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Az Ön életrajza nyomdakész! 
A Who is Who Magyarországon 11. kiadásában az Ön életrajza a következőképpen jelenik 
meg: 

Tejfalussy András 
F.: okl. vill. mérnök, méréstani szakértő, feltaláló C.: AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS 
TÁRSASÁG gmk. v.a/PJT ET.: Software-kre és létesítmény tervekre vonatkozó saját 
szerzői jogokat értékesítés HC.: H-1036 Budapest, Lajos u. 115. SzH.: Budapest, 1942. 
máj. 15. CS.: Balogh Zsófia (közgazdász) GY.: 2 gyermek, 3 unoka Sz.: Tejfalusy Ferenc 
(banktisztviselő) HF.: Dr. Tejfalusy Béla táblabíró, 1587-ből származó Sydó nemesi család, 
Bartha Béla bp-i r. főkapitány h.IV.: 1960 gimn., Bp., 1967 BME Villamosmérnöki Kar, 
híradástechnika szakSzE.: 1967-79 Fémfizikai Kut. Labor, hatás optimalizálási 
méréstechnika fejlesztés, a kutatás automatizáló, kutatás gyorsító, hatás kalibrálás 
pontosító Gradiens Térképezési Sorozatok (GTS), és a sokféle gradienshatást spec. 
hullámoztatással kombináló ANTIRANDOM mérőrendszerekhez létesítmény tervek és 
software, Optikai Számítógép hardware és software, s az Automatikus Psycho-Logikai 
Analizátor (APLA) software találmányok és az ezekre alapozott eljárási szabadalmak 
szerzője, 1979-80 Mg-i Minisztérium, Növényvédelmi és Agrokémiai Kp, hatáskalibráló 
mérés fejlesztéseket végez, 1981- saját váll., Agroanalízis Tudományos Társaság 
Környezetvédelmi és Gazdaságosság Ellenőrző Kp., Antirandom Mg-i Mérési Szolg., 
Gradiens Innovációs Labor vezetője, 1992- további szoftver- fejlesztés és ért., bonyolult 
hatásvizsgálatok tervezése, hatások és okozataik összefüggéseinek kiértékelése, 
zavarszűrési eljárás KT.: 20 bejegyzett találmányra, 100 bejegyzett nemzetközi 
szabadalma, gradiens fitotron és továbbfejlesztése, automatikusan kutató számítógép 
rendszer, sokváltozós hatáskalibráló méréstechnika, mg. és környezetvédelem monitoring 
rendszer, az élettér elszennyezés ellen, ipar gyártási folyamatok teljes beszabályozásának 
optimalizálása, több tízezer hatásvizsgálat elvégzője, az Antirandom kifejezés kitalálója, 
első használója, Gradiensfitotronok és gradienskemencék a hőmérsékletskála mentén 
változó hatások vizsgálatára, e-mail-en közvetlenül is továbbítható könyveket ír, legutóbbi 
mg-i és környezetvédelmi tudományos eredményei: növényfajtáknál hőmérsékleti, 
műtrágya, növényültetési, vízellátás stb. hatások élettani összefüggései együttes mérése 
és optimalizálása, a kálisó káros hatásait kimutatás, ökoszisztéma egyensúly 
optimalizálás, a sokváltozós kutatástechnika- és hatáskalibrálás oktatás 
megreformálása P.: Közzétett nemzetközi tudományos méréstani 
szabadalmak KI.: Miniszteri Kitünt. E-
Mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com Website: www.aquanet-apla.atw.hu 
www.aquanet1.net76.net ■ 
 

www.tejfalussy.com



Tisztelt Tejfalussy András! 
 
35 éves szakadatlan munkával megalapítottam és vezettem a Who is Who kiadót, amely időközben egy 
világszerte ismert és elismert fogalommá vált. Ez idő alatt a Hübners Who is Who-sorozat részeként 
mintegy három millió példány látott napvilágot. 
 
Az olyan sikertörténetek, mint amilyen az Öné is, teszik a Who is Who-t azzá, amivé – a kortörténet egy 
egészen különleges dokumentációjává. 
 
Az Ön életrajza ezen a napon nyert felvételt a Who is Who Magyarországon-ba: 2012.09.28. Ennek a 
beszélgetésnek a keretében szerkesztőnk lejegyzetelte az Ön érdekes és példa értékű életútját, hogy később 
összefoglalja azt, és közzé tehessük a művünkben. 
 
A Who is Who-szerkesztők nagyra becsülik munkájuk során, hogy nap mint nap olyan embereket 
ismerhetnek meg, mint Ön: személyiségeket, akik valami különlegeset nyújtottak az életben. 
 
Szívélyes üdvözlettel: 
Ralph Hübner 
a svájci Who is Who Kiadó alapítója és az igazgatótanács elnöke 
 

-------------------------------------------------------- 
CH-6304 Zug, Alpenstrasse 16, Tel.: (+41) 41 710 12 46 

Fax: (+41) 41 710 12 80, Email: office@whoiswho-verlag.ch 
 
 

Megjelent már a Who is Who Magyarországon 11. kiadvány, amelyhez adatokat szolgáltattam? 
Verőce, 2013. 08. 10. Üdv, Tejfalussy András 06 20 2181408 

 

feladó:  Turkovich Krisztina <k.turkovich@whoiswho.hu> 
címzett:  András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com> 
dátum:  2013. augusztus 12. 8:49 
tárgy:  RE: 

:  Ez az üzenet főként azért fontos, mert közvetlenül Önnek küldték 
 

Tisztelt Tejfalussy András! 

  
Köszönjük érdeklődését. A Who is Who Magyarországon 11. kiadása már megjelent. 
  
Üdvözlettel: Turkovich Krisztina 
  
Who is Who, Verlag für Personenenzyklopädien AG 
CH-6304 Zug, Alpenstr. 16. 
Magyarországi képviselet: 
H-1033 Budapest, Szentendrei út 95. VIII.ép. 2.em. 
Tel.: +36 1 920-18-66 Fax: +36 1 920-18-68 
e-mail: k.turkovich@whoiswho.hu 
web: http://www.whoiswho.hu  
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