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ANTIFASISZTA MAGYAR LÉTVÉDŐ KÖRÖK MOZGALOM közérdekű javaslata 
Dr. Sólyom László úr köztársasági elnök kezéhez (Fax: 224-5002) 

VALLÁS HARMONIZÁLÓ SOFTWARE

Tisztelt Köztársasági Elnök!

Alulírt Tejfalussy András feltaláló dipl. mérnök (személyi szám: 1-420415-0215. születtem: 
Budapesten, 1942. április 15-én. Édesanyám neve: Bartha Edit. Cím: 2621 Verőce, Lugosi u. 71., 
levélcím: 1036 Budapest, Lajos u. 115. Tel./fax: 36-1-250-6064. E-mail: ujvizforras@freemail.hu), 
ezúton

benyújtom az alábbi közérdekű kárelhárítási megoldási technikai javaslataimat.
A javaslatot azért közvetlenül dr. Sólyom László köztársasági elnök kezéhez nyújtom be és csak 
másodlagosan a legfőbb ügyészhez, mint feljelentőiratot, mert a jelen „kormány”  az előző 
kormányzati ciklus közérdekű adatai ellenkezőre hamisításával szerzett ismételten kormányzati 
pozíciót, vagyis csaláson alapuló országgyűlési képviselői mandátumokat, azaz ez az 
Országgyűlés sem és a kormány sem legitim, s emiatt az Országgyűlés által és/vagy a kormány által 
hozott törvények, rendeletek útján irányított és/vagy felügyelt egyik állami szervezet sem legitim, a 
bíróság sem, amit az is bizonyít, hogy egyik sem lépett fel a saját megválasztásuk érdekében a 
közérdekû adatokat nyíltan bevallottan ellenkezőjére meghamisító pártok és kormánytagok ellen. 

A Magyar Országgyűlés és általa irányított és felügyelt szervezetek helyett dolgoztam ki az alább 
leírt kárelhárítási software-t, a Ptk. 484-487. §. szerinti jogviszony keretében.

 

Helyzetelemzés:
Nekem az az álláspontom, hogy a megfelelő konkrét mérések segítségével meg kell keresni a 
problémák okait és technikai megoldásait. Ezúton értem el a nemzetközi kutatás-korszerűsítő 
szabadalmaimat, amelyekkel (a tőlem ellopói) Nobel díjakra pályáznak, személyem jogai sárba 
tiprásával. 

Már sok esetben idézett elő háborúkhoz vezető gyűlölködést, hogy ha valamely valláshoz tartozó 
népcsoport tagjai és ezek vezetői nem tudják észrevenni azt, hogy sértik-e a nem hozzájuk tartozók 
önérzetét vagy emberi jogait e vallás alapelvei, tantételei vagy azokra alapozott erkölcsi, állami stb. 
törvényszövegek, vagy egyéb megfogalmazások. 

A fenti döntési probléma megoldása a következőkben leírt program és ismertetett működtetése útján 
realizálható. Programom neve: „Invertáló Pszicho Logikai Analízis” (IPLA). A program szerzője én 
vagyok.

Az IPLA software alaplépései:

1. Vonatkozás invertálás: A számítógép felcseréli az adott vallási (vagy egyéb) népcsoportot jelölő, 
arra vonatkozó szavakat, szóösszetételeket az adott vallási csoporthoz nem tartozókat jelölő, azokra 
vonatkozó szavakkal, szóösszetételekkel. 
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2. A számítógép a vallási csoport minél több tagjával, minden egyes személlyel, mondatonként 
elolvastatja az invertált teljes szöveget. Az olvasóval bejelölteti az önmagára és/vagy a vallási 
csoportjára sértőnek ítélt szövegeket. A sértőnek ítélt egyes szövegek „sértőségének a mértékét” a 
számítógép az olvasóval pontoztathatja is. A számítógép rögzíti a kijelöléseket és azokhoz tartozó 
pontszámokat. Választható, hogy a számítógép a kijelölt mondatokat a kijelölő személy részére az 
első teljes vizsgálat után ismét megjeleníti és újra pontoztatja, majd rögzíti ezeket a pontszámokat 
is. Választható, hogy a teljes vizsgálat megismételtethető legyen a fenti algoritmusoknak 
megfelelően. 

3. Ezután a számítógép visszaírja valamennyi mondatba az invertálás előtti szavakat és 
szóösszetételeket. Utána pedig a program ezeket a másokat sértő szavakat és szóösszetételeket 
tartalmazó mondatokat és az azokra való hivatkozásokat is „hatályon kívül helyezendőnek” 
minősíti. 

Ez a mondatonkénti, szavankénti, szóösszetételek szerinti egyedi vizsgálati mód lehetővé teszi, 
hogy valamely vallási stb. csoport másokkal és magukkal szemben elfogult tagjai saját maguk is 
észrevehessék, ha a saját vallási stb. alapelveik, tantételeik, vagy azokra alapozó erkölcsi, állami 
stb. törvényeik tartalmaznak olyan megfogalmazásokat is, amelyek esetleg sérthetik mások 
önérzetét vagy emberi jogait. 

Ezúton az IPLA software módot biztosít az adott vallási csoport tagjainak a mások önérzetét 
sértő, a mások emberi jogait sértő szövegek sértő jellegének a saját maguk által való felismerésére 
és a sértő szövegek saját maguk által hibásnak nyilvánítására és saját maguk által véglegesen 
hatályon kívül való helyezésére.

IPLA software alkalmazási példa:

Eredeti szöveg: „Minden nem zsidó nő kurva” (Talmud). Az invertált szöveg: „Minden zsidó nő 
kurva” („Invertált-talmud”). 

A pontozások értékelésére az előzőleg feltalált és alkalmazott APLA (Automatic Psyho-Logic 
Analyser) programomnál leírt egyéni és csoportos rangsorolásokhoz kikísérletezett kiválasztási 
software-imet kell alkalmazni. Az APLA software tőlem származtatható egyik változatát „Expert 
Choice” elnevezés alatt, a World Bank, US Air Force és sokan mások is a fontos stratégiai döntéseik 
optimalizálásához használják. Tulajdonképpen az is egyfajta „referenciája”  lehet a software 
fejlesztési eredményeimnek, ha ennyire lopkodják? 

IPLA alkalmazási terület kiterjesztés: 

Bármely személy, vallási vagy egyéb csoportosulás is alkalmazhatja az IPLA programot az egymás 
elleni uszítások okainak a megtalálására, és időben történő kiküszöbölésére.. Például a Fővárosi 
Bíróság úgy ítélkezett a Pesti Központi Kerületi Bíróságnál a nem zsidók személyiségi jogait sértő 
Talmud szövegek miatt és a Talmud-alkalmazási gyakorlatának az emberi jog sértősége ellen 
általam a MAZSIHISZ (Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége) alperessel szemben indított 
(29.P.85.585/2002. PKKB.számú) perben, hogy „nem jogsértő” a talmudi előírások magyarországi 
tanítása és alkalmazása. 
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Az lett a per „eredménye”, hogy a teljesen elfogult bíróság ítéletben rögzítette, hogy az alperes 
jogosult tanítani Magyarországon a „Minden nem zsidó nő kurva” stb.-ket tartalmazó Talmudot, a 
jelenleg érvényes zsidó törvénykönyvet, Izrael „alkotmányát”. Mivel a bíróság részéről pszichikai 
bűnsegédkezés ez az ítélet, kísérletképpen is felkérem az új Legfőbb Ügyészt a jelen irattal, hogy 
tiltassa be a „Minden nem zsidó nő kurva”  és az ehhez hasonló, sértő talmud szövegek 
magyarországi oktatási intézményekben terjesztését. Ugyanerre kérem Dr. Schweitzer József 
főrabbit és a Budapesti Rabbiképző Egyetem főtitkárát is. Teremtsük meg a békét az IPLA software 
segítségével a vallásos zsidók és a nem vallásos zsidók és nem zsidók között, az egymás önérzetét 
és emberi jogait sértő szövegek minden fél saját maga által, valamennyi vonatkozásban hatályon 
kívül helyezésével, vagyis törvényen kívülinek nyilvánításával! Ugyanez a javaslatom a muszlim, a 
keresztény és minden egyéb más vallás és a kommunista stb. szervezetek, szekták hívei felé is, ha 
szeretnének egymással békében élni.

A vallási program (lásd: Mózes II. 23. 20-33.) szerinti módon, a mérgezően vagy nem mérgezően 
sózott élelmiszerekkel, meg a nem mérgezett és nem fertőzött vagy mérgezett és fertőzött ivóvízzel 
(és repkedő veszélyes állatokkal) folytatott bűnözések és azok „eredményei”  konkrét mérési és 
statisztikai stb. bizonyítékait, például azt, hogy tíz fiatal magyar férfiből ma már kilencnek az 
ondója miért nem felel meg a spermabanki követelményeknek, lásd a „www.aquanet.fw.hu” 
internetes tudományos honlapunkon. 

Budapest, 2006. október 11. 
All Software Rights Reserved!

Cc. Dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész
Cc.: Dr. Schweitzer József főrabbi

Tisztelettel: 
Tejfalussy András s.k.

ORBÁN VIKTOR ÉS MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE, a Ptk. 484-487. §. szerinti nyilvános 
kárelhárító ügyvitel keretében, részére és Schmitt Pál köztársasági elnök részére is megküldve!

Verőce, 2011. szeptember 10-én.


