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MEHNAM-info-130603 

 
 
 
 

 

A hazai jogászok és akadémikusok szervezik és fedezik az országunk, népünk, a 
hazai értelmiségiek elleni legsötétebb bűncselekményeket. 

 
 
 

 
Tisztelt Hölgyek és Urak! 

 
 
 
A hazai jogászok és akadémikusok szervezik és fedezik az országunk, népünk, a hazai 
értelmiségiek elleni legsötétebb bűncselekményeket. Pl. Schmitt Pált sokkal kevesebb 
miatt lemondatták a köztársasági elnökségről, mint amilyen szerzői jogsértési stb. 
bűntettet "a legfelsőbbek" (elődjei, ő és az utóda is) velem szemben elkövettek, folytattak, 
és jelenleg is folytatnak, lásd az általam ellenük ma a Strasbourgi Bírósághoz - nyilván 
hiába - benyújtott, ide mellékelt nyilvános feljelentést és az abban hivatkozott 
bizonyítékokat is, az igazságot nem tűrő Médiafelügyelő által eltüntetett, de a 

www.tejfalussy.com új honlapomon belül újra megtekinthető korábbi 
http://www.aquanet.fw.hu tudományos honlapon és a kiegészítő www.aquanet1.net76.net 
és www.aquanet-apla.atw.hu honlapokon. Ezeket célszerű letölteni a saját 
számítógépeikre, mielőtt eltűnik az internetről, mivel konkrét bizonyítékok tömegét 
tartalmazza arra, hogy ami itt van, az sokkal inkább nevezhető valamiféle talmudista 
cionista maffia diktatúrájának, mint jogállamnak.  
 
 
Melléklet: nobel-dijhoz-találmany-szerzoseget-is-lophatnak-130603b (feljelentés-kód). 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2013. 06. 03. Üdv, Tejfalussy András 
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Kód: nobel-dijhoz-talalmany-szerzoseget-is-lophatnak  

FELJELENTEM A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÖT ÉS A LEGFŐBB ÜGYÉSZT 
IS A „SZERZŐSÉGEM ELTULAJDONÍTÓIT” BŰNPÁRTOLÁS VÁDJÁVAL  

KUTATÁSGYORSÍTÓ TUDOMÁNYOS TALÁLMÁNYAIM SZERZŐSÉGÉT LOPÓ AKADÉMIKUSOKAT  
FEDEZ A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ELUTASÍTÓ, ENGEM GONDNOKSÁG 
ALÁ HELYEZETT ELMEBETEGNEK HAZUDÓ (X-398/1998.) HAMIS HATÁROZATA FENNTARTÁSA. 
A közérdekű bejelentés arról szól, hogy a belügyminiszter és fővárosi főügyész megszervezték, 
hogy a lakóhelyeim szerinti jegyzők próbáljanak meg gondnokság alá helyeztetni, s ehhez, a 
rendőrök bírói parancsra elraboltak és összevertek a „gondnokság alá helyezési per” tárgyalása 
előtti reggelen, hogy „megfelelő állapotban” hurcolhassanak el a bíróságra (1997. szept. 10.). 
Az „eltüntetéshez” nevem, személyi számom, és az ingatlan nyilvántartást is meghamisították!  

Ezért tűnhettek el az hazai szabadalmi hivatal (SZTNH) hivatalos internetes találmányi  
nyilvántartásából az Magyar Tudományos Akadémia és a tudományegyetemek által mások 
magas állami kitüntetés elnyeréséhez és Nobel-díj szerzési kísérleteihez felhasznált, az ő 
tudományos találmányaiknak 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 ezekben dokumentált találmányaim szerinti kutatás-automatizáló- 
létesítmény terveim és software-im szerzőségét a „KOMBINATORIKUS”, „HOLOGRAFIKUS” stb. 
átnevezéseik fedezetében tőlem ellopó kutatók „saját találmányukként” értékesíthessék, mivel 
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.htm) 

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.tejfalussy.com/regiweboldalak/aquanet-apla/aquanet-2-
apla/szoveg1/szerzoi-jog-eltulajdonito-csalokat-leleplezes.htm) 

TEHÁT A NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL (NAV) ÉS AZ ÜGYÉSZEK SZERZŐSÉGLOPÁST  
BŰNPÁRTOLNAK AZT HAZUDVA, HOGY A SZABADALMI OLTALOM LEJÁRTÁVAL 
MEGSZŰNT A KUTATÁSGYORSÍTÓ TUDOMÁNYOS SZABADALMAIM ALAPJÁT IS KÉPEZŐ  
KUTATÁSAUTOMATIZÁLÓ BÁZISSOFTWARE-IMRE és LÉTESÍTMÉNY BÁZISTERVEIMRE 
VONATKOZÓ SZERZŐI JOGOM.  

 

* A SOFTWARE FOGALOM MŰSZAKI 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: 

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. 
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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 eltüntetni próbált) 

http://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.  

  

            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 végelszámoló, H-1036 Bp. Lajos u. 115.,  
Tel./fax: +36-1-250-6064, 06-27-380-665,  

 

E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com  
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A FENTI FELJELENTÉST A STRASBOURGI NEMZETKÖZI EMBERI JOGI BÍRÓSÁGHOZ CÍMZEM, 
MIVEL SAJÁT ÜGYÉBEN EGYIK FELJELENTETT HIVATALNOK SEM JÁRHAT EL, DE MEGKÜLDÖM 
AZ Ő KEZÜKHÖZ IS, TUDOMÁSULVÉTELRE ÉS A TOVÁBBI CSALÁSOK AKADÁLYOZÁSA VÉGETT. 
FAX: 00 333 88 412730, 36 1 3545645, 36 1 224 5009 
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