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Kód: kisgazdapart-segitese-130820
„A” KISGAZDAPÁRT SZAKÉRTŐI SEGÍTÉSE

Mellékelten megküldöm tanulmányozásra a www.tejfalussy.com honlapon és a HUN-TV „Sorsunk
alakítói” c. műsorában általam ismertetett, megvalósításra javasolt kárelhárítási és rezsicsökkentési
terveket, a növénytermesztési- és egészségi kockázat csökkentésére, a házikertekbeli hagyományos
szennyvíz-újrahasznosítás felújítására, a kerti kutakból energia-újrahasznosító desztillálókkal való
olcsó tiszta biztonságos ivóvíz biztosítására, az önellátó tanyák állati erővel elektromos árammal és
sűrített  levegővel  ellátására,  és  a  geotermikus  energiával  való  hőtermelés  és  villamos  energia
előállításra, amelyek alkalmasak a Kisgazdapárt Magyar Várban tartott gyűlésen általam ismertetett
11 eltitkolt csőd főok önerővel elhárítására is. 

Mellékletek: 

1./ A 11. eltitkolt csőd főok leírása (Kód: CSOD-FOTITKOK-OE-100223a).

2./ „REZSICSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉG A HÁZIKERTTEL RENDELKEZŐK SZÁMÁRA” c. 
javaslat (kód: rezsicsokkento-szennyvizhasznositasi-javaslat-130820).

3./ Az önellátó tanyákon állati erővel való villamos áram- és sűrített levegő termelést ajánlás (kód:
TanyaiEnergiaellatoLetesitmenyBazisterv110904b).

4./ A talajmérgező, aszályfokozó kálisó és konyhasó műtrágyák feleslegességét és kárait leleplezés
(kód: mehnam-info-termofold-130321a).

5./ A mérgező kálisóval kevert étkezési sók vesemérgező, magasvérnyomásokozó, ivartalanító 
hatásait bizonyító méréstani bizonyítékok ismertetése (kód: mehnam-info-egeszseg-130319).

6./ Mérgező KCl kálisótól biztosan mentes egészségvédő gyógyszertári NaCl konyhasó beszerzési 
lehetőség (kód: tisztaso-reklam-2).

7./ Egészségvédő tiszta desztillált ivóvíz előállítása a visszanyert hőt háztartási vizet lágyításra és 
melegítésére és hősugárzásra hasznosító DVÍZBOILER kislétesítményekkel (kód: dvizboiler-3).

8./ Egészségvédő tiszta desztillált ivóvíz házilagos, olcsó előállítása hőszivattyús desztillálóval
(kód: hoszivattyus-ivoviztisztito-letesitmeny-bazisterv-130816).

9./ A mezőgazdasági gépfejlesztésben gyakorlott Molnár Pál mérnök úrral és testvérével, Molnár
László úrral, és Dr. Horkovits-Kováts János elnök úrral kialakított értékelő listák arról, hogy mi az,
„ami kell a magyarok fennmaradásához”, s hogy ezen célok eléréséhez „mi áll(hat) a Kisgazdapárt
rendelkezésére”, a Magyar Állam jól működése megalapozáshoz. Mindenkit kérek, hogy legjobb
tudása szerint egészítse ki ezeket a listákat az általa fontosnak gondolt (vektor)elemekkel, hogy az
általa fontosnak tartott  célok és megvalósítási mód, adottság,  eszköz hasznosítási  lehetőségek is
közvetlenül figyelembe vehetők legyenek a Kisgazdapárti stratégia aktuális optimalizálásai során
(kód: akp-apla-vektorok-130415a). 

10./ A Who is Who által közzétett, a szerzői jogaimat bitorlók és a hatáskalibráló méréseink alapján
lebuktatott csalók ellenem terjesztett rágalmait ellentételező életrajzom (kód: ta-whoiswho-eletrajz).

Verőce, 2013. 08. 20.                                                                                                 Tejfalussy András
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1. melléklet
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2. melléklet,  MEHNAM-info / Gazdaképzés     Kód: rezsicsokkento-szennyvizhasznositasi-javaslat-130820

Közérdekű kárelhárítási javaslat a Ptk. 484-487. § szerinti „megbízás nélküli ügyvitel” útján:
REZSICSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉG A HÁZIKERTTEL RENDELKEZŐK SZÁMÁRA

Azokban  a  házikertekben,  ahol  a  felszín  alatti  víz  védelmére  nincs  megtiltva  az  állati  trágyával  és
műtrágyával trágyázás, vissza kell térni az ott termett zöldségek, gyümölcsök megemésztése során keletkező
emberi és állati ürülék talajtrágyaként való felhasználására, biológiai újrahasznosítására.

Ez  nem igényel  komoly  erőfeszítést  igényel  az  ingatlantulajdonosok  részéről,  ugyanis  az  eddigi  hibás
rendeletek következtében a  legtöbb helyen  eltűntek az  ásott  és  fúrt  ivóvízkutak.  Ahol  vannak,  ott  sincs
probléma, ugyanis egyre olcsóbb működésű energia-újrahasznosító ivóvíz desztillálók kaphatók, amelyekkel
a  víz elgőzölögtetéséhez felhasznált  összes  hőenergia  visszanyerhető a gőz vízzé visszahűtésekor),  tehát
olyan  kerti  kutakból  is  egészséges,  tiszta  ivóvíz  nyerhető,  amelyekbe  leszivároghat  műtrágya,
növényvédőszer, állati- vagy emberi trágya, háziszennyvíz a talajfelszínről.

Korábban minden kerttulajdonos tudta ezt és alkalmazta. Mostanában azonban valakik, valamiért büntgetik a
HAGYOMÁNYOS FÖLDES FALÚ EMÉSZTŐGÖDRÖK HASZNÁLÓIT „a felszín alatti ivóvízkészletek
tisztaságát őrzés, környezet- és egészségvédelem” ürügyén. Ott is,  ahol az emberi ürülék helyettesítésére
műtrágyák használatát engedélyezik és akadályozzák a kerti kút víz ivóvízként használatát. Magyarázatul
szolgálnak az időközben előkerült alábbi titkosszolgálati programok, melyek előírják, hogy szennyeződött
vizet ivásra kell kényszeríteni a „bennszülötteket”:

Kérem Dr. Illés Zoltán államtitkár úrtól, hogy e rezsicsökkentést rendelet-módosítással segítsék elő!
Verőce, 2013. 08. 20.                             Tejfalussy András (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com)
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3. melléklet                                                                 Kód: TanyaiEnergiaellatoLetesitmenyBazisterv110904b

TANYAI ENERGIA-ÖNELLÁTÓ BIO-LÉTESÍTMÉNY BÁZISTERVE
ORBÁN  VIKTOR  MINISZTERELNÖK  ÉS  FAZEKAS  SÁNDOR  VIDÉKFEJLESZTÉSI  MINISZTER
SEGÍTÉSÉRE,  „tanyafejlesztési  projektnél”  megvalósításra  felajánlva,  a  Ptk.  484-487.  §.  szerinti
KÖZÉRDEKŰ  kárelhárítás  keretében,  a  létesítmény  tervi  szerzői  jog  fenntartásával.  

TANYAI ENERGIAELLÁTÓ LÉTESÍTMÉNY BÁZISTERV,  ELSŐSORBAN A TANYÁK NAGYOBB
TELJESÍTMÉNYŰ MEZŐGAZDASÁGI MUNKAGÉPEI, JÁRMŰVEI, VALAMINT HÁZTARTÁSI ÉS
EGYÉB  ESZKÖZEI  SŰRÍTETT LEVEGŐVEL,  ELEKTROMOS  ÁRAMMAL,  ÉS  FŰTŐ-  ÉS/VAGY
ÜZEM-ANYAGKÉNT, HIDROGÉNNEL VALÓ ENERGIA-ÖNELLÁTÁSÁHOZ.

AZ  ENERGIAELLÁTÓ  LÉTESÍTMÉNY  BÁZISTERV  ABBÓL  ÁLL,  HOGY  AZ  ÖNMAGÁBAN
ISMERT,  AZ  ALÁBBI  VÁZLAT  SZERINTI  VAGY  HASONLÓ  TIPRÓKORONGHOZ  ÉS/VAGY
KERINGŐHÖZ,  MELY  IGAVONÓ  ÁLLATOK  EREJÉT  FORGÓMOZGÁSSÁ  ALAKÍTJA,
ÖNMAGÁBAN  ISMERT  ÉS/VAGY  AZOKHOZ  HASONLÓ  MÓDOKON,  LÉGSŰRÍTŐ  ÉS/VAGY
ÁRAMFEJLESZTŐ GENERÁTOR VAN CSATLAKOZTATVA, S AZOKHOZ AZ ÁLTALUK TERMELT
ENERGIÁT  HASZNÁLÓ  ÉS/VAGY  TÁROLÓ  ESZKÖZÖK  VANNAK  CSATLAKOZTATVA,  PL.
ÖNMAGÁBAN  ISMERT  SZERKEZETŰ  VAGY  AZZAL  ANALÓG  MŰKÖDÉSŰ  LÉGMOTOR,
LÉGTARTÁLY, HIDROMOTOR, SZIVATTYÚ, VÍZTÁROZÓ, ELEKTROMOS ÁRAMMAL MŰKÖDŐ
ESZKÖZÖK,  ÁRAMMAL  A  VIZET  HIDROGÉNRE  ÉS  OXIGÉNRE  BONTÓ  BERENDEZÉS,
ÜZEMANYAGCELLA, AKKUMULÁTOR, STB.

A Fazekas  Sándor  vidékfejlesztési  miniszter  úrtól  Piliscsabán  2011.  szept.  2-án  hallott  tanyafejlesztési
elképzelésekbe minden szempontból beleillenek ezúton általa is ihletett, itt bemutatott terv szerinti egyszerű
és  olcsó  tanyai  energiatermelő  hagyományos-új  létesítmények.  A cigányság  részére  is  munkalehetőséget
biztosít, hogy a hagyományos járókerék- és keringő részegységeket ők is tökéletesen meg tudják építeni. Sőt,
a  saját  vidéki  településeik  energia-önellátását  is  ezen  a  módon  tudják  saját  erőből  és  igen  olcsón
megvalósítani,  a  Cigányok  a  Létfeltételek  Védelméért  Alapítványt  (CLVKA)  Szervező  Iroda  korábbi
terveinek megfelelően.

Tiprómalom rekonstrukciós rajza:

A  tiprómalmot  ökrök  vagy  bivalyok  hajtották.  Járókereke  –  a  10  m-nyi  átmérőjű  tiprókorong  –
ferde  síkban  állt.  A  tiprókorong  középmagasságában  felfelé  igyekvő  állatok  mozogtak,  amelyek  a
valóságban  egyhelyben  jártak,  és  tiprásukkal  hátrafelé  hajtották  a  korongot.  Az  állatok  jobb
kapaszkodása érdekében a tiprókorong járófelületét lécezéssel és földtapasztással látták el.

A  járgányosmalom  járókerekét  –  a  10–14  m  átmérőjű  keringőt  –  lovak  húzták.  A  keringő
vízszintes  síkú  körmozgását  az  áttételi  elemek  vették  át,  és  felgyorsítva  továbbadták  a  forgókőnek.
A  három  malomtípus  között  ez  volt  a  legelterjedtebb.  Ezért  mai  szóhasználatunkban  elsősorban
ezt a típust nevezzük szárazmalomnak.

Verőce, 2011. szeptember 4.                                                                   

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215) okl. vill. mérnök, feltaláló,
TEJFALUSSYSOFTWARE RIGHTS PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
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5. melléklet 

7/19. oldal, 2013-08-20, Kód: kisgazdapart-segitese-130820



6. melléklet
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7. melléklet
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8. melléklet

MEHNAM-info                                  Kód: hoszivattyus-ivoviztisztito-letesitmeny-bazisterv-130816

HŐSZIVATTYÚS IVÓVÍZTISZTÍTÓ LÉTESÍTMÉNY BÁZISTERV

HENDE CSABA HONVÉDELMI MINISZTERHEZ IS CÍMZETT NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ
JAVASLAT,  AZ  ARZÉNNEL STB.  TÚLSZENNYEZETT  HAZAI  IVÓVIZEK  HÁZTARTÁSI
TISZTÍTÁSÁRA, A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLTAL JELENLEG IS FOLYTATOTT,
LAJTOSKOCSIVAL VALÓ IVÓVÍZ KIHORDÁS ÉS SZÉTOSZTÁS HELYETT.

HEVÍTÉSI-  ÉS  ELPÁROLOGTATÁSI  HŐT  HŐSZIVATYÚVAL  VISSZANYERŐ  ÉS
TOVÁBBI  VÍZELGŐZÖLEGTETÉSHEZ  HŐFORRÁSKÉNT  ÚJRAHASZNOSÍTÓ
HÁZTARTÁSI IVÓVÍZTISZTÓ LÉTESÍTMÉNYEK BÁZISTERVE ÉS HOZZÁ
MŰKÖDTETŐ BÁZISSOFTWARE:

Mivel teljes egészében is visszanyerhető a víz felhevítésére és elpárologtatására felhasznált hő a gőz
vízzé visszahűtésével, olyan, megfelelő hőszivattyút kell keresni vagy készíttetni, amelyik alkalmas
hőfokon képes visszahűteni a gőzt vízzé és a visszanyert hőt olyan hőfokon leadni, ami megfelel a
további vizet felmelegítésre és elpárologtatásra. Működtetéshez software: Frakcionálva desztillálás
célszerű, csak az olyan vízpárlat használata, amelyik a forrási hőmérsékletet elért vízből származik.

Miután az bármely más víztisztítási megoldás megbízhatatlanabb, mint a frakcionálva desztillálás, s
a más elven működő háztartási ivóvíz desztillálók túlságosan növelik a háztartások rezsijét, a fenti
ivóvíztisztító létesítmény megvalósulása lakossági szinten egészségjavító és rezsi csökkentő hatású.
A Talmud (zsidó törvénykönyv) szerint is a desztillált víz a legegészségesebb ivóvíz (Taanith 10 a.
lap). A Fejlesztési Minisztérium az arzénnel mérgezett ivóvíz tisztítására rendelkezésre álló európai
uniós pénzkeret terhére pl. a Budapesti Műszaki Egyetemmel is kikísérleteztetheti a fenti módon
ivóvíz átpárlásra alkalmas hőszivattyúkat és azokra alapozott konkrét létesítmény terv változatokat,
és azokat pl. Kína is gyártaná, ha a hazánk és a más államok között fenntartott adózási különbségek
itteni termékár növelő hatása miatt esetleg egyik magyarországi cég sem vállalná fel a gyártását. 

A szerzői jogvédelmi teljes időszakban 2% licencdíjat kérek a fenti bázisterven alapuló termékek
eladási árából, miután ettől kezdve, ahol egyáltalán van valamilyen víz, nem lehet ivóvíz probléma.

Verőce, 2013. 08. 16. 
Tejfalussy András*  (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com)
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9. melléklet

Kód: akp-apla-vektorok-130415b

Főtémakör neve:  KP MEGÚJÍTÁS  (KP=”A” Kisgazdapárt)

Témakör neve: KP MEGÚJÍTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ APLA ALKALMAZÁS

Téma neve:  KP MŰKÖDÉSI STRATÉGIÁT OPTIMALIZÁLÁS APLA-val 

Vizsgálat célja: MAGYARVÉDŐ ÁLLAMMŰKÖDÉST MEGALAPOZÁS

Vektor-1:    AMI KELL A MAGYAROK FENNMARADÁSÁHOZ

KP tagjai képessé tétele a nemzetvédelemre (H)

Idős embereket gondozás, háztartási munkákban segítés, pl. takarítás, mosás, 
ételkihordás, fűtés, kertgondozás stb.  (H)

Védelmi láncolatok megszervezése  (H)

Fizikai erőnlétet fejlesztés, fenntartás  (H)

Saját email hálózat kialakítás és működtetés  (H)

HUN TV-ben KP rovat létrehozása  (H)

KP korábbi eredményes munkáit bemutatás  (H)

KP korábbi hibáit elemzés és megismétlődésüket elhárítás (H)

Toborzás, havonta új tagok felvétele, ajánlás és alkalmassági próba alapján  (H)

Erkölcsi alapnormák betartása a működési területen  (H)

Önfenntartó gazdálkodás megtanulása és tanítása  (H)

Honvédelem alapjainak az elsajátítása  (H)

Növénytermesztési és állattartási alapismeretek megtanulása és tanítása  (H)

Szeretet, mint életfilozófia tudatos alkalmazása  (H)

Bajtársi segítségnyújtás  (H)

A Szent Korona Értékrend szerinti Alkotmány helyreállítása történelemre oktatás 
bevezetése (M)
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Csak magyar érdekeket képviselő, pártmentes, nem korrumpálható szakértői kormány 
felállítása (M)

Okos és becsületes, legjobb szakember vezetőket kell akarni (T)

Ökoszisztéma stabilitást biztosító termelést és fogyasztást kell akarni (T)

Teljes körű, nyílt demokratikus tájékoztatást kell akarni (T)

Kétkamarás parlamentet kell akarni, visszahívható, alulról megválasztott képviselőkkel (M)

Szeretet alapú, igaz emberséget és barátságot kell akarni (T)

Igazságon, tudományon alapuló oktatást, kutatást és fejlesztést kell akarni (T)

Szolgáltató ágazatok (villany, gáz, víz, távközlés stb.) azonnali állami kézbe vétele, kötött 
árak (M)

EU-ból, NATO-ból kilépés, ha ŐK velünk szemben igazságtalanul diszkriminálnak (M)

Állami tulajdon-leltár készítése (M)

Helyre kell állítani a Magyarország területei kötelező védelmét, csak magyar tulajdonban 
tartását előíró, nemrég érvényét vesztettnek kikiáltott korábbi alaptörvényi előírásokat (T)

Minden olyan terület államosítása, amely Magyarország határain belül külföldi cég vagy 
külföldi, vagy kettős állampolgár állampolgár tulajdonában van (T) 

Valódi jogállamot kell akarni (T)

Az elvégzett munka társadalmi hasznosságával arányos, nemzetközi átlagnak megfelelő, 
igazságos munkadíjakat és egészségbiztonságot kell akarni (T)

A környezetbarát mezőgazdaság támogatása, élelmiszer-feldolgozó ipar állami kézbe 
vétele (M)

A föld, a földalatti kincsek azonnali birtokbavétele, zárolása, földhivatali átírása az állam 
javára (M)

Import élelmiszerek megadóztatása, hazai mezogazdaság azonnali pénzügyi támogatása 
(M)

Mezőgépipar soron kívüli fejlesztése (M)

Adósság visszafizetés leállítása (M)

Földbirtokszerkezet optimálisra átalakítása, a magyar érdekeknek megfelelően (M)

Az ország tönkretételéért felelősök megbüntetése (M)
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Kereskedelmi bankok, multi cégek számláinak zárolása (M)

Szabadalomlopás megakadályozása (M)

Lakásépítés állami támogatásának növelése, legyen minden családnak önálló lakása (M)

A Magyar Nemzeti Bank feletti rendelkezés visszaállítása (M)

Adóssággal küszködő háztartások adósságának felülvizsgálata, méltánytalan adósság 
eltörlése (M)

A tanyákon bevált természetközeli régi technológiák korszerű változatait is célszerű 
alkalmazni (T)

Csendőrség felállítása a bűn megakadályozására, nemzeti rendőrség a bűn üldözésére 
(M)

Nemzeti honvédelem erősítése, sorkatonaság visszaállítása (M)

Le kell leplezni és büntetni kell a magyar nemzetnek a törvénykezésben károkat okozó jogi
csalókat (T)

Oktatási rendszer átalakítása, pedagógusok béremelése, hitre, erkölcsre, valódi, 
ősmagyar hagyomány ismeretre nevelő történelem tanítás (M)

Magyar katonák azonnali visszarendelése külföldről (M)

Őrző-védő cégek felszámolása, fegyvereik összegyűjtése (M)

FKGP II. Világháború előtti 21 pontos követelmény rendszerének is érvényre juttatása (H)

Meg kell gátolni az eltitkolt jelenlegi 11 csőd főok (és a hasonlók) fennmaradását (T)

Meg kell gátolni, hogy cionizálják, hamis szakértők félrevezethessék az KP vezetőit (T) 

Le kell leplezni a mezőgazdasági termelés kockázatát növelő tudományos csalásokat (T)

KP csalásmentes országos mg.-i internetes technológiai tanácsadást hozzon létre (T)

KP csalásmentes országos eü.-i és táplálkozási internetes tanácsadást hozzon létre (T)

KP csalásmentes országos jogi és gazdasági internetes tanácsadást hozzon létre (T)

KP a magyarok elleni csalásokat leleplezni tudó saját nyomozó irodát hozzon létre (T)

KP-nek legyen csak a tagjai által finanszírozott biztonsági működtető rendszere is (T)

Kiegészítések Vektor 1-hez: …..
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Vektor-2:  CÉLJAI ELÉRÉSÉHEZ FKGP RENDELKEZÉSRE ÁLL(HAT) 

Boldog Özséb életéről szóló könyv, az abban leírt modell a Pálos életfelfogásról (H)

Figyelem felkeltő PszSz akciók filmre vétele és a HUN TV-ben közzététele (H)

Boldog Özséb életét ismertető előadók, előadások (H)

Önellátó mintagazdaságok (H)

Biokertészethez értők tudása (H)

Önellátó kisgazdaságok földműveléséhez eszközbiztosítási megoldások (H)

Önellátó gazdaságok energia ellátását állati erővel biztosító megoldás (T)

Szent Korona jogrendszerre alapozó személyekkel szervezetekkel együttműködés (H)

Környezetvédő növénytermesztést optimalizáló legkorszerűbb mérések eredményei (T)

Döntéselőkészítést és megoldás megvalósítást optimalizáló Automatikus Psycho-Logikai 
Analízis (T)

Egészségvédő táplálkozás, öngyógyítás ténylegesen hatékony módszerei, eszközei (H)

Összeharácsolt magánvagyonok elvétele, államosítása, közcélra való felhasználása (M)

Állatállomány, elsősorban az őshonos állatfajták gyors ütemű szaporítási lehetősége (M)

Saját szakmai gyakorlat (M)

Nemzeti elkötelezettség a magyarság megtartására, megvédésére (M)

A tévéadókon tisztességes ismeretterjesztő műsorok, gazdatanfolyamok sugárzása (M)

Együttműködési készség a nemzetmentési feladatok megoldásában (M)

Erdők telepítése és gondozása, szeméttelepek felszámolása (M)

Korábban jól működő hagyományos árvízlevezető, öntöző rendszerek, halastavak 
helyreállítása (N)

Természeti kincsek, olaj, gáz, termálvíz kiaknázása kizárólag hazai célra (M)

Meglévő kereskedelmi láncok felhasználása a szinte kizárólag magyar termékek 
árusításához (M)

MNB-nél zárolt valutatartalék felszabadítása, hazai pénznyomtatás megrendszabályozása
(M)
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Magyar vállalkozók jelentős előnyben részesítése minden területen a multikkal szemben 
(M)

Építőipari kapacitás teljes kihasználása, állami lakásépítő, útépítő program stb. (M)

A nemzeti érdekeinket szolgáló magyar szabadalmak gyorsított ütemű bevezetése (M)

Személyes hazai kapcsolat (M)

Magán Email Hálózatok (T)

Termőföld kizárólag állami tulajdonban, kizárólag magyar használókkal, pl. bérlőkkel (M)

Megújuló energetikai rendszerek fokozott támogatása, felhasználása (M)

Munkanélküliek bevonása a saját ellátásukba, közmunka programokba, és egyéb 
programokba (M)

GMO mentes, őshonos növények, zöldségek, gyümölcsök telepítésének előnyben 
részesítése (M)

Kapcsolatok szakmai fejlesztő munkában jártas magyarokkal (M)

Jól működő önellátó tanya rendszerek létrehozása, helyreállítása (M)

Magyar szabadalmak szerinti élettani optimum kalibráló mérési technika és software (T)

Személyes külföldi kapcsolat (M)

Parlagföldek környezetkímélő technológiákkal nemzeti érdeket szolgáló hasznosítása (M)

Társas vállalkozás (M)

Egyéni vállalkozás (M)

Egészségvédő étkezési só- és vízpótlási szabályok (T)

Egészségvédő, nagytisztaságú NaCl étkezési konyhasó, www.tisztaso.hu (T)

Számítógépek (T)

Élelmiszerexport csökkentése, csak annyi mehet ki, ami az ország szempontjából 
fölösleges (M)

Egészséges tiszta ivóvizet biztosító háztartási idesztilláló kislétesítmény bázisterv-modell 
(T)

Olcsó geotermikus hőhasznosítási technikák ismerete (T)
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Helyes technológiai ismeretek  (M)

Probléma megoldó, kárelhárító tudományos ismeretek, eszközök, módszerek (M)

Tudományos szélhámos(ság)okat leleplező szakértők (T)

Saját saját software szerzői jogok (T)

Saját termelőeszközök (M)

Saját ingatlanok (T)

Saját mérőműszerek (T)

Saját kézben tartott internetes televízió (H)

Saját kézben tartott internetes hírszerkesztés (H)

Saját internetes mg. tanácsadó szolgálat (H)

Saját internetes jogsegély szolgálat (T)

Saját műszaki fejlesztő gárda (T)

Saját informatikus gárda (T)

Saját rendezvények (H)

Segítő szakértők minden településeken (H)

Együttműködési megállapodások az KP céljai elérését elősegítő szervezetekkel (H)

A magyar ifjúságot hazaszeretetre bíztató, nevelő nemzeti példaképek, példák (H)

Egymást segítők polgári jogi társasági együttműködései (pl. önellátó klubok) létrehozása 
(T)

Közvetlenül termeljük meg, hozzuk létre saját magunk mindazt, amire szükségünk van  (T)

Megbízás nélküli közérdekű kárelhárítást végzés és kifizettetés, Ptk. 484-487.§ szerint (T)

Kiegészítések Vektor 2-höz: ….....

3. Vektor: KP CÉLJAI ELÉRÉSÉT GÁTLÓ HATÁSOK, SZERVEZETEK, 
MÓDSZEREK, ESZKÖZÖK, SAJÁT KORÁBBI HIBÁK
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A bonyolult sokváltozós döntésekből a megalapozatlanságokat és a hiányos hozzáértéseket automatikusan
kiszűrő APLA software részletes ismertetését és alkalmazási példáit lásd a www.tejfalussy.com honlapomon!
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10. melléklet                                                                                  Kód: ta-whoiswho-eletrajz

Tisztelt Cím! Tájékoztatásul megküldöm a Who is Who által közzétett életrajzomat.

Verőce, 2013. 08. 14.  Üdvözlettel: Tejfalussy András

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 ■

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.
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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 

Verőce, 2013. 08. 20.

Tisztelettel:  Tejfalussy András (magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmair.com  )
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