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All Rights Reserved!
TÉMAFELVETÉS

I.  A  nemzetközi  szabadalmaimban  szereplő  módokon  csoportosítani  lehet  az 
anyagtulajdonság  megváltozásokat,  az  azokat  előidéző  hatások  egy  vagy  több 
térbeli irányban hullámszerűen változtatásával, a GTS-ANTIRANDOM software 
szerint. Ezáltal  sokféle ok sokféle okozatának az összefüggéseit is lehet pontosan 
mérni.  Nagyságrendekkel  felgyorsítja  a  kutatási,  optimalizálási  és  ellenőrzési 
méréseket,  lásd  www.aquanet.fw.hu.  Mint  az  általam feltalált  software  szerzőit, 
Nobel-díjjal igyekeznek jutalmaztatni két hazai akadémikust. (A lopás is szerzés!?)
 
A TÉMAFELVETÉS SZERINTI MEGOLDÁS MEGVALÓSÍTÁSI TERVE:

I. TUDOMÁNYOS ALAP:  A GTS-ANTIRANDOM software-nek megfelelően, 
az anyagkezelő mérő terekben egy vagy több irányban hullámoztatva a különféle 
hatásokat, az anyagtulajdonság változások térben folytonosan változó csoportokba 
rendeződnek, s ennek alapján a GTS-ANTIRANDOM Jelenítő Analizátor software 
az okokat képező hatások adatai függvényeként megjeleníti az anyagtulajdonság 
változási adatokat, és közvetlenül láthatóvá teszi a hatások és az azokkal előidézett 
anyagtulajdonság változások kapcsolatai számszerű és tartományszerű (tolerancia) 
összefüggéseit,  a  vonatkozó találmányi  bejelentések és  szabadalmak leírásainak 
megfelelő eszközökkel és módokon.

II. MEGVALÓSÍTÁS: 

1./  MEGVALÓSÍTÁST MEGALAPOZÓ SZERVEZET: Egy „Tejfalussy András 
Software  Rights  PJT”  nevű  tudományos  vállalkozást  szervezek.  Azért,  hogy  a 
hazai  kutatások,  kalibrálások,  optimalizálások,  szabályozások  pontosíthatók  és 
gyorsíthatók lehessenek a GTS-ANTIRANDOM-APLA software alkalmazásával.

2./  Jogi  alap: Tejfalussy  András  nemzetközi  szabadalmakkal  is  megalapozott 
szerzői jogi elsőbbsége a GTS-ANTIRANDOM-ALPA bázis-software-knél. 

3./  Technikai  alap: A  korábbi  és  újabb  GTS-ANTIRANDOM  software 
alkalmazások.

4./  Célkitűzés: Az  EU-s  és  hazai  pályázati  támogatások  átirányítása  a  hazai 
kutatások,  kalibrálások,  optimalizálások,  szabályozások  pontosítására  és 
gyorsítására, az eddigi hibák, pontatlanságok lehető legteljesebb kiküszöbölésével. 
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III. KIKKEL KELL MEGKÜZDENI A MEGVALÓSÍTÁS ÉRDEKÉBEN

Azokkal a buta és/vagy bűnöző (népirtó, hazaáruló, csaló, tolvaj, hazug, korrupt) 
vezetőkkel, akik jelenleg uralják az akadémiát, kutatóintézeteket, egyetemeket és a 
pénzforrásokat, s akik többek között pl. a következő tevékenységeket pénzel(tet)ik: 

1./ A szabályozó rendszereket vezérlő jelek, kalibráló számértékek hamissá tételét 
és hamisan tartását.

2./ A hibás szabályozások kárai hamis okokra visszavezetését.
 
3./ A szabályozási stb. csalásokat nem büntethető tudományos vitának feltüntetést.

4./ A tanári bűnsegédkezést, a hibás szabályozással károkozáson gazdagodásban.

IV. Alapvetők a következőkre intézkedések a károkat okozókkal szemben

1./ Le kell állíttatni a közpénzből folytatását annak, az eddigi hamis eredményeit 
leleplezve a nyilvánosság előtt, hogy olyan kalibráló méréseket végeznek, amelyek 
egy vagy több nyilvánvalóan fontos hatást nem mérnek, nem kalibrálnak. Jelenleg 
ezeknek  a  „hiányzó  változós”,  véletlenszerű  (randomizálásos)  megbízhatatlan 
eredményeket szolgáltató,  álellenőrző mérések nagyon  könnyen manipulálható, 
szabályozási csalásokra alkalmas ok-okozati eredményeit veszik alapul a legtöbb 
hazai állami ellenőrzésnél, szabályozásnál, s a pénzügyi stb. támogatásoknál is. 

2./ A hamis szabályozási előírásokat nyilvánosan le kell leplezni és alkalmazásukat 
meg kell tiltani, a GTS-ANTIRANDOM mérések egyértelmű eredményei alapján.

3./  A szabályozó  rendszereket  optimálisan  vezérlő  jelek,  vagyis  a  szabályozott 
jellemző(ke)t,  az  azokat  optimalizáló  kísérletek  mérései  alapján  kalibráló 
referencia  adatok  a  GTS-ANTIRANDOM  software-k  szerinti  mérésekből 
ismerhetők meg jól.

4./ Át kell szervezni az EU-s vagy hazai pénzből támogatott ok-okozat vizsgáló 
kutatási,  ellenőrzési,  optimalizálási  tudományos  méréseket  és  kiértékeléseket,  a 
GTS-ANTIRANDOM-APLA software-ket e célra megfelelően alkalmazás útján, s 
a  vonatkozó  szabadalmi  leírások  szerinti  eljárások  és  eszközök  és  ezek  eddigi 
sikeres alkalmazási referenciái figyelembe vétele alapján.
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V. A Világbank magyar-pusztulást előrejelzésének érvényt szerezés eszközei:

1./ Konyhasóval kevert kálisóval mérgezik a műtrágyákat és ezúton a növényeket.

2./ Konyhasóval kevert kálisóval mérgeztetik a nem kóser élelmiszerek egy részét.

3./ Áthamisították az étkezési nátrium-kálium normákat az optimális (=fiziológiás) 
Na : K = 30 : 1-rõl, az életrövidítő és ivartalanító hatású Na : K = 1 : 1 -re. 

4./ A homokon, kavicson átszűrésnek és klórozásnak is ellenálló fertőző vírusokat 
koncentrálnak a folyókba, a kötelezően használtatott szennycsatornákkal, ahonnan 
átjutnak a vezetékes ivóvíz hálózatokba.

5./ Nem támogatják az ivóvíz hővisszanyeréses desztillálással vírustalanítását és 
méregtelenítését, s a gyógyító hatású desztillált ivóvizet mérgezőnek hazudják. 

6./ Az adóuniót tudatosan akadályozva, a más országokéhoz képest többszörösen 
nagyobb hazai adóköltséggel, eladhatatlanná tették a magyar termékeket. Csak a 
kis adóköltségű =olcsóbb külföldi termék eladható. Ez a hazai munkanélküliség fő 
oka!

7./ A nagynyomású gőz magmahővel fejlesztésére alapozott erőművekre átállást, e 
leghatékonyabb és legolcsóbb, több százezer évig is működőképes megoldást nem 
engedik megvalósítani, s helyette a hagyományos, rövidtávon is túl költséges és 
hamarosan üzemanyag hiánya miatt leálló csővezetékek építését és hagyományos 
erőműveket pénzelnek.

8./ Az étkezési sózási és ivóvíz minőségi eltéréssel, s konyhasóval műtrágyázással 
diszkriminációval  tervszerűen életrövidítés és ivartalanítás módszere, amelyeken 
ezek alkalmazói - pl. az ezek miatt korábban meghalt magyarok nyugdíjbefizetései 
megkaparintásával is - gazdagodnak, régóta le van írva, mint „élettér bővítő” zsidó 
fajirtási program a Bibliában és a Talmudban, lásd: Mózes II. 23., 20-33, V., 7. 2, 
22., és Talmud, Taanith 10 a. lap, Baba kamma 93 b. lap. 

9./ Korrupt tudósok, jogászok és papok tudatos mérési- és jogi csalások alapján, 
tudatosan igyekeznek nem magyar tulajdonba átjátszani Magyarország területeit. 

10./ Tudományos- és jogi bűnözők tudományos vitának tüntetik fel a fenti, legfőbb 
de eddig eltitkolt országos károkozásokat, hogy ezúton megakadályozhassák, hogy 
büntető bíróság elítélje a károkat tudatosan okozó bűnözőket és bűnsegédeiket. 
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VI. RENDSZER-JAVÍTÁSOK

1./ Eltitkolt fő csődokokat kiderítés és nyilvánosságra hozás.

2./ Célkitűzéseket helyreigazítás.

3./ A megismert fő csődokokat kiküszöbölés.

4./  Tudományos,  jogi,  és  technikai  helyreállítás,  a  GTS-ANTIRANDOM-APLA 
software-k szerint megoldás-ellenőrzések és -optimalizálások alapján.

VII. FINANSZÍROZÁS-KIIGAZÍTÁS

1./  A hibákhoz  vezető,  ill.  azokat  konzerváló  Európai  Uniós  kutatás-fejlesztési 
finanszírozás kiszűrése.

2./ A hibákhoz vezető, ill. azokat konzerváló hazai kutatás-fejlesztési finanszírozás 
kiszűrése.

3./ Az eddigi hibák, s az új feladatok és új célkitűzések alapján a kutatás-fejlesztési 
projektek finanszírozásának átrangsorolása az APLA szakértői software-rel. 

4./  Az GTS-ANTIRANDOM-APLA software-kre  átállított  tudományos alap-  és 
alkalmazott kutatásokat és fejlesztéseket finanszírozó csúcsminisztérium is kell. 

VIII.  MÉRTÉKTANI  MUNKACSOPORTOT  IS  LÉTREHOZUNK  A 
SZABÁLYOZÁSI  ÉS  ELLENÕRZÉSI  VISSZACSATOLT  SZABÁLYOZÓ 
RENDSZEREK MÛKÖDÉSÉT KIJAVÍTÁS KOORDINÁLÁSÁRA

1./ A szabályozási és ellenőrzési visszacsatolt rendszerek működését meghatározó 
referencia jelek milyenségét (dimenzióit) és számértékeit helyreigazítási munkák.

2./ A GTS-ANTIRANDOM-APLA software-k alkalmazására betanítás, kioktatás.

3./ A „randomizálásos” kísérletezési- és statisztikai kiértékelési csalások európai 
uniós és hazai állami forrásokból pénzelést leleplezés s az ily módon megtakarított 
pénzből a GTS-ANTIRANDOM-APLA software-kre átállítások finanszíroztatása. 

Verőce, 2010. április 30. 
Tejfalussy András Software Rights PJT
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MI(K)TÕL GYÓGYUL MEG VALÓBAN A ZSIDÓ RÁKBETEGEK 98%-a
A NEM ZSIDÓKNÁL IS ALKALMAZÁSA CÉLJÁBÓL, KIDERÍTETTÜK a 98%-os sikerrel 
eddig csak a rákbeteg zsidókat gyógyító orvoslás nemzsidók elõl eltitkolt fizikális   technológiáját:  

A RÁKOS SEJTEK KIPUSZTÍTHATÓK A VÉRBE FELESLEGBEN BEJUTTATOTT TISZTA 
DESZTILLÁLT VÍZZEL,  MIVEL AZ FOKOZZA A SEJTEKEN BELÜL LÉVÕ KÁLIUM 
OZMÓTIKUS NYOMÁSÁT. A NAGYMÉRTÉKBEN KÁROSODOTT, BETEG SEJTEKNEK 
GYENGÉBB,  MEGRONGÁLÓDOTT  A  SEJTMEMBRÁNJA,  S  EMIATT  A  NAGYON 
ERÕSEN  OLDÓ  HATÁSÚ  TISZTA  DESZTILLÁLTVÍZ  KIOLDJA  BELÕLÜK  A 
KÁLIUMOT. EZ  KÖNNYEN  MEGY,  MERT  A  SEJTEK  BELSEJÉBEN,  AZ 
INTRACELLULÁRIS TÉRBEN KB.  ÖTVENSZER TÖBB A KÁLIUM,  MINT A SEJTEK 
KÖRÜLI, EXTRACELLULÁRIS TÉRBEN, A VÉRBEN. ILY MÓDON A SEJTEN BELÜLI 
KÁLIUM ELVESZTÉSE MIATT A RÁKOS (VAGY MÁS MIATT ELGYENGÜLT) SEJTEK 
ELPUSZTULNAK, S EZUTÁN A SZOMSZÉDOS EGÉSZSÉGES SEJTEK OSZTÓDÁSNAK 
INDULNAK ÉS EGÉSZSÉGES, ÚJ SEJTEKKEL PÓTOLJÁK AZ ELPUSZTULT RÁKOS, 
VAGY EGYÉB HIBÁS SEJTEKET.

A desztillált  víz  bejuttatásán alapuló  gyógymód,  amelynél  a  konyhasó  fiziológiás  mértékben 
pótlását a desztilláltvíz fogyasztás közötti szünetekben való étkezés során végzik, Dr. O. Z. A. 
Haninsh  (Mazdaznan)  orvosi  desztilláltvíz  kúrájaként  (köz)ismert.  Ennek  kemoterápiaszerû, 
infúziós  alkalmazása  esetén  a  desztilláltvíz  beadagolás  közötti  szünetekben  evett,  vagy 
infúzióval,  pl.  SALSOLA  beadott  konyhasóval  szükséges  FIZIOLÓGIÁSAN  pótolni  a 
konyhasót.
 

MEGJEGYZÉS: AZ  INTERNETEN,  NÉMET  MEDICINA  ÉS  ÚJ  ORVOSLÁS  CÍMEKKEL,  EGY  FÕRABBI  
KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL,  EGY  NÉMET  ORVOS  ELÕADJA,  HOGY  A  ZSIDÓ  BETEGEK  98%-ÁT  TUDJÁK 
KIGYÓGYÍTANI A RÁKBÓL, MIKÖZBEN A NEM ZSIDÓK MEGHALNAK A KEMOTERÁPIÁNAK ELNEVEZETT  
MÓDSZERTÕL,  DE  CSAK  LÉLEKGYÓGYÁSZATI  MÓDSZERKÉNT  ÍRTÁK  LE  EZT  A  ZSIDÓKAT 
MEGGYÓGYÍTÓ  MÓDSZERT,  TEHÁT  TUDATOSAN,  VAGY  TÉVEDÉSBÕL,  DE  NYILVÁNVALÓAN  NEM 
MONDANAK IGAZAT, UGYANIS A RÁKOT CSAK ANNAK ALAPVETÕ OKOZÓI, A SZENNYEZETT IVÓVÍZZEL 
ITATÁS ÉS/VAGY A KONYHASÓHIÁNYOS, ÉS/VAGY A KÁLIUMOT TÚLADAGOLÓ (AFIZIOLÓGIÁS), TEHÁT 
RÁKBETEGSÉGEKET  ELÕIDÉZÕ  ÉTKEZÉSI  MÓDOK  MINDEGYIKÉNEK  A  MEGSZÜNTETÉSÉVEL  =  A 
FIZIOLÓGIÁS  TISZTA VÍZ  ÉTKEZÉSI  HASZNÁLATÁVAL +  FIZIOLÓGIÁS  KONYHASÓ-PÓTLÁSSAL  VALÓ 
FIZIOLÓGIÁS  NÁTRIUMPÓTLÁSSAL  +  A  FIZIOLÓGIÁS  KÁLIUMPÓTLÁSSAL,  ILLETÕLEG  EZEK 
MINDEGYIKE HELYREÁLLÍTÁSÁVAL ÉS FOLYAMATOSAN FENNTARTÁSÁVAL LEHET ÉS KELL (A TESTI 
HARDWARE SZINTJÉN IS!) KIKÜSZÖBÖLNI!

A RÁKBETEGSÉGEKBÕL VALÓ TÉNYLEGESEN KIGYÓGYULÁSHOZ EMELLETT ALKALMAZNI KELL A DR.  
O.  Z.  A.  HANNISH  ÁLTAL  LEÍRT  ORVOSI  DESZTILLÁLTVÍZ-KÚRA  ÉTKEZÉSI  ÉS/VAGY  INFÚZIÓS 
VÁLTOZATÁT IS!  FOKOZOTTAN KELL ÜGYELNI A KONYHASÓ VÉRBEN VALÓ FIZIOLÓGIÁS SZINTJÉT 
FENNTARTÓ, PERIÓDIKUS KONYHASÓ PÓTLÁSRA! A DESZTILLÁLVÍZ-KÚRA ALKALMAZÁSA KÖZBEN IS A 
MEGENGEDETT  FIZIOLÓGIÁS  HATÁROK  KÖZÖTT  KELL  TARTANI  A  VÉR  NÁTRIUM-  ÉS  KÁLIUM 
TARTALMÁT!  (ISMERETES,  HOGY  ÁLTALÁBAN,  FELNÕTTEKNÉL  A  NAPI  15  LITERNÉL  KEVESEBB 
DESZTILLÁLTVÍZ  ÉTKEZÉSI  VAGY  INFÚZIÓS  ÚTON  VALÓ  VÉRBE  JUTÁSA  MÉG  NEM  OKOZHAT 
ELEKTROLIT-ZAVART ELÕIDÉZÕ ÚN. VÍZMÉRGEZÉST!) 

Verõce, 2009. 04. 07.   (Iratjel: Ujorvoslashoz-Fizikalitas-90410)   

ALL RIGHTS RESERVED! 
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő kutató, feltaláló (1-420415-0215)
www.aquanet.fw.hu, www.ujvizforras.fw.hu, Tel: +36-202181408



10/9. oldal, Iratjel: TejfalussySoftwareRightsPJT

Dr. Papp Lajos professzor úr fenti írásbeli szakvéleményének az általa előadott részletes szóbeli 
indokolását lásd az interneten: Google: http://matratelevizio/home
_____________________________________________________________________________
Budapest, 2010. március 29.   

Tejfalussy András  dipl. mérnök, méréstani szakértő
(személyi szám: 1-420415-0215) 1036 Budapest, Lajos u. 115.

http://matratelevizio/home
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Verőce, 2010. 02. 06. 
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő


