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NYILVÁNOS  KÖZÉRDEKŰ  BEJELENTÉS,  MAGYARORSZÁGI  EGYETEMEK  ÉS
FŐISKOLÁK REKTORAIHOZ

A  magyarországi  egyetemek  és  főiskolák  mindenféle  „randomizálásos”  hamis
kalibrálásokat  tanítanak  ahelyett,  hogy  tanítanák  a  nemzetközi  szabadalmaim  (lásd:
www.tejfalussy.com,  GTS-Antirandom  rovat)  szerinti  sokváltozós  „kombinatorikus”
hatásvizsgálatokat  az  élettelen  és  élő  anyagokban  kombinálódó  hatások  és  azok
következményei összefüggéseinek a méréséhez (kalibrálásához), a károkozó technológiák
kiszűréséhez és az optimális technológiák beszabályozásához, a folyamatok optimumra
szabályozásához. A randomizálásos hamis kalibrálások következtében több nemzedék óta
folyamatosan  mérgezik  a  magyar  termőföldeket,  növényeket,  állatokat  és  embereket.
Tönkreteszik az élő szervezetek környezetükhöz alkalmazkodó képességét,  túlterhelések
elleni  védekezőképességét.  Emiatt  lettek  a  korábbinál  sokszorosan  veszélyesebbek  a
„Korona” stb. influenza vírusok is. A hatás-kalibrálási csalásokat egyes hazai miniszterek
is tudatosan bűnpártolják. A kalibrálási csalásaik bizonyítékait lásd a www.tejfalussy.com
honlapom  „Intézkedéseink”  rovata  legutóbbi  bejegyzéseiben.  Közben  egyes  egyetemi
professzorok  segítenek  egymásnak  Nobel-díj  szerzéséhez  ellopni  a  tényleges  hatás
kalibrálásokra alkalmas találmányaim szerzői jogait. Pl. a Budapesti Műszaki Egyetem
Hargitai nevű professzora is. A szerzői jog lopásuk konkrét bizonyítékait közzétettem a
www.tejfalussy.com Email könyv rovatában (105. email könyv), s a jelen bejelentéshez
közvetlenül is csatolom. Címe: „Az innovációs miniszter figyelmébe is:  NOBEL-DÍJRA
IS PÁLYÁZNAK MTA-SOK A TŐLEM ELLOPOTT TALÁLMÁNYOKKAL”,  Iratjele:
MTA-sok-buntetlenul-lophatjak-a-magyarok-feltalaloi-szerzoi-jogait-200321.)

Kérem, hogy rektori szintről is tiltsák be a szerzői jogaim lopását, s a csalások alapját
képező randomizálásos kalibrálások helyett  rendeljék el  a  találmányaim szerinti  hatás
kalibrálást  tanítást.  Mindezt,  mint  szerző,  a találmányaimban  leírt,  lerajzolt, a
kombinálódó hatások és következményeik összefüggéseit  mérő,  méréstervező és mérés-
kiértékelő  kutatás  automatizáló software-immel és  mérő  létesítmény  bázis  terveimmel
kapcsolatos valamennyi szerzői jogom fenntartásával, szerződés alapján engedélyezem. 

Magyarország, 2020. április 07.

Tejfalussy  András  okl.  vill.  mérnök,  (1-420415-0215,  an.:  Bartha  Edit)  korábban
országgyűlési,  önkormányzati  és  magyar  tudományos  akadémiai  méréstudományi
szakértő feltaláló (1036 Bp., Lajos u. 115.,  Levelezési címek: 1036 Bp. Lajos u. 115., E-
mail:  tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,  Telefonok:  +36  1  250  6064,  +36  20  218
1408)

(Cégbíróságon hitelesített aláírás)
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Tisztelt Rektor Úr!

Az Ön elődjeként, Dr. Péceli Gábor rektor úr annak idején be akarta illeszteni a méréstudományi 
találmányaimat (lásd: a "NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS, MAGYARORSZÁGI EGYETEMEK 
ÉS FŐISKOLÁK REKTORAIHOZ" című melléklet-1-ben) a BME tananyagaiba, de nem kapott pénzt 
hozzá. Remélhetően Dr. Palkovics László úr Innovációs miniszter hajlandó lesz pénzkeretet 
biztosítani hozzá.

Melléklet-1: "NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS, MAGYARORSZÁGI EGYETEMEK ÉS 
FŐISKOLÁK REKTORAIHOZ” 
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Melléklet-2: „Az innovációs miniszter figyelmébe is: NOBEL-DÍJRA IS PÁLYÁZNAK MTA-SOK A TŐLEM 
ELLOPOTT TALÁLMÁNYOKKAL”, 

Iratjele: MTA-sok-buntetlenul-lophatjak-a-magyarok-feltalaloi-szerzoi-jogait-200321.)




