980. 01. 02.). Körzeti orvosaim tanúsították: az „elmeorvosi vizsgálat” előtt és alatt is 40 C fokos lázas influenzás
voltam. A bíróság elutasította a hamis elmeorvosi szakvéleményt. Albert is belebukott a perbe. Közben Albert
szétromboltatta az előtte az Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem Szerveskémiai Tanszékén rákbeteg gyógyító
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gyógyszerek kikísérletezéséhez sikeresen használt gradienskezelő készülékem. Lemondták a CE-781, CE-1110, CE1112, TE-775 találmányaim jogvédelmét. Ez „lophatóbbá tette” a szabadalmaim szerinti kutatásgyorsító automatizálási
eljárásaimat. 1978-ban a Magyar Tudományos Akadémia megakadályozta az ÉLETMŰ-ként benyújtott kandidátusi
értekezésem tényszerű bírálását. 1979-ben pedig a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Növényvédelmi és
Agrokémiai Központja, új munkahelyem vezetői által feltétlenül díjazni javasolt „A növénytermesztés alapjainak, a
kemizálási és biológia alapösszefüggéseinek kutatásához többváltozós módszer” című akadémiai pályázatomat vette
semmibe az MTA. Általam GTS-nek, ANTIRANDOM Gradiens Szuperpoziciósnak nevezett találmányaimat „átnevezték”.
Új elnevezésekkel, mások tudományos eredményének tüntetik fel. Furka Árpád, Roska Tamás és fia és más
„szerzőségtolvajok” eredményeként. Átnevezői Nobel díjra is pályáznak? Csak azért nem kaptak Nobel díjat is a számos
egyéb díjuk mellé, mert megírtuk a Nobel-díj Bizottságnak: nemzetközi szabadalmaim is bizonyítják szerzői
elsőbbségemet, lásd http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/nobelprize.htm !?
A kutatás automatizálási nemzetközi szabadalmaimban is szereplő optimumkereső bázissoftware-imre és hatásmérő
létesítmény bázisterveimre vonatkozó szerzői jogom nem függ a szabadalmi oltalmak megszűnésétől. Ezt a jogomat ma
is befektetői szellemi termék apportként tudnám hasznosítani a kutatásfejlesztéseknél. A velem szemben elkövetett
eddigi és további szerzői jog lopásokon alapuló alkalmazások sikeres alkalmazási referenciák lehetnének. De 1997-ben
összevertek a rendőrök, majd elhurcoltak Kautzné Schneider Margit Erika bíróhoz, hogy vitessen tovább elmeorvosi
vizsgálatra. Belebuktattam a csalásaikba. Azóta érvényesnek hazudják az 1980-as hamis elmeorvosi véleményt. Mindez
a köztársasági elnökök, Áder János által is fedezett jogtiprás. Érvényben tartja az X-398/1998. hamis levelüket, ami
szerint „1980-ban gondnokság alá helyeztek”. Tolvaj zsidók szembehazud/tat/hatják a folyamatos választójogom !?
Áder Jánost és bűntársait ezúton az EU-nál is feljelenti:
Tejfalussy András okl. vill. mérnök (1-420415-0215, an.: Bartha Edit)
nemzetközi méréstudományi feltaláló, Agroanalízis PJT elnök
Magyarország 1036. Budapest III. Lajos u 115. III/18.
Budapest, 2017. 03. 11. Iratjel: GTS-kandidatusi-170311

Csatolt dokumentumok:
GTS-kandidatusi-170311.pdf

Továbbküldés-1
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Magyar feltalálók jogos védelmében is közzétett, mindenki által szabadon terjeszthető közérdekű tájékoztatás
Egy ismerősöm meghívott a Magyarok Szövetségét menteni, újraszervezni akaró "MSZ stratégiai csoportba". Kérte
segítsek a találmányaim szerinti mérésekkel. Vállaltam. Nem gondolhattam ezekre: a csoport egyik tagja „ellenségnek”
nevezett. Egy másik hazaárulónak. Egy Kükedi Zsolt nevű személy (lásd a Helyi Hős honlapját) sorozatban nyilvánosan
ilyeneket terjeszt rólam: tolvaj, hazug, gondnokság alá helyezett őrült stb. Hamisan értelmezte, becsmérelte a
találmányaim szerinti hatásméréseket. A kálisóval műtrágyázás és "-sózás" hatásmérésekkel bizonyított mérgező
hatásait „nem hiszi”. Az ezek és a csapvíz megbízhatatlan ellenőrzése elleni szakértői fellépéseimet „állami vezetők
elleni rágalmazásnak” híreszteli. „Körleveleiben” börtőnbüntetéssel és büntetőperrel kifosztással is fenyeget. Tanúkat is
szervez a csoportból ellenem. Azzal, hogy pereskedni akar velem. Egyre nyilvánvalóbb a mellékletben leírt lejáratási
kampány folytatása. A „gondnokság alá helyezettnek” hazudás pl. az Áder János köztársasági elnök által érvényben
tartott X-398/1998. ikt. sz. hamis köztársasági elnök iraton alapul. Jogllamban mindez tűrhetetlen. Közérdek is
megismertetni a magyarokkal a magyar feltalálók kirablásához és elhallgattatásához használt módszereket. Csatolom a
bizonyítást: a „GTS-kandidátusi-170311” jelű közérdekű bejelentést. Az ügy további bizonyítékait is közzé tettem jogos
védelemként a www.tejfalussy.com, s az onnan indítható www.aquanet.fw.hu honlapon.
Budapest, 2017. 03. 11.
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