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Budapesti Műszaki és Közgazdasági Egyetem
Rektori Hivatala, Budapest

Kedves Péceli Gábor Rektor Úr!

Nyílt levélben, nemzetvédelmi közérdekből, írásbeli állásfoglalást szeretnék kérni az alábbi ügyben:

Jelenleg csak álellenőrzik az atomreaktorokban veszedelmes hő- és radioaktív sugárzásoknak és  
egyidejű mechanikai terheléseknek alávetett szerkezeti anyagok tartósságát, biztonságos használati  
időtartamát. Nyilvánvaló, hogy több szomszédos országot is veszélyeztető atomerőművi katasztrófát  
idézhet  elő,  valamely  reaktori  anyaghiba.  Bűnözésnek  minősítem,  hogy  a  műszaki  és  az  
agrártudományi egyetemeken a mai napig is hatás-álkalibrálást tanítanak. A technológiai hatások  
és  ezek  által  okozott  anyagtulajdonság  változások  tényleges  összefüggései  megállapítására  
(többváltozós  hatás-kalibrálásra)  alkalmatlan,  összefüggéstelen,  hiányos,  véletlenszerű  adatokat  
szolgáltató, elavult randomizálásos technológiai kísérletekkel hatás-álkalibrálásokra tanítják be a  
magyar mérnököket, még a mérnök továbbképzések alkalmával is! A kálisóval is ezért mérgezhetik  
a bennszülött lakosságot, az egész napi kálium dózist az egy órán belül bejutott dózissal azonosítva.  

Mi van itt? Tudományos szabotázs, korrupció, csalás, lopás, kirablás, népirtás? Ugyanis 1970-93.  
között nemzetközi szabadalmak formájában is publikáltam a pontos és gyors hatáskalibrálási és  
kutatás automatizálási módszereket, sőt ezek bázis software-it és mérő létesítmény bázis terveit is,  
de ezeket csak ellopták. A tolvajokat a Magyar Tudományos Akadémia és a Kormány(ok) magas  
állami stb. kitüntetésekkel jutalmazzák, Nobel-díjra is ajánlják az én találmányaim szerzőjeként!
(Úgy látszik igazat mondott az a gazdag amerikai zsidó milliárdos, aki azt üzente nekem az ott élő  
unokatestvérem útján, hogy „mi zsidók a feltalálóktól minden jelentősebb találmányt ellopunk”!)

Természetesen továbbra is felajánlom az 1995-ben általad tanszékvezetőként aláírt korábbi projekt  
tervünk (melléklet-1) megvalósításában való segédkezésemet, ha valamelyik hazai és vagy külföldi  
műszaki egyetem, főiskola hajlandó felhagyni a randomizálásos hülyeségek oktatásával. Jeleztem  
az atomerőművi hőtechnikai kalibrálási problémát Orbán Viktor miniszterelnök felé is (melléklet-2).

A GTS-Antirandom bázissoftware-k és mérő létesítmény bázistervek minden szerzői joga nálam van,  
s ez a valójában sok milliárd dolláros vagyoni értékű jogom pályázói önrészként is beszámíttatható  
lenne, ha nem folytatná a csalást és lopást a Magyar Tudományos Akadémiába beszivárgott maffia. 

Budapest, 2014. 10. 21. 

Üdvözlettel: Tejfalussy András
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MELLÉKLET-1.
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MELLÉKLET-2.

Hány %-kal növeli az atomkatasztrófa veszélyét, ha a 30 éves üzemidőre tervezett mostani 4 db paksi reaktort 50 
évig fogják használni? Ez ügyben most már nyilvánosan kérem Orbán Viktor miniszterelnök személyes válaszát!

(Ügykód: orbanviktoratomkatasztrofaveszely141021)
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