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FELTALÁLÓI SZERZŐI JOG ELTULAJDONÍTÁSI CSALÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN

A  szerzőség  nem  szűnik  meg  a  szabadalmak  lejártával.  Aljas  csalás, hogy  az  általam  feltalált 
tudományos  kutatás  gyorsítási  és  -automatizálási  software-ket  és  mérőlétesítmény-terveket,  és  ezeken 
alapuló  nemzetközi  szabadalmaim feltalálói  szerzői  jogait  különféle  átnevezésekkel  is  igyekeznek tőlem 
függetleníteni.  Az is aljas csalás, hogy a tudományos kutatási eredményeim eltulajdonítói és a vonatkozó 
software-imet engedély nélkül lemásoló és a sajátjának feltüntető, korábban általam foglalkoztatott Végvári  
Lajos és társai szerepelhetnek az általam feltalált kutatás gyorsító software-ek szerzőiként. Ebben az aljas 
csalásban ügyészek is részt vesznek! A szerzőség lopási ügyben ügyészek és más állami hivatalnokok 
sorozatos csalásai akadályozzák a nyomozást. A szerzőségemet eltulajdonító személyek lopási, csalási 
bűncselekményeit  az  ügyészek  „nem  bűncselekménynek”  hazudják. Ezzel  akadályozták  meg  a 
bűncselekmények elkövetői elleni polgári peres kártérítési eljárásaimat. A bűnöző ügyészek „gondnokság alá 
helyeztetni” is megkíséreltek. Ez úgy sem sikerült nekik, hogy a belügyminiszter és minisztertársai által rám 
uszított, a per tárgyalására bilincsbe verve odahurcoló rendőrök agyrázkódásosra vertek, összerugdostak 
(1997.IX.10.). Mindezeket Göncz Árpád köztársasági elnök X-398/1998. ikt. számú hamis (válasz-) irata is 
fedezi. Azt hazudja, hogy még a rendszerváltás előtt „gondnokság alá helyeztek”. Az elődjük hamis levelét a  
további köztársasági elnökök is érvényben tartották, Áder János is. Az ez elleni peremben bíráskodó dr. 
Pataki Árpád hamis ítélete pofátlanul azt hazudja, hogy „nem sértették meg a személyiségi jogaimat”. A 
bűnügyi  nyomozást  nemrég  a  Fejér  Megyei  Bíróságon  és  NAV-nál  és  a  Balassagyarmati  Bíróságnál 
akadályozták  meg  a  csaló  ügyészek.  Ezek  a  nem  zsidó  feltalálók  szerzői  jogát  semmibe  vehetik? 
Tolvajokat  fedezhet  az  „állampolgári  jogok  biztosa”  is,  aki(k)hez  többször  eredménytelenül 
fordultam?? Nem  demokrácia  van,  hanem  talmudizmus???  A  csalásaikkal  magas  tudományos 
akadémiai pozíciókra is szert tett bűnözők büntetlenül folytathatják a szerzőség lopási és csalási bűnözés 
azután is, ha az interneten közzétettem velük szemben az egyértelmű szabadalmi  bizonyítékokat,  lásd: 
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/aquanet-apla/aquanet-2-apla/aquanet-2/szoveg1/szerzoi-jog-
eltulajdonito-csalokat-leleplezes.htm ????

Az MTA kutatóintézetei a nemzetközi szabadalmaimban megjelenített kutatás gyorsító eljárási és az eljárás 
automatizálására vonatkozó software megoldásaimat más személyek kutatási eredményeinek tüntetik fel.  
Közülük  ketten,  az akadémiai  nagydoktor  Rajki  Sándor,  a  Martonvásári  Mezőgazdasági  Kutató  Intézet 
egykori igazgatója, s a fitotron létesítmény egykori műszaki vezetője,  Tischner Tibor ugyan szerepeltek a 
„gradiens fitotron készülék” szabadalomban, de nálam kisebb feltalálói %-kal, s  a készülékben alkalmazott,  
általam korábban szabadalmaztatott  kutatás-gyorsítási  eljáráshoz és arra  vonatkozó optimum kereső és 
optimum  behatárolás  pontosító  gradienscsökkentési  GTS-Antirandom  software-hez  semmi  közük  sincs. 
Többen mások is, akik a volt munkahelyükkel megvalósított korábbi együttműködések során megismerhették 
a kutatás gyorsító módszeremet,  a saját kutatási eredményükként értékesítik.  Például az Eötvös Lóránd 
Tudomány  Egyetem  Szerveskémiai  Tanszékén  Dr.  Furka  Árpád,  az  MTA  Számítástechnikai  Kutató 
Intézetében  Dr.  Roska Tamás,  s  a  külföldi  kutatóintézetekben szereplő  fia.  Nobel  díjra  is  pályáznak, 
mintha ők találták volna fel az általam feltalált kutatásgyorsító módszert. A Magyar Tudományos Akadémiai 
Tudományetikai Bizottság hamis határozatával fedezi a szerzőségemet eltulajdonítókat. Azt hazudták, 
hogy nem hallottak a találmányaimról. Úgy tesznek, mintha az általam benyújtott kandidátusi értekezés – 
amit az akadémiai előbírálóik által elkövetett csalás miatt visszavontam – nem lett volna. És mintha nem lett 
volna az az akadémiai pályázatom, amit a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Növényvédelmi 
és Agrokémiai  Központ  főigazgatója  ajánlásával  nyújtottam be.  Úgy tesznek,  mintha  a  méréstudományi  
nemzetközi szabadalmaim és az ezek alapján kapott miniszteri kitüntetéseim se lennének!   

Újabb közérdekű bejelentésként kapja: Állampolgári Jogok Biztosa. Közzétéve a www-tejfalussy-com 
honlapom ANTISZEMÉTIZMUS, JOGVÉDELEM ÉS MEHNAM rovatában is (MEHNAM-526.) 
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Tisztelt Ügyfelünk! 
Ügyintézési kérelmét sikeresen megkaptuk. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az azonosítása céljából hamarosan postai 
kézbesítésű papír alapú levelet küldünk Önnek, mely ügyének azonosítóját is tartalmazza. Folyamatban lévő ügyének 
státuszát az ügy azonosító és a bejelentéskor megadott jelszó együttes használatával le tudja kérdezni honlapunkon.

A közérdekű bejelentés benyújtása során megadott személyes adatai: 

Név: Tejfalussy András 

Postai cím: Tejfalussy András 1036 Budapest, Lajos u. 115. 

E-mail cím: magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com 

Telefonszám: +36 20 218 1408 

Ügy iktatószáma: KBV-AJB-9048/2015 

Közérdekű bejelentés benyújtásának időpontja: 2015.12.20 17:54 

Hozzájárult személyes adatainak AJBH általi kezeléséhez: Igen 

Kérte, hogy személyes adatai kizárólag az AJBH számára legyenek hozzáférhetőek: Igen 

Papír alapú, postai kézbesítésű értesítést igényelt: Igen 
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FELTALÁLÓI SZERZŐI JOG ELTULAJDONÍTÁSI CSALÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN

A szerzőség nem szűnik meg a szabadalmak lejártával. Aljas csalás, hogy az általam feltalált tudományos kutatás 
gyorsítási és -automatizálási software-ket és mérőlétesítmény-terveket, és ezeken alapuló nemzetközi szabadalmaim 
feltalálói szerzői jogait különféle átnevezésekkel is igyekeznek tőlem függetleníteni. Az is aljas csalás, hogy a 
tudományos kutatási eredményeim eltulajdonítói és a vonatkozó software-imet engedély nélkül lemásoló és a sajátjának 
feltüntető, korábban általam foglalkoztatott Végvári Lajos és társai szerepelhetnek az általam feltalált kutatás gyorsító 
software-ek szerzőiként. Ebben az aljas csalásban ügyészek is részt vesznek! A szerzőség lopási ügyben ügyészek és 
más állami hivatalnokok sorozatos csalásai akadályozzák a nyomozást. A szerzőségemet eltulajdonító személyek lopási, 
csalási bűncselekményeit az ügyészek „nem bűncselekménynek” hazudják. Ezzel akadályozták meg a 
bűncselekmények elkövetői elleni polgári peres kártérítési eljárásaimat. A bűnöző ügyészek „gondnokság alá helyeztetni” 
is megkíséreltek. Ez úgy sem sikerült nekik, hogy a belügyminiszter és minisztertársai által rám uszított, a per 
tárgyalására bilincsbe verve odahurcoló rendőrök agyrázkódásosra vertek, összerugdostak (1997.IX.10.). Mindezeket 
Göncz Árpád köztársasági elnök X-398/1998. ikt. számú hamis (válasz-) irata is fedezi. Azt hazudja, hogy még a 
rendszerváltás előtt „gondnokság alá helyeztek”. Az elődjük hamis levelét a további köztársasági elnökök is érvényben 
tartották, Áder János is. Az ez elleni peremben bíráskodó dr. Pataki Árpád hamis ítélete pofátlanul azt hazudja, hogy 
„nem sértették meg a személyiségi jogaimat”. A bűnügyi nyomozást nemrég a Fejér Megyei Bíróságon és NAV-nál és a 
Balassagyarmati Bíróságnál akadályozták meg a csaló ügyészek. Ezek a nem zsidó feltalálók szerzői jogát semmibe 
vehetik? Tolvajokat fedezhet az „állampolgári jogok biztosa” is, aki(k)hez többször eredménytelenül fordultam?? Nem 
demokrácia van, hanem talmudizmus??? A csalásaikkal magas tudományos akadémiai pozíciókra is szert tett bűnözők 
büntetlenül folytathatják a szerzőség lopási és csalási bűnözés azután is, ha az interneten közzétettem velük szemben 
az egyértelmű szabadalmi bizonyítékokat, lásd: http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/aquanet-apla/aquanet-2-
apla/aquanet-2/szoveg1/szerzoi-jog-eltulajdonito-csalokat-leleplezes.htm ????

Az MTA kutatóintézetei a nemzetközi szabadalmaimban megjelenített kutatás gyorsító eljárási és az eljárás 
automatizálására vonatkozó software megoldásaimat más személyek kutatási eredményeinek tüntetik fel. Közülük 
ketten, az akadémiai nagydoktor Rajki Sándor, a Martonvásári Mezőgazdasági Kutató Intézet egykori igazgatója, s a 
fitotron létesítmény egykori műszaki vezetője, Tischner Tibor ugyan szerepeltek a „gradiens fitotron készülék” 
szabadalomban, de nálam kisebb feltalálói %-kal, s a készülékben alkalmazott, általam korábban szabadalmaztatott 
kutatás-gyorsítási eljáráshoz és arra vonatkozó optimum kereső és optimum behatárolás pontosító gradienscsökkentési 
GTS-Antirandom software-hez semmi közük sincs. Többen mások is, akik a volt munkahelyükkel megvalósított korábbi 
együttműködések során megismerhették a kutatás gyorsító módszeremet, a saját kutatási eredményükként értékesítik. 
Például az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Szerveskémiai Tanszékén Dr. Furka Árpád, az MTA Számítástechnikai 
Kutató Intézetében Dr. Roska Tamás, s a külföldi kutatóintézetekben szereplő fia. Nobel díjra is pályáznak, mintha ők 
találták volna fel az általam feltalált kutatásgyorsító módszert. A Magyar Tudományos Akadémiai Tudományetikai 
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Bizottság hamis határozatával fedezi a szerzőségemet eltulajdonítókat. Azt hazudták, hogy nem hallottak a 
találmányaimról. Úgy tesznek, mintha az általam benyújtott kandidátusi értekezés – amit az akadémiai előbírálóik által 
elkövetett csalás miatt visszavontam – nem lett volna. És mintha nem lett volna az az akadémiai pályázatom, amit a 
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Növényvédelmi és Agrokémiai Központ főigazgatója ajánlásával 
nyújtottam be. Úgy tesznek, mintha a méréstudományi nemzetközi szabadalmaim és az ezek alapján kapott miniszteri 
kitüntetéseim se lennének! 

Újabb közérdekű bejelentésként kapja: Állampolgári Jogok Biztosa. Közzétéve a www-tejfalussy-com honlapom 
ANTISZEMÉTIZMUS, JOGVÉDELEM ÉS MEHNAM rovatában is (MEHNAM-526.) 

Budapest, 2015. december 20.

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an. Bartha Edit) okl. vill. mérnök, tudományos szakértő 
feltaláló, megbízás nélküli kárelhárító ügyvivő (PTK), 2621 Verőce, Lugosi u. 71., www.tejfalussy.com), 
magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@.gmail.com, +36 1 250 6064, +36 20 218 1408.
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