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ORSZÁGMÉRGEZÉSI ÉS SZERZŐSÉGLOPÁSI JUTALÉKKÉNT KAP PÉNZT AZ MTA?

2012. 03. 30-án, mint a GTS-ANTIRANDOM elrendezésű jelenleg is legkorszerűbb, legpontosabb 
sokváltozós hatáskalibráló mérési bázissoftware-k és mérőlétesítményi bázistervek feltalálója, az 
ilyen  hatáskalibráló  méréseket  sok  tízezer  mezőgazdasági  parcellán  elvégző  tudományos 
társaságok  vezetőjeként, kizárólag  a  konkrét  hatáskalibráló  mérési  bizonyítékokra  alapozva, 
korábbi  környezetvédelmi  minisztériumi,  majd  országgyűlési  és  tudományos  akadémiai 
méréstani  szakértőként is,  büntető  feljelentéseket  tettem  a  mezőgazdasági  és  élelmezési 
vegyszerhatás-kalibrálási  csalásokra  alapozó  pályázati  korrupciók tervezői,  előkészítői, 
folytatói és a károkozásaik tényeit, mérési bizonyítékait eltüntető, semmibevevő, szembehazudó, a 
POTASH stb. kálisóáruló cégek érdekeit képviselő „magyar tudományos akadémiai” és nemzetközi 
bűnszervezetek  vezetői  ellen,  Orbán Viktor miniszterelnök segítéséhez is,  a  Ptk.  484-487.  § 
szerinti közérdekű kárelhárításként. A hazai ügyészek azonban – ahogy a talmudisták szokták – 
semmibe  vették,  meghamisították  ezen feljelentések  tartalmát.  Szembehazudták  a  feljelentéshez 
akkor is és itt is mellékelt 1-6. számú bűnügyi bizonyíték jelentését, s a hatás-kalibrálási csalásokról 
a  www.aquanet.fw.hu tudományos honlapunkon közzétett további nagyszámú konkrét méréstani 
bizonyíték jelentését is, s persze az azokra alapozott kárelhárító szakvéleményeimet is. Közben a 
mérésekkel  leleplezett  bűnözők  „közösségi  érdekeit”  védő  hazai  Médiafelügyelet  hamisan 
megvádolt engem a „közösség elleni izgatással”, elintézték, hogy a „freeweb” internet szolgáltató 
felmondja a szolgáltatási szerződést. 2012. végén eltüntették az internetről az országrablási (Mózes 
II. 23./20-33. V. 7./2, 22. és Talmud szerinti) fajirtás bizonyítékait dokumentáló, 12 évig működött 
www.aquanet.fw.hu honlapunkat.  Így  akartak  megszabadulni  azoktól  a  hatáskalibráló  mérési 
bizonyítékainktól, amelyek szerint egyértelmű, hogy tudatosan tönkreteszik a magyar gazdákat és 
az  élelmiszer  fogyasztókat  a  hatáskalibrálási  csalás  szervező  akadémiai  és  egyetemi  hamis 
szakértők, akiket ebben akadémiai vezetők, bírósági, ügyészségi, rendőrségi állami alkalmazottak is 
bűnpártolnak. Az aszályos időjárás kárait is fokozó kálisóval és konyhasóval is műtrágyázással való 
növénytermesztési  kockázatfokozás,  önköltségnövelés,  tudatos  országtönkretétel,  hazaárulási 
korrupció.  A kálisóval „étkezési sóként” mérgezőre növelt káliumtartalmú élelmiszerek árusítása 
is életrövidítés, ivartalanítás. Szennycsatorna vírusokkal szennyezett vezetékes vízzel és fertőzést, 
mérgezést  okozó  rovarokkal  és  madarakkal  is  gyilkolnak  minket,  a  véletlen  művének  és  saját 
ostobaságunknak  tulajdonítva  a  kárainkat.  Népirtással  juttatják  olcsó  kiürült  magyarországi 
ingatlanokhoz a külföldi cégeket a hazai és külföldi akadémiai és egyetemi szakértők hamis 
szakvéleményei, amelyek segítségével a miniszterek, államtitkárok, ügyészek, bírák, országgyűlési 
képviselők semmibe vehetik a hatás-kalibrálási-mérési bizonyítékainkat is. E megállapításaimat és 
az 1-6. mellékletet a Médiafelügyelet vezetője és bűntársai elleni feljelentéshez is közzéteszem, 
a  „betiltott” www.aquanet.fw.hu honlapunkkal együtt, a www.tejfalussy.com új honlapomon. 
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Budapest, 2013. 05. 08.                                                           Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc*
 okl. vill. mérnök, méréstani szakértő feltaláló 

(személyi számom: 1-420415-0215, édesanyám neve: Bartha Edit)
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*  Névhasználat  változtatásaim  okairól  tájékoztatás:  Születésemkor  kapott  nevem: 
Tejfalussy András Béla Ferenc. A családomat apai ágon több nemzedékkel ezelőtt Sydo-nak hívták. 
Ez  nemesi  név,  az  1500-as  évekből.  A nemesség  adományzó  okiratot  lásd  a  http://aquanet-
apla.atw.hu honlapomon. Újabban időnként azért írom ki a korábbi családi- és személyneveimet, sőt 
az  egyéb személyi  azonosítóimat  (személyi  szám,  édesanyám neve)  is,  mert  a  hatás-kalibrálási 
mérési  találmányaim  alkalmazásával  leleplezett  hazaárulók  belügyes  (zsidó?)  ügynökei 
rendszeresen hamisan hivatkozzák, írják a nevemet. Hol „Tejfalusi”nak, újabban „Tejfalussy András 
Bélának,  „Zsidó  Andrásnak”,”Tejfalussy'-s”-nak.  Ezekre  a  névhamisítási  csalásokra  alapozva 
egyesek azt terjesztik rólam (az interneten is), hogy hiába keresik hivatalos nyilvántartásokban, nem 
találják a lakcímemet, ingatlantulajdonomat, mérnöki diplomámat, mérnöki pályázatok elnyerését 
bizonyító  okleveleimet,  ezeken  alapuló  miniszteri  stb.  kitüntetéseimet,  minisztériumi, 
országgyűlési,  akadémiai  szakértői  (állami)  megbízásomat,  szabadalmaimat,  tudományos 
publikációimat stb. Szerintük ez azt bizonyítja, hogy valójában nincsenek, sosem voltak, s  hogy 
egy csaló hamis néven lép fel tudományos szakértőként a műtrágyázási és népmérgezési csalások 
ellen, és a méréstani tudományos kutatási eredményeit és a „feltalálóságát ellopó” akadémikusok és 
intézmények ellen.

Jogosítvány hosszabbításom alkalmával  derült  csak ki,  hogy meghamisították a személyi 
számomat  (1-420415-0215)  a  belügyminisztériumi  nyilvántartásban,  s  eltűnt  a  házassági 
anyakönyvi kivonatom és a születési anyakönyvi kivonatom is az önkormányzatoknál. Kiderült, 
hogy egy csaló jegyző meghamisította az állandó lakóhelyem címét és a nevemet az önkormányzati  
és földhivatali hivatalos iratokban. Például a hamis „Tejfalusi” névre iktatták át a tulajdonomban 
lévő (2621 Verőce, Lugosi u. 71. szám alatt található) ingatlant. 

Kik  a  haszonélvezői   ennek  az  ellenem  folytatott  szisztematikus  „személy  eltüntetési” 
hivatali csalásnak? Nem csak azok érdekeltek benne, akik a szabadalmaim szerinti méréseinkkel 
leleplezett műtrágyázási és életrövidítési csalások elkövetői és/vagy haszonélvezői. Azoknak is „jól 
jön” a létezésem nyomait a hivatali nyilvántartásból eltüntetők csalása, akik a tudományos kutatási 
eredményeim  és  a  méréstani  hardware-  és  software  találmányaim  szerzőinek  tüntettetik  fel 
magukat,  mint  például  Roska  Tamás,  Furka  Árpád és  ennek  segítségével  lettek  akadémikusok, 
miután  szerződéses  együttműködések  keretében  hozzájuthattak  a  kutatás  gyorsítási  eljárási 
nemzetközi  szabadalmaim  alapját  is  képező  hardware-  és  software  találmányaimhoz, 
mérőlétesítmény  terveimhez  és  egyéb  tudományos  kutatási  eredményeimhez.  De  pl.  az  MTA 
martonvásári  Mezőgazdasági Kutatóintézete néhai igazgatója Dr. Rajki Sándor is az én 1970-es 
elsőbbségű  kutatás  gyorsító  eljárási  találmányom  szerzőjeként  tetszelgett  hivatalos  célprogram 
jelentésben a szerzőségemet, a nevemet említés nélkül, miután 1974-ben megengedtem nekik az 
eljárásom kísérleti alkalmazását, egy velük, náluk akkoriban létrehozott berendezésben, az MTA 
Mg. Kutatóintézettel közös szolgálati találmányom szerinti berendezésben, a Gradiens Fitotronban. 
Azóta is saját magukat tüntetik fel kizárólagos feltalálóként, és ennek alapján akadémikusságra, 
magas állami kitüntetésekre, mindenféle „nívódíjakra”, sőt Nobel díjra is méltónak tüntetik fel őket 
a  hasonszőrű  Magyar  Tudományos  Akadémiai  vezetők,  akik  egy  hamis  MTA Tudományetikai 
Bizottsági tényhamisító határozattal elutasították a jogorvoslatot. Az ellenük indult pereim eltűnnek. 
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