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_____________________________________________________________________________
Code: GradFitotronAntidotumControl-2

A Dr. Nagy József kutatómérnök 1985-ben tartott elõadás szövege, az Agroanalízis 
Tudományos Társaság által a Sajóbábonyi Északmagyarországi Vegyimûveknél 
létesített Multi-Gradiens-Fitotronban, az ÉVM-nél folytatott „Antidotum-hatás 
ellenõrzõ/optimalizáló” és a martonvásári MTA Mezõgazdasági Kutató Intézet 
gradiens fitotronjában általa korábban végzett mérésein ek az eredményeirõl. 

(Tejfalussy András által készített videofelvételrõl leírva)

„Ebben a kamrában, ebben a szobában, lehetõségünk nyílik arra, hogy a külsõ hõmérséklettõl, az 
éghajlattól függetlenül, az igényeinknek megfelelõen, programozottan, különbözõ hõmérsékleteket, 
fényviszonyokat,  páratartalmat  teremtsünk,  amelyek  a  növényeink  számára  megfelelõek,  illetve 
ahogy a  kísérlet  céljai  igénylik.  A „fitotron”  szó  jelenti  ezeket  az  ellenõrzött  körülmény(eke)t, 
amely(ek) a növények nevelése céljára szolgál(nak). E (kutatási) célra a növénynevelõ kamrák már 
régóta  használatosak.  Az  itt  látható  készüléknek  (az  abban  alkalmazott  kutatás-gyorsító  mérési 
software révén) egy olyan elõnye van az eddigiekkel (a korábbi fitotron létesítményekkel) szemben, 
amely megsokszorozza a kutatók képességeit, lehetõségeit. Az eddigiekben az volt a cél, hogy egy 
idõben, egy nevelõ térben (másfélében, mint) amit itt láthatunk, azonos körülményeket teremtsenek 
hõmérsékletben,  fényviszonyokban, páratartalomban. Néhány hazai  kutató,  fejlesztõ kitalálta azt 
(Tejfalussy András feltalálta a kutatásokat automatizáló „inhomogén számítógép”-et és ahhoz az ok-
okozat  kalibráló  kutatásokat  nagyságrendileg  gyorsító  „GTS-antirandom  software”-t,  majd  e 
software  használatához,  martonvásári  és  a  budapesti  mûszaki  egyetemi  szakemberek 
közremûködésével,  kifejlesztették  a  hõmérséklet-növekedési-gradiens  és  arra  merõleges 
megvilágítási-intenzitási-  és/vagy  színösszetételi-  stb.  gradiens/ek/  biztosítására  is  alkalmas, 
újtípusú fitotron létesítményt), egy idõben, egy térben megbonthassák ezt az (a növénykezelõ tér 
hõmérsékleti-,  megvilágítási-  és  páratartalom-homogenitásán  alapuló)  egységet,  s  ellenõrzött 
körülmények  között  gradienseket  teremtettek  (jelen  esetben  a)  hõmérsékletben,  amint  itt  (a 
videofelvétel  képein)  láthatjuk,  s  a  növények  is  jól  mutatják  (az  által),  hogy  folytonosan 
növekednek  ebben  az  irányban.  (A hõmérséklet-emelkedési  gradiensnek  megfelelõ  irányban)  a 
hõmérséklet változását jól jelzi az itt  látható kukorica növények hajtáshossza. Ebben a sorban a 
legalacsonyabb  volt  a  kísérletünkben  a  hõmérséklet,  16  Celsius  fok,  egyenletesen  (az  elõadó 
mutatja, hogy a hõmérséklet emelkedési gradiensre merõleges irányban lévõ elsõ sorban mindenhol 
16 Celsius fok a hõmérséklet). A következõ (sorban) már valamivel magasabb, s így folytatódik 
egészen  30  Celsius  fokig,  kívánalmainknak  megfelelõen.  Az  elsõ  oszlopban  (a  hõmérséklet 
emelkedési  gradiens  irányában)  kezeletlen  kontroll  kukorica  növényeket  láthatunk. 
Megfigyelhetjük,  hogy  a  hõmérséklet  növekedésének  megfelelõen  növekszik  ezeknek  a 
növényeknek  a  hajtáshossza,  egészen  az  utolsó  (30  Celsius  fok  hõmérsékletû)  sorig.  A 
következõkben  ez  a  (korábban)  kezeletlen  kontroll  kukorica  különbözõ  növényvédõ  szereket, 
gyomirtó szereket kapott. A kísérletünk célja az volt, hogy az Északmagyarországi Vegyimûvek fõ 
termékcsaládját,  a  (növényvédõ  szer)  tiokarbonátokat  ellenõrizzük  (a  környezeti  hõmérséklet 
függvényében) ilyen körülmények között. Kíváncsiak voltunk arra, hogy különbözõ hõmérsékletû 
tavaszon hogyan viselkednek ezek a  készítmények.  Jól  szemlélteti  a túlsó (a  kezeletlen kontrol 
oszloppal  ellentétes)  oldalon  látható  növények  jellegzetes  torzulása,  alakváltozása  azt,  hogy  az 
EMV-ben gyártott gyomirtó szer az ún. antidotumok nélkül a kukoricát károsítja. A kísérletünkben 
egyik tényezõként szolgált a fajta. 



Egy-egy (tenyész)edényen belül 6 fajtából vetettünk 4-4 egyedet, s megállapíthattuk, hogy ezeknek 
a  fajtáknak  az  érzékenysége  eltérõ  erre  a  tiokarbonát  herbicid  gyomirtó  szerre.  Korábbi 
martonvásári  (a  Tejfalussy  András  1970-es,  CE-781.  magyar  szabadalmi  hivatali  alapszámú 
találmányában leírt  software  szerinti  ok-okozat  kalibráló  ellenõrzõ  mérések  alkalmazásához  ott 
létesített  gradiens-fitotronban  végzett)  kísérletünk  egyik  igen  lényeges  eredménye  volt,  amely 
ismereteim szerint  még nem publikált  (=  elõzõleg nem publikálták),  hogy a  tiokabonátoknak e 
képviselõje, az EPTC, bizonyos hõmérsékleti pont alatt már (még) nem károsítja a kukoricát. Jól 
láthatjuk  (a  videofelvételen látható,  amint  mutatja  a  hivatkozott  hõmérsékletû  sorokból  kiemelt 
edények  növényeit),  hogy  az  EPTC  gyomirtó  szer  azonos  adagjával  kezelt  kukorica  a 
hõmérséklettõl függõen, magasabb hõmérsékleten, a kritikus (hõmérsékleti) pont felett károsítja a 
kukoricát. Itt pedig láthatjuk, hogy tünetmentes (= a kritikusnál alacsonyabb hõmérsékletû sorból 
kiemelt edény növényei torzulásmentesek).” 
*
P.s.:  Dr.  Nagy  József  elõadásának  fenti  szövegébe  Tejfalussy  András  zárójelbe  tett  kiegészítõ 
magyarázatokat iktatott be, hogy a videofelvételrõl leírt szöveg pontosan legyen értelmezhetõ. A 
hibás antidotum károkozó hatását dokumentáló videofelvétel 1985-ben készült, Dr. Nagy József-nek 
az „Antidotum ellenõrzõ méréseit” és eredményeit bemutató fenti elõadásáról. Az elõadásnak az 
Északmagyarországi  Vegyimûvek  (ÉMV)  részére  az  Agroanalízis  Tudományos  Társaság  által 
létesített  „Multi-Gradiens-Fitotron”  volt  a  helyszíne.  Az  ÉVM  az  Innofinance  Rt.  útján  kötött 
licencszerzõdés keretében alkalmazta Tejfalussy András kutatás-gyorsító software-it. A Tejfalussy 
András  1970-es  elsõbbségû,  CE-781.  alapszámú  szabadalmi  bejelentésében  leírt  optimalizáló 
software  képezi  az  alapját  a  fent  is  ismertetett  fitotroni  mûködésnek,  de  Tejfalussy  András 
„Inhomogén  számítógép”  és  „GTS  Jelenítõ  Analizátor”  (Optikai  számítógép)  stb.  további 
találmányaiban leírt mûködés-vezérlõ, ok-oksági kapcsolat meghatározó stb. programoknak is. A 
legtöbb hazai és külföldi egyetem és kutatóintézet e nyilvános szabadalmakból ismeri e kutatás-
gyorsító software-ket. Felmerül a kérdés, hogy miért pazarolják ma is a villamos energiát, kísérleti 
anyagot  és  idõt  a  nagyságrendekkel  kevésbé  hatékony  homogén  kezelõterû  fitotronok 
alkalmazásával, miközben többen is saját, késõbbi „szellemi terméküknek” tüntetik fel Tejfalussy 
András software-i általuk zavarosított, lesilányított változatait. (Õk maguk is elrontva használják, 
vagy a találmányokban helyesen leírt software-ket titokban, illegálisan használják?) Kiknek állhat 
érdekében  tudatosan  akadályozni  az  ok-okozat  kalibrálás  ellenõrzési  mérési  hatékonyság 
nagyságrendekkel megnövelését? Lehet, hogy azok akadályozzák a hibás mezõgazdasági vegyszer 
alkalmazások (pl.  a hibás  antidotumok és a KÁLIUM VÍZBEN OLDÓDÓ VEGYÜLETEIVEL 
MÛTRÁGYÁZÁS)  kárait  gyorsan  kimutató  Antirandom  software  szerinti  ok-okozat  kalibráló 
mérések  SZABÁLYOS  alkalmazását,  akik  azt  akarják,  hogy  a  mérgezõ  hatású  mezõgazdasági 
vegyszerek hamis reklámjaival megtévesztett gazdák elveszítsék a versenyt, eladósodjanak, s az 
emiatti árveréseken a külföldiek olcsón felvásárolhassák a földet, onnan kisemmizve, földönfutó 
páriává téve az elõzõ tulajdonosokat? 

Mivel  a  hazai  TERMÕFÖLDEK  KÜLFÖLDIEK  ÁLTAL OLCSÓBBAN  FELVÁSÁRLÁSÁT 
segítõ TITKOS VEGYI FEGYVER a védõhatását magasabb hõmérsékleten elvesztõ ANTIDOTUM 
és a növények károsodását aszály esetén fokozó kálium-mûtrágyázás is, ezért közérdekû kárelhárító 
tájékoztatásként is küldjük a jelen iratot a Ptk. 484-487. §. alapján az MTA, az egyetemek és a 
bûnüldözõ  hatóságok  vezetõi  részére  azzal,  hogy  a  hagyományos  szerkezetû  fitotronok 
hatékonyságának megsokszorozására is jó Antirandom software alkalmazásával történõ aszály- stb. 
kárkockázat  csökkentõ  mérésekhez  szükséges  software-kölcsönzési  szerzõdések  megkötését 
közvetlenül Tejfalussy Andrásnál igényelhetik. 

NYÍLT LEVÉL! ALL RIGHTS RESERVED!
Budapest, 2007. XII. 15. /Tejfalussy András/









Kód: MTA-Palinkas-081101

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SEMMIBEVESZI A NEM ZSIDÓK SZERZŐI JOGÁT
NYÍLT LEVÉLKÉNT MEGKÜLDVE A DUNA TELEVÍZIÓNAK IS (AZ ELNÖKE  KEZÉHEZ).

Magyar Tudományos Akadémia
Dr. Pálinkás József elnök

Tisztelt Elnök Úr!

A gradiens fitotronok (1) az én CE-781. alapszámú, 163839 lajstromszámú 1970. szeptember 22-i 
szerzői elsőbbségű (!)  magyar szabadalmam szerinti kutatás gyorsító eszközök. A működésük az én 
egyéni  magyar  szabadalmam  szerinti  (2).  A  több  kutatási  területre  kiterjedő  francia 
szabadalmamban (3) is leírt kutatás-gyorsítási software-m szerint működnek (4), (5). 

Nemrég megtekintettem az interneten az MTA martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézetének a 
gradiens fitotronnal végzett méréseivel foglalkozó publikációit. Szerzői jog sértésnek minősítem, 
hogy az általam nemzetközileg szabadalmaztatott kutatás-gyorsítási mérési elrendezéssel, annak a 
gradiens  fitotronban,  mint  eszközben  MŰKÖDTETŐ  BÁZIS-SOFTWARE-KÉNT  történt 
felhasználásával  eredményeket  elérő  akadémiai  kutatók  még csak  meg sem említik  a  nevem a 
publikációs listáikban.

Szíveskedjék  biztosítani,  hogy  az  akadémiai  kutatóhelyekről  publikáló  személyek  amennyiben 
felhasználták  vagy  felhasználják  az  általam  feltalált  gradiens-  és  hullámelrendezéses  mérés- 
tervezési,  és/vagy  mérésvezérlési  és/vagy  méréskiértékelési  software-ket,  visszamenőlegesen  is 
kötelezően nyilvánítsák ki és tegyék közzé, hogy az én szabadalmaim szerinti tudományos kutatási 
eredményeim felhasználásával érték el az adott eredményeiket, és fizetesse ki részemre a jogdíjakat. 

Amennyiben 8 napon belül nem intézkedik a szerzői jogaim visszamenőlegesen is biztosítására, a 
bíróságtól kérem az akadémiai kutatóintézeti kutatók és a tudományetikai bizottságuk szerzői jog 
sértései bűnpártolásának a megállapítását.

Budapest, 2008. 11. 01.

Tejfalussy András
Melléklet (1)

Canadian Patents Database

(54) EQUIPMENT FOR THE INVESTIGATION OR OPTIMATION OF THE PROPERTIES AND 
RAISING METHODS OF ORGANISMS



(54) MATERIEL POUR L'ETUDE OU LA STIMULATION DES PROPRIETES DES 
ORGANISMES ET POUR LEUR CULTURE

 ABSTRACT 

A b s t r a c t of the disclosure 
The invention relates to an equipment for the investigation or optimation of the properties and/or 
raising methods of organisms, having a growth or breeding surface and/or space for the treatment 
and/or investigation of the organisms, and, if desired, sensory units for recording the values of 
environ-mental factors affecting the organisms and/or the properties of the organisms. According to 
the invention, the equipment has one or more treating and/or controlling units creating continuous 
or varying monotonous distributions acting in diverse direc-tions with respect to at least two 
environmental factors. 
With the help of the equipment according to the invention, the properties of organisms and the 
effects the interactions of the conditions under which they are raised can be elucidated and 
optimated in a simple manner, using a minimum number of experi-mental individua, a minimum 
amount of material and an extremely short experimental period. 

CLAIMS Show all claims 

*** Note: Data on abstracts and claims is shown in the official language in which it was submitted. 

file:///cipo/cpd/en/patent/1062010/claims.html


 









VI. MTA-ról koordinált bírósági csalások?
 

A  FENTI  ELŐZMÉNYEK  TÜKRÉBEN  MEGÁLLAPÍTHATÓ,  HOGY 
KEZDETTŐL  OLYAN  POLITIKÁT  FOLYTATOTT  A  MAGYAR 
TUDOMÁNYOS AKADÉMIA EGÉSZ VEZETŐSÉGE, HOGY KIZÁRJÁK A 
TÉNYLEGES  FELTALÁLÓT,  TEJFALUSSY  ANDRÁST  A  KUTATÁS 
GYORSÍTÁSI TALÁLMÁNYA SZERZŐI JOGAIBÓL. 

AZ  IS  MEGÁLLAPÍTHATÓ,  HOGY EBBEN  A HAZAI  ÜGYÉSZSÉGEK, 
BÍRÓSÁGOK  KORRUPT  BŰNSEGÉDKEZÉSEIRE  IS  BÁTRAN 
SZÁMÍTHATTAK.

PÁL  LÉNÁRD  1976-OS,  DR.  STEFÁN  MIHÁLYHOZ  INTÉZETT 
LEVELÉTŐL  KEZDŐDÖTT  A  SZERZŐI  JOG  ELTULAJDONÍTÁSI 
FOLYAMAT.

NEMRÉG A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TUDOMÁNYETIKAI 
BIZOTTSÁG CSALÓI ARRA VETEMEDTEK, HOGY NYILVÁNOSAN, AZ 
AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐBEN SZEMBEHAZUDJÁK TEJFALUSSY ANDRÁS 
FELTALÁLÓI SZERZŐ JOGAIT ÉS NYILTAN IS MEGRÁGALMAZZÁK.

MINDEKÖZBEN A VÁCI BÍRÓSÁG JELENLEGI ELNÖKE 1997. IX. 10-ÉN 
FEGYVERES  RENDŐRÖK  ÁLTAL  AGYRÁZKÓDÁSOSRA  VERETTE 
TEJFALUSSY ANDRÁST, MAJD A MEGVERETÉS UTÁN MEGKÍSÉRELTE 
ELMEORVOSHOZ  IS  ELHURCOLTANI,  HOGY  EZÚTÁN  A  JOGI 
CSELEKVŐKÉPESSÉGÉT  IS  KORLÁTOZÓ  “GONDNOKSÁG  ALÁ 
HELYEZZE 

EZT A GYILKOSSÁGI KÍSÉRLETNEK IS TEKINTHETŐ MEGVERETÉST 
BELÜGYMINISZTERI HAMIS IRATOK ALAPJÁN MEGSZERVEZ(TET)Ő 
BÍRÓT A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYESEN MEGVÉDTE (LÁSD 
X-39861998. HAMIS IRAT) ÉS KINEVEZTE A VÁCI BÍRÓSÁG ELNÖKÉVÉ. 

MEGÁLLAPÍTHATÓ,  HOGY  TÖBB  ÉVTIZED  ÓTA  MŰKÖDŐ 
AKADÉMIAI BŰNSZERVEZETRŐL VAN SZÓ, MELY SORRA KIFOSZTJA, 
MEGRABOLJA  ÉS  EZUTÁN  BÍRÓSÁGI  SEGÍTSÉGGEL LIKVIDÁLNI 
IGYEKSZIK  A  JELENTŐS  TUDOMÁNYOS  EREDMÉNYT  ELÉRŐ 
FELTALÁLÓKAT. 

A  TEJFALUSSY  ANDRÁS  ÁLTAL   LÉTREHOZOTT  ÉS  VEZETETT 
TUDOMÁNYOS  MAGÁNTÁRSASÁGOKHOZ  IS  SZERZŐI  JOG 
ELBITORLÓK ÉPÜLTEK BE.









Kód: EmailKonyv15tart
TARTALOMJEGYZÉK (62-66. oldal)

Oldal./ Téma

1./ Címlap
2./ Nobel-díj más találmányáért?

2./ I. ELÕZMÉNYEK

3./ Az ok-okozat kutatási méréseket nagyságrendekkel felgyorsító sorozatos gradiens-csökkentési 
bázissoftware  (GTS  software)  leírása.  Tejfalussy  András  CE-781.  magyar  alapszámú,  163-839 
magyar lajstromszámú szabadalma kiterjesztett általánosabb alkalmazási körû No.71.34109 francia 
szabadalma.

4./ Fiatal mérnök-feltaláló Csepelen, Tejfalussy András (Nagy Angéla: Újítók Lapja, XXIII. Évf. 4. 
szám, 14. oldal, 1971. febr. 23.)

5./ Tejfalussy András és társai, a GTS software realizálását megvalósító növénynevelõ létesítmény 
tervre vonatkozó No. 4,091,566 USA szabadalma, 1976. szept. 8.

6./  A Tejfalussy  András  által  feltalált  GTS  kutatás  gyorsító  software-t  „A hazai  kutatómunka 
hatékonyságának  a  megsokszorozása  érdekében  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  részérõl  is 
általánosan bevezetni javasló KFKI-fõigazgatói levél a Csepel Mûvekhez (Pál Lénárd, Ig. 683/76, 
M-1236/76., 1976. dec. 18.) 

7-8./ A GTS módszer MTA martonvásári Mezõgazdasági Kutató Intézeti fitotronban alkalmazási 
sikereit  ismertetõ  cikk  (Gergely  László:  „Új  búzafajták:  a  Martonvásári  1-6,  az  összkomfortos 
növényházról. Újítók Lapja, 1977. 07. 21. )

9./ A Tejfalussy András által feltalált GTS software (Antirandom hullámkoordinátás) sok tényezõs 
változata sikeres alkalmazása a Kertészeti Egyetem soroksári kísérleti üzemében. (Gergely László: 
Újítók Lapja, 1978. 08. 04., 15. oldal.) 

10-12./  A GTS  kutatás  gyorsító  software  kutatás-automatizálási  újabb  számítógépes  fejlesztési 
eredményeit  bemutató tudományos ismeretterjesztõ cikk. (Tejfalussy András:  „Ahol az optimum 
sûrûsödik,  Lényeglátás  számítógéppel”.  Delta  Természettudományos-Tehnikai  Magazin,  6/1978., 
2729. oldal.)

13-14./  A GTS kutatás  gyorsító  software  különféle  kutatási  területeken  történt  alkalmazásainak 
addigi  eredményeit,  az  alkalmazó tudományos intézmények vezetõivel  készített  interjúk alapján 
dokumentáló  cikk.  Petõ  Gábor  Pál:  „Kolumbus  tojása?  Új  magyar  módszer  a  kutatások 
hatékonyságának növelésére”. Népszabadság, 1978. 06. 22.

15-16./ A GTS kutatás gyorsító software („inhomogén optimálás”) náluk alkalmazási eredményeit, 
és  a  növénynevelõ  kamrás  (fitotronos)  alkalmazásához  készült  „gradiens  fitotron”  létesítmény 
szabadalmaztatásával  kapcsolatos  addigi  eredményeket  ismertetõ  MTA  martonvásári 
Mezõgazdasági  Kutató  Intézeti  (MKI)  fõigazgatói  szakvélemény.  Dr.  Rajki  Sándor:  „Egy 
találmányról”, 1981.



17./ A SANDOZ cég magyarországi képviselõje Szathmári Mihály által írt szakvélemény a gradiens 
fitotron létesítmény (eszköz szabadalom) értékesítési értékének több millió dollárra becsülésével.., 
1983. május 2.

18-23./ A gradiens fitotron létesítmény-terv szabadalom és az annak alapját képezõ kutatás gyorsító 
software-ket  is  leíró  Tejfalussy  András  által  benyújtott  eljárási  szabadalmak  együttesen  történõ 
hasznosítására  létrejött  „Találmányhasznosítási  és  együttmûködési  szerzõdés”.  (Innofinance  Rt. 
Innovációs Pénzintézet és Gradiens Innovációs Labor és Tejfalussy András: 24.329/3. szerzõdési. 
szám, 1985. szept. 30.) 

24-25./  Tejfalussy  András  kutatásgyorsítási  software-nek  a  gradiens  fitotronos  kutatási 
hatékonyságot megsokszorozó hatását ismertetõ MTA martonvásári Mezõgazdasági Kutató Intézeti 
angol nyelvû publikáció (részlete).  MTA-MKI, Dr.  Rajki  Sándor fõigazgató: Acta Agronomicae 
Scientiarum Hungaricae, Tomus 28 (2 4), 431-439 (1979) FORUM, Our Guest is Sandor Rajki.

26./ Tejfalussy András által az MTA Találmányi Bizottság titkárához, Dr. Füzes Elekhez írt segítség 
kérõ levél,  a GTS kutatás-gyorsító eljárási  szabadalomnak a hasznosításért  járó feltalálói  díjban 
peren  kívüli  megegyezést  kezdeményezésével  Tejfalussy  András:  1979.  dec.  3.,  Iratjel:  TA-FE-
12/3/79.

27./ II. LETAGADJÁK AZ EREDMÉNYT

27./ A Tejfalussy András által a fõvárosi bíróságon 2.P.26.595/1977. számmal, a licencdíjának a 
megállapítására indított perben, az MTA martonvásári Mezõgazdasági Kutató Intézeti fõigazgató 
Dr. Rajki Sándor tanúként, s a Gyógynövény Kutató Intézet igazgatóhelyettese Dr. Bernáth Jenõ 
pedig bírósági szakértõként letagadta, hogy bármilyen hasznos eredménye lett Tejfalussy András 
GTS kutatásgyorsítási találmánya MTA MKI fitotronjában folytatott addigi alkalmazásának. 

28-29./ Kutatás-gyorsítási és alkalmazási gazdaságosság javítási kalkuláció a 163 839 eljárási és a 
180  836  lajstromszámú  berendezési  szabadalmaknál.  Tejfalussy  András:  Hogyan  vezethetõ  le 
mértani  összefüggésbõl  a  gradienses  készülékek  közvetlen  hely-,  anyag-,  energia  és  idõ  stb. 
vonatkozású elõnyei nyeresége”. 1990. 01. 19. Kód: „Gradiens-Fitotron-hatásfok-1

30./ III. ELTULAJDONÍTJÁK A SZERZÕI JOGOKAT

30-31./  Az MTA szegedi  Gabonatermesztési  Kutatóintézete  fõigazgatója  dr.  Szániel  Imre és  dr. 
Dénes Lajos miniszterhelyettes a Tejfalussy András találmányai szerinti kutatásgyorsító software 
szerinti  eljárással  az  MTA-nál  elért  nagyságrendi  kutatási  hatékonyság  növekedési  eredményt 
„elvonatkoztatja” Tejfalussy Andrástól és akadémiai kutatók kizárólagos szellemi termékének, saját 
tudományos  fejlesztési  eredményének  tüntetik  fel,  az  MTA  martonvásári  Mezõgazdasági 
Kutatóintézetre,  Dr.  Rajki  Sándorra,  a  téma  felelõs  kutatójára,  az  õ  jelentésére  alapozva:  „A 
gabonatermesztés  fejlesztése”  OKKFT-A/9.  program  1981.  évi  fejlesztésérõl  címû  beszámoló 
jelentésükben, Szeged, 1982.

31./ IV. CSALNAK A BÍRÁK



31-34./ A Fejér Megyei Bíróság olymódon bûnsegédkezett az akadémiai kutatóknak abban,  hogy 
könyebben elbitorolhassák Tejfalussy András szerzõi jogait, hogy nem engedte meg, hogy kirendelt 
bírósági szakértõ ellenõrizhesse a Tejfalussy András által kutatás gyorsító eljárási software-ének az 
alkalmazásával az MTA MKI-nál ténylegesen elért  kutatási  hatékonyság növekedést,  majd ezen 
elsőfokú bírói eljárási csalással megakadályozva a ténybizonyítást, egy hamis (P-26.323/1990/15., 
1991. február 22.) ítéletet hozott a per lényegét képezõ kutatási hatékonyság növekedés figyelmen 
kívül hagyásával, s ezután a hamis ítélkezését a legfelsõbb bíróság által is „törvényesnek hazudták”. 

34. V. VITA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN

34-35./  Emlékeztetõ  a  Magyar  Tudományos  Akadémián,  dr.  Keviczky  László  fõtitkárral  1994. 
február 06. történt személyes megbeszélésrõl, a K + F pénzfelhasználási hatékonyság ellenõrzése 
tematikában, a különbözõ álláspontok rögzítésével. Keviczky László MTA fõtitkár, Varjas András 
Gradiens Innovációs Labor gmk igazgató, Tejfalussy András Agroanalízis Tudományos Társaság 
Környezetvédelmi  és  Gazdaságosság  Ellenõrzõ  Központja  gmk  elnök:  „Álláspont  rögzítõ 
emlékeztetõ”, iratkód: MTA-4-Kev-940206. 

36. A Gradiens Innovációs Labor gmk igazgató Varjas András által Dr. Bedõ Zoltán MTA MKI 
igazgatóhoz intézett felhívás, hogy MKI hagyja abba a gradiens fitotron értékesítését akadályozó, a 
Fejér Megyei Bírósági P-26.323/1990/15. hamis ítéletre alapozó hitelrontásokat. Bp., 1994. 02. 25. 
Kód: BIL-940225/1.

37./ VI. A TUDOMÁNYOS AKADÉMIAI KUTATÓINTÉZETEK FEJÉR MEGYEI BÍRÓSÁG ÉS 
LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGI BÍRÓI CSALÁSOKRA, BIZONYÍTÁS AKADÁLYOZÁSOKRA IS 
ALAPOZHATNAK

38./  Dr.  Bedõ  Zoltán  MTA MKI  igazgató  bejelenti  Varjas  András  felé,  hogy  nem  hajlandók 
abbahagyni  a  Fejér  Megyei  BíróságI  hamis  P-26.323/1990/15.  ítéletre  alapozott  hitelrontó 
csalásaikat.  (11/94.  ikt.  sz.,  1994.  02.  21.)  Késõbb  bebizonyosodott,  hogy  az  MTA 
Számítástechnikai  Kutató  Intézeténél  Dr.  Roska  Tamás  és  társai  is  eltulajdonították  Tejfalussy 
András számítógépes hardware-software bázistalálmányai szerzõi jogait. 

39-40./ MTA MKI, Tischner Tibor fitotron vezetõ mérnök által írt levél a Népszabadsághoz arról, 
hogy  személyesen  Dr.  Rajki  Sándor  lektorálta  azt  az  interjút  (Népszabadság,  1978.  06.  22), 
amelyben elismerte, hogy Tejfalussy Andrásé az a kutatásgyorsítási software találmány, amellyel az 
MTA MKI fitotronjaiban  a  kutatási  hatékonyságot  nagyságrendekkel  megnövelték,  miközben a 
ugyanetől a kutatási költségeik nagyságrendekkel lecsökkentek. (7790/1978. ikt. sz., 1978. május 
3.) + a Rajki által lektorált szöveg 1. oldala.)

41./ Az MTA és a Világbank fitotron korrupciója. A Népszabadság „Miért importból” címû, 1988- 
ban közreadott riportja Varjas Andrással. Kód: MTA-fitotron-korruption-88.

42./  A Fõvárosi  Bíróság  elfogult  bírái  (ismételten  is)  megakadályozták  a  gradiens  fitotronban 
alkalmazott kutatás-gyorsító software szerzõi jogai védelmére Tejfalussy András által indított per 
tárgyalását. 8.P.634.788/2004. per., Dr. Perge Lajos polgári kollégium vezetõ: 2006. el. X. a. 223/2-
I. sz. bírósági tájékoztatása, Bp., 2005. szept. 7., kód: MTA-PM-SWbitorl050914.



43./ A Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai Bizottsága, Demcsik Tamás titkár és Gáti 
István elnök által aláírt hamis irat 2/2/2002 (X.28.) TeB., 2002. november), amelyben többekkel, 
akiknek a nevét titkolják, együtt tudatosan szembehazudják Tejfalussy András tudományos kutatás 
gyorsítási  eredményekkel  kapcsolatos  feltalálói  szerzõi  jogait.  Ezenkívűl  letagadják  és 
szembehazudják  azt,  hogy  egyes  akadémiai  és  egyetemi  tudományos  kutatók  tudatosan 
megsértették  Tejfalussy  András  feltalálói  és  szerzõi  jogait,  azok  elbitorlásával.  Ezenkívűl 
letagadják,  tudatosan  szembehazudták  a  Tejfalussy  András  és  az  általa  létrehozott  és  irányított 
Tudományos  Társaságok  (Agroanalízis  Tudományos  Társaság  Környezetvédelmi-  és 
Gazdaságosság Ellenőrző Közontja  gmk, Gradiens Innovációs Labor gmk és Antirandom gmk) 
szakértői által  a legpontosabb ok-okozat kalibráló mérések alapján kiderített akadémiai és egyetemi 
kálium-optimum norma kalibrálási, gilisztázási stb. csalások bebizonyított tényeit is. Gátlástalanul 
szembehazudták az ezekről korábban több más akadémiai szakértő által is aláírt előző, Tejfalussy 
Andrással mindenben egyetértő emlékeztetőket is, amelyek az MTA Elnöki Titkárságán készültek. 
Mindezek után a Tejfalussy Andrást  és az általa  szabadalmaztatott  kutatás-gyorsító  tudományos 
módszert és azzal elért tudományos kutatási ellenőrzési és optimalizálás eredményeket is kórusban 
rágalmazó hitelrontó aljas, alattomos hazugságaikat közzétették az Akadémiai Értesítõben is. 

44-45./ Az MTA alperes azt hazudja  a 8.P.634.788/2004. sz. perben az ügyben korábbról is elfogult 
Fõvárosi Bíróságnak, letagadva a 34-35. oldalon szereplõ bizonyítékokat is,  hogy nem az MTA 
MKI-tól származott át az 1981-es célprogram jelentésbe az, hogy Tejfalussy Andrásnak nincs köze 
a  martonvásári  MKI  gradiens  fitotronjával  megvalósult  kutatás  gyorsítási  és  kutatási  költség 
csökkentési  akadémiai  eredményekhez.  MTA  alperes,  Dr.  Demcsik  András  MTA  Titkársági 
ellenkérelme, 2005. április 1. Kód: MTA Demcsik

46.  A Magyar  Tudományos Akadémia  elnöke Vizi  E.  Szilveszter  személyesen is  engedélyezi  a 
Tejfalussy András  elleni  tudomány etikai  bizottsági  és  elnöki  titkársági  csalások folytatását.  E-
43/2006. ikt., Bp., 2006. febr. 3. 

47-48. Dr. Nagy József kutatómérnök által az Észak Magyarországi Vegyi Mûvek 1985-ben tartott 
elõadás, a martonvásári és sajóbábonyi gradiens fitotronok használatával általa kiderített mérgezõ 
antidotum hatásról. Videofilmrõl leírva. Kód: GradFitotronAntidotumControl-2  

49./ A Gödöllõi Agrártudományi Egyetem Növénytermesztési tanszéke részére Tejfalussy András 
által  megküldött,  általuk  válaszra  sem  méltatott  kárelhárító  tudományos  tájékoztatás,  a  hibás 
antidotumok aszálykár fokozó mérgezõ hatásának a gradiens fitotronos vizsgálattal kiderítésérõl.. 
Verõce, 2007. 09. 12. (Kód: SZIE-Antidotum-070912 )

50-51./  Az Agráregyetemek rektorai részére Tejfalussy András által  megküldött,  általuk válaszra 
sem méltatott kárelhárítási célú tudományos tájékoztatás, a talaj vízoldott valódi káliumtartalom- 
optimuma (kb. 90 mg/kg) újabban a többszörösére (kb. 350 mg/kg-ra) történt felhamisítása miatti 
súlyos környezeti, egészségi. és gazdasági stb. károkról, s a tájékozatás „Kiderült” címû melléklete. 
Verõce, 2007. 05. 28. Témakód: UjSzoHamisanKalibralt

52-53./ A Magyar Tudományos Akadémia újabb elnöke, Dr. Pálinkás Józsefhez címzett nyílt levél, 
‚MAGYAR  TUDOMÁNYOS  AKADÉMIA  SEMMIBEVESZI  A  NEM  ZSIDÓK  SZERZÕI 
JOGÁT”  címmel.  Nyílt  levélként  megküldve  a  Duna  Televíziónak  is,  annak  elnöke  kezéhez. 
Budapest, 2008. 11. 01. Kód: MTA-Palinkas-081101.



54./  RÖVID  TÉNYÁLLÁS.  Tejfalussy  András  által  készített  egykori  feljegyzés  arról,  hogy  a 
tudományos  kutatásokat  nagyságrendekkel  gyorsító  találmányaival  kapcsolatos  szerzõi  jogai 
érvényesítésének az akadályozására és a tudományos kutatási eredményei  mások által könnyebben 
eltulajdoníthatóvá  tételére  a  Csepel  Mûvek  egyes  vezetõi  milyen  sunyi  támadásokat  folytattak 
ellene. Budapest, 1978. február 2. Kód: MTAszerzoiJogSerteshezCSB080202.

55./  A Belügyminiszter  Tejfalussy András  ellen  írt,  elõzõ hamis  iratokra  is  alapozott  titkosított 
hamis levele, amelyet abból a célból készítettek, ill. használtak fel, hogy a kalibráló mérések alapján 
Tejfalussy András által  kimutatott  minisztériumi és akadémiai országkárosító csalásokat folytató 
akadémiai és mezõgazdasági vezetõk elleni közérdekû bejelentések büntetőbírósági kivizsgálását és 
elítélését megakadályozzák. Budapest, 1987. febr. 13., Kiadmányozás: 1991. V. 10.,  aláírója: dr. 
Kamara  János  belügyminiszter,  BM  ikt.  szám:  1-a-151/1987.,  hivatkozott  Mezõgazdasági 
Minisztériumi iktatószám: 92.000/7/1987., titkosítási kód: 00/:20518. Kód: Kamara-Boross csalasa. 

56-57./ Tejfalussy András által a Fõvárosi Bíróság Büntetõ Kollégiumához benyújtott feljelentés és 
kártérítési kereset a Váci Városi Bíróság és ügyészség és ezek bűnsegédei okirat-hamisítási stb. 
törvénysértései ellen. Budapest, 1997. október 17. Kód: kautz4 per

58./ VI. MTA-ról koordinált bírósági csalások

59-61./ A Fõvárosi Bíróság, mint másodfokú bíróság hamis végzése, arra bizonyítékként, hogy a 
hazai  bíróságok és  ügyészségek,  mint  egy „tudományosan koordinált  talmudista  titkosszolgálati 
bûnszervezet” (?) tudatosan csalnak és hamisan ítélkeznek, melyek során a nem zsidók érdekeit 
szolgáló  tényeket  és  azok  okirati  stb.  bizonyítékait  teljes  semmibeveszik,  és/vagy  a  valódi 
tartalmukat az ellenkezõjére hamisítva idézik, viszont a zsidó bûnözéseket kiszolgáló szervezetek és 
személyek tényellenes, hamis állításait, hamis okiratait alapulveszik, és azokra teljesen okszerûtlen 
hamis  ítéleteket  és  egyéb  határozatokat  alapoznak,  majd  ezek  „jogerõre  emelésével” 
büntethetetlenné teszik a zsidók és bűnsegédeik által elkövetett bűnöket és/vagy a elévültetik az 
elkövetők  büntethetõségét,  lett  légyen  szó  akár  egy  nagy  értékű  software  szerzõi  jogainak  az 
eltulajdonításról,  eltulajdonítóiról,  vagy  akár  egy  nemzsidó  elleni  életveszélyes  balesetnek  az 
okozásról,  okozóiról,  mint  a  példaként  bemutatott  Fõvárosi  Bíróság,i42.Pfv.635.912/2008/2.  ikt. 
számú, 2008. november 4-i hamis másodfokú végzésben. Kód: HP-BKKB-FB-Vhcsalasi081124

Budapest, 2008. november 24.

Tejfalussy András dipl. mérnök feltaláló
méréstani szakértő (1-420415-0215)


