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NEM VOLT „IGAZ EMBER” A NAPOKBAN MEGHALT ROSKA TAMÁS AKADÉMIKUS 

NYILVÁNOSAN  KIJELENTEM,  HOGY  A  TUDOMÁNYOS  KUTATÁSOKAT
AUTOMATIZÁLÓ, NAGYSÁGRENDEKKEL GYORSÍTÓ NEMZETKÖZI SZABADALMAIM
SZERZŐSÉGÉT  ELLOPTÁK.  A  NEMZETKÖZI  ANYAGVIZSGÁLÓ  TUDOMÁNYOS
KONFERENCIÁN  TARTOTT  PLENÁRIS  ELŐADÁSOM  szerinti  tudományos  kutatás
automatizáló, kutatás gyorsító bázis-hardware- és bázis-software találmányaim és mérő létesítmény
bázisterveim „szerzőségét” Roska Tamás akadémikus (és a fia is) ellopták. Ellopták a találmányaim
szerinti  anyagkezelési-gradiens-hullámoztató  anyagkutatás-automatizáló  mérési-  és  kiértékelési
software-imet.  Ellopták  a  hardware-  és  software  megoldásaimat,  a  gradiens-kezelésekkel  és
gradiens-csökkentésekkel  a  hatásokat  optimálisra  kalibráló,  anyagtechnológia-optimalizáló  bázis
software-imet,  s  azokat  átnevezve  saját  kutatócsoportjuk  kutatás-fejlesztési  eredményüknek
hazudták, hazudják. Roska Tamás és fia ellopta az alábbi konform leképzéses „hullám elrendezéses
dimenzió transzformáló” bázis software-met  és az arra  alapozott  optikai  számítógép és  vízuális
analizátor  hardware-  és  software  találmányaimat  is.  Azután  kezdték  el  a  kutatás-fejlesztési
eredményeimet ellopni, miután az MTA martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézet kölcsönkérte a

fitotronos  növénykutatásai  felgyorsítására,  ill.  miután  az  ELTE  Szerveskémiai  Tanszéke
kölcsönkérte a gyógyszerkutatásai felgyorsításához. Hozzájutottak, mivel elintéztem, hogy a Csepel
Művek  Fémműve  kutatóintézeti  munkahelyem,  s  később  az  Innofinance  Általános  Innovációs
Pénzintézet szerződő partnerem felkérte az MTA SZTAKI-t a jelenítő (vízuális) analizátor software-
em  számítógépbe  programozására,  ill.  a  MÉM  Növényvédelmi  és  Agrokémiai  Központi
munkahelyem felkérte  az MTA KFKI-t ugyezen software-em számítógépre adaptálására.  (Egyik
intézmény sem végezte el, ezért a számítógépes adaptációt saját programozókkal én végeztettem el,
az  általam  irányított  tudományos  társaságoknál).  Amikor  nyilvánosságra  került,  hogy  a
programjaimat Roska Tamás és Furka Árpád ellopták, ők és főnökeik azzal védekeztek, hogy már
letelt a szabadalmaim oltalmi ideje. Ha letelt, akkor is én vagyok a feltaláló szerző és nem Roska
Tamás  és  a  fia  (vagy  Furka  Árpád)  és  a  munkatársaik,  ugyanis  a  találmány  szerzőség
elidegeníthetetlen  személyiségi  jog.  Emellett  az  általam  feltalált  eljárásokkal,  berendezésekkel
kapcsolatos vezérlő software-imre és mérő létesítmény elrendezési terveimre 70 évig a halálom után
is kizárólagos szerzői jogom áll fenn, a szabadalmaim oltalmi idejétől függetlenül. Akkor is, ha
ezeket az akadémiai tolvajokat minden lehető hazai (pl. Bólyai díj) és nemzetközi (pl. vatikáni)
kitüntetéssel  is  ellátták,  és  pl.  Nobel-díjra  is  ajánlották.  Az  akadémikusok,  s  őket  bűnpártoló
ügyészek, MTA-s és állami vezetők bűncselekményeit lásd a mellékletek alapján! 
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Mellékletek:
1.

 SOKAT ÍGÉRÕ KOMBINÁCIÓK - ChemoNet 

chemonet.hu/hun/teazo/interju/elte/furka.html 
 

 Im Cache  
 Ähnliche Seiten 

Dr. Furka Árpád 1931-ben született Kristyorban (Románia), egy kis faluban a 
mócföldi aranybányák vidékén. 1942-ben települnek át Magyarországra. 1951-
ben …

 Furka Árpád  : Forradalom a gyógyszerkutatásban 

www.dura.hu/html/mindentudas/furkaarpad.htm Im Cache  
 Ähnliche Seiten

FULLÁNK, 2003 december -2004 január
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 furka1 - Tejfalussy 

www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.../furka1.htm 
 

 Im Cache 
Furka  Árpád Nobel-díjra  jelölése  csalás.  A  nevezett  hazudott  a  Szonda  
mûsorában,  mivel  jóval  õelõtte  mi:  Dr.  Kótai  András  és  munkatársai  Dr.  Gánti  
Tibor …

2.

önéletrajz - MTA - Címlap 

  mta.hu/fileadmin/2008/03/Roska_Tamas_CV.doc 

Roska Tamás akadémikus 1940-ben született Budapesten. 1964-ben a Budapesti Műszaki 
Egyetem Villamosmérnöki Karán szerzett kitüntetéses diplomát, 1973-ban a …

 Jegyzet a Brüsszeli Magyar Tudós Klub második ... 

www.brusszel.balassiintezet.hu/hu/belgium2/...roska-tamas...   Cached 
Jegyzet a Brüsszeli Magyar Tudós Klub második gyűléséről és Dr. Roska Tamás 
előadásáról . ... (CNN) elvén működő celluláris hullám számítógépek

Celluláris   hullám   számítógépek és a Budapesti Bionikai ... 

 

www.brusszel.balassiintezet.hu/hu/belgium2/288-b2   Cached 
Celluláris hullám számítógépek és a Budapesti Bionikai Innovációs Központ ... Roska 
Tamás Széchenyi-díjas magyar villamosmérnök, informatikus, ...

MT 2003/3 1 - Magyar Tudomány | Archívum 

  

www.matud.iif.hu/03mar/roskabev.html   Cached 

Roska Tamás a számítógépeknek egy új változatáról, az analogikai hullám-számítógépekről mutatja meg, …

MT 2003/3 8 - Magyar Tudomány | Archívum 

 

www.matud.iif.hu/03mar/roska.html   Cached 
Roska Tamás. az MTA rendes tagja ... celluláris analogikai "hullám ... adattípusai egy új analogikai 
gondolkodási és következtetési módszer keretét …
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CELLULAR NEURAL NETWORKS AND VISUAL COMPUTING : Agapea ... 
www.agapea.com/…lular-Neural-Networks-and-Visual...
Libro de Tamas Roska; Cambridge University Press; 9780521018630; 408p.; 53,92 €. Cellular 
Nonlinear/Neural Network (CNN) technology is both a revolutionary concept and 

Eutecus, Inc. - Company Profile by Insideview 
www.insideview.com/directory/eutecus-inc
Company profile for Eutecus, Inc. in Berkeley,CA. Get accurate business information including 
key contacts, company financials and more in the Eutecus, Inc. business ... 
Joint EU/NSF Strategic Workshops 
dimacs.rutgers.edu/NSF_EU/schedule.html
Bio-Inspired Information Technologies (Bionics) June 19 - 21, 2001 Location: Brussels, Belgium 
Contacts: Tamas Roska, roska@sztaki.hu; Remi Ronchaud, remi.ronchaud@ ... 
2010 12th International Workshop on Cellular Nanoscale ... 
toc.proceedings.com/07428webtoc.pdf
Berkeley, California, USA 3-5 February 2010 IEEE Catalog Number: ISBN:   CFP10CNN-              
PRT 978-1-4244-6679-5 2010 12th International Workshop on Cellular Nanoscale Networks 

3.

Duna tv. 2014. június 21.

Bolyai-díjasok – Roska 
Tamás
15:42 - 16:39
333 o.

A Bolyai-díja tudósok sorozat első része Roska Tamás Bolyai-díjas 
bionikus mérnök-kutató tudományos-fejlesztői és oktató munkáját 
mutatja be. Feltalálója az első programozható abalogikai celluláris 
szuperszámítógép-elvnek és CNN-bionikus szemnek. A MTA SZTAKI-
ban az Analogikai és Neurális Számítógépek Kutatólaboratóriumának 
vezetője. Alapító dékánja a PPKE Információs Technológiai Karának. 
Kutatási területei közé tartozik az infobionika, mely napjaink egyik 
legdinamikusabb tudományága.

                                                                             4.

Untitled Document [www.tejfalussy.com] 

  

www.tejfalussy.com/.../szoveg/RoskaFurkaMTAKoztElnBunseg.htm   Cached 
Roska Tamás munkahelye, az MTA ... A férjem által kitalált kutatási-mérési módszer, 
az úgynevezett "hullám-" vagy "antivak-antirandom" módszer egy teljesen …
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1976-ban  TE-775.  alapszámmal  nyújtottam  be  a  Magyarországi
Találmányi  Hivatalhoz  az  automatikus  anyagtechológia-kutató-  és
optimalizáló mérő létesítmény találmányom bázistervét, a működését
vezérlő bázis software leírásával:

Kutatás-fejlesztési feltalálói munkám néhány „hivatalos” elismerése: 

6/17. oldal, 2014-06-22,   Ügykód: mta-furkapiszka-roskamocska-140622

www.tejfalussy.com



7/17. oldal, 2014-06-22,   Ügykód: mta-furkapiszka-roskamocska-140622

www.tejfalussy.com



8/17. oldal, 2014-06-22,   Ügykód: mta-furkapiszka-roskamocska-140622

www.tejfalussy.com



6.

Kód: SZTAKI-Vamos-080109
MTA SZTAKI
Vámos Tibor akadémikus
Fax: 209-5275

Tisztelt Főigazgató Úr!

Átnéztem a tegnap egyeztetett holnapi személyes megbeszélésünk tárgyát képező CS-MTA 
SZTAKI Keret szerződés (1977. április hó) 2.2 pontja szerinti hardware-software kutatási 
eredményeim korábbi dokumentációit, szerződéseit. Ezeket meg tudom mutatni holnap is.
Jó lenne, ha az Önök által a témában végzett – tudtommal több tucat bel- és külföldi kutatóhelyen – 
mindmáig folytatott kutatás fejlesztés és az általam végzett kutatás-fejlesztés együtt szolgálhatná 
Hazánk érdekeit, ezért szeretném, ha ezeket az eredményeket kölcsönösen megismernék az azok 
létrehozásában közreműködők. Lényegében erről szeretnék Önnel előzetesen megállapodni, mivel 
Stefán Mihály elfelejtette meghosszabbítani a szerzői hozzájárulásomat a vele aláírt szerződés 
megszűnését követően, s ez vezetett a Roska Tamással való vitámhoz.

Budapest, 2008. január 09.

Tisztelettel: Tejfalussy András (+36 20 2181408)
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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  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. 

Budapest, 2014. 06. 22. Üdv, Tejfalussy András

A rendőrségnél büntetőeljárást kezdeményezek az alábbi 1-3./ szerinti találmány
szerzőség lopást folytató akadémikusok és akadémai és ügyészségi fedezőik ellen.

1./ A találmány szerzőségemet ellopó Magyar Tudományos Akadémia által támogatott
akadémikus  bűnözőket  fedező  ügyészek  azzal  a  hazugsággal  állították  le  a  „találmány-
szerzőség lopó” Furka Árpád, Roska Tamás és társaik ellen a NAV-nál indult nyomozást, és a
Nógrád  Megyei  Bíróságon  folytatott  jogvédő  perem,  hogy  a  szabadalmaim  érvényességi
idejének  elteltével  az  ahhoz  való  személyiségi  jogom  is  megszűnt,  hogy  ne  engedjek  más
személy(eke)t szerepel(tet)ni a saját tudományos találmányaim „szerzőjeként”. Azt hazudják,
hogy az a személyiségi jogom is megszűnt a szabadalmaim érvényességi idejének elteltével,
hogy  a  szabadalmaztatásra  is  bejelentett  találmányaimban  is  szereplő  software-imre  és
létesítmény terveimre önálló software- és létesítmény tervezői szerzői jogot érvényesíthessek. 

2./ Az MTA Tudomány Etikai Bizottsága tagjai és vezetője azt hazudták, hogy az MTA
és  kutatóintézetei  nem  ismerték  a  kutatás  gyorsító  automatizálási  találmányaimat,  a
nemzetközileg  nyilvánosan  publikált  méréstani  szabadalmaimat.  pl.  a  CE-781  alapszámú
szabadalmi bejelentsem szerintit sem, amelyet az MTA-MKI-nál a néhai igazgatójával közös,
Ma-2716 magyar szabadalmi hivatali alapszámú fitotron készülék szabadalmam keretében ott
1974 óta legálisan használnak, s azt sem, amit az MTA Kémiai Kutatóközpont a katalizátor
kutatásaihoz ma is illegálisan használ, Furka Árpád és Roska Tamás találmányának hazudva.

3./ Az Országos Találmányi Hivatal nem találta azokat a (TE-775, CE-1110, CE-1112.
alapszámú) magyar szabadalmi hivatali bejelentéseimet, amelyekben azok a bázissoftware-
eim és létesítmény bázisterveim szerepelnek, amelyeket az MTA-sok Roska Tamás és Furka
Árpád találmányainak hazudnak. Az M1, M2, Duna Televízió(k) e héten is a most elhúnyt
Roska Tamásék eredményeként méltatta az általuk tőlem lopott hullámmódszeres és optikai
(vízuális) számítógépes találmányaimat! A fentiek konkrét bizonyítását és bizonyítékait lásd
az ügyészek által a Nógrád Megyei Bíróságnál is akadályozott perem aktájában, és az alábbi
nyilvános,  tudományos  honlapomon.  http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/aquanet-
apla/aquanet-2-apla/aquanet-2/szoveg1/szerzoi-jog-eltulajdonito-csalokat-leleplezes.htm

Budapest, 2014. 06. 22. Tejfalussy András feltaláló (1-420415-0215), 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
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Tejfalussy András honlapja

 TISZTELT HÖLGYEK ÉS URAK!

Azzal,  hogy 1970-ben  feltaláltam a  GTS-ANTIRANDOM software-t,  majd  1981-ben az
APLA  software-t  is,  ezekkel  lehetővé  tettem  a  sokváltozós  harmonikus  mérésekre
alapozott  optimalizált  döntéseket,  amelyekkel  ténylegesen optimumra lehet  szabályozni
valamennyi egyéni és a közös létfeltételt. Mivel a hazai kormánytisztviselők nem igazán
kedvelik a tényleges optimalizálásokat, e honlap segítségével is keresek segítőtársakat a
meglévő és a jelenleg fejlesztett optimalizálási megoldásaim hazánk javára való szélesebb
körű alkalmazásához, az alábbi 2 főtémakörben: 

1.

AQUANET
OPTIMUMKALIBRÁLÓ GTS-ANTIRANDOM SOFTWARE

 http://aquanet1.net76.net honlapról biztonsági másolat (14/1/2012)

BELÉPÉS-1.

Nagy nyilvánosság előtt is lelepleztük a sofware-ink hazai és külföldi szerzőség-tolvajait 

Szerzőséget lopással kísérletezőket leleplezés

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/aquanet-apla/aquanet-2-apla/aquanet-
2/szoveg1/szerzoi-jog-eltulajdonito-csalokat-leleplezes.htm
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Nyílt levélként, a mindenkori köztársasági elnökhöz címzett feljelentés

TUDOMÁNYOS SZERZŐSÉG LOPÓ AKADÉMIKUSOKAT IS FEDEZNEK A KÖZTÁRSASÁGI
ELNÖK KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ELUTASÍTÓ HAMIS HATÁROZATÁVAL (X-398/1998.)

Miért tűntek el az hazai szabadalmi hivatal (SZTNH) hivatalos internetes találmányi
nyilvántartásából az Magyar Tudományos Akadémia és a tudományegyetemek által
állami stb. kitüntetések elnyeréséhez és mások Nobel-díj szerzési kísérletekhez az ő
tudományos találmányainak 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 abban szereplő találmányaimat, a
hazai  és  külföldi  különböző  kutatóhelyek  a  software-im  és  létesítmény  terveim
szerzőségét a „KOMBINATORIKUS”-nak, „HOLOGRAFIKUS”-nak stb. átnevezésekkel
és „kellően elrontással” ellopó kutatók „saját szerzeményeként” tudják értékesíteni?

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.html)

      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.aquanet-apla.atw.hu/szerzoi-
jog-eltulajdonito-csalokat-leleplezes.html)

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

*

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.

* A SOFTWARE FOGALOM MÛSZAKI 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:
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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 eltünteti próbált) 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. / 2014. 06. 22.

           

 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 végelszámolója, 1036 Bp. Lajos u. 115.,
Tel./fax: +36-1-250-6064, 06-27-380-665, E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com. 

Copy: Polt Péter legfőbb ügyész kezéhez
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feladó:  András Tejfalussy <tejfalussy.andras@gmail.com> 

címzett:
 Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
 Ügyelet ORFK <ugyelet.orfk@orfk.police.hu>;
 New Main President In Hungary <orbanviktor@orbanviktor.hu>

másolatot kap:
 janos.ader@parlament.hu;
 nograd@birosag.nograd.hu;
 Kovács Tamás <lu@mku.hu>

titkos másolat: TA-címlista

dátum:  2014. június 23. 16:53

tárgy:
 NEM VOLT "IGAZ EMBER" A NAPOKBAN MEGHALT ROSKA TAMÁS 
AKADÉMIKUS. A rendőrségnél büntetőeljárást kezdeményezek a tudományos találmány 
szerzőség lopást folytató akadémikusok és akadémai és ügyészségi fedezőik ellen.

küldő:  gmail.com
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