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Tisztelt Dr. Palkovics László Miniszter Úr!

Véleményem szerint Ön mint innovációs miniszter fel kell lépjen az ellen, hogy a Budapesti
Műszaki Egyetem professzora,  Hargittai István az interneten Furka Árpád ELTE-s kutató
Nobel díjat érdemlő saját találmányának híreszteli az én nemzetközi szabadalmaim szerinti
sokváltozós GTS-Antirandom hatás kalibráló és hatás optimalizáló mérési találmányaimat,
az azokban szereplő kutatás automatizálási software-ket és mérőlétesítmény terveket. Amíg
az interneten észre nem vettem, pl. az MTA KKI is, Furka Árpád, Roska Tamás és a fia, és
mások találmányaként alkalmazta. Furka az ELTE Szerveskémiai Tanszékén jutott hozzá a
találmányaimhoz,  miután  a  találmányomat  ott  hivatalos  szerződés  alapján  sikerrel
alkalmazó Dr. Kótai András professzor váratlanul meghalt! Roska Tamás és a fia pedig a
Csepel  Művektől  juthatott  hozzá,  a Csepel  Műveknek az  MTA SZTAKI-val  kötött  10 éves
együttműködési szerződése keretében. 

Furka  Árpád  azonban  nem  feltalálta,  hanem  átnevezte  „kombinatorikusra”  és
randomizálással zavarosítani próbálta az általam feltalált kutatás automatizálási software-t.
Ezeket  a  talámányaimat  az  általam  vezetett  magántársaságok  évtizedek  óta  sikeresen
alkalmazzák. Lásd a www.tejfalussy.com honlapom GTS-Antirandom rovatában, s a korábbi
tudományos honlapjaimon, amelyek jelenleg szintén ezen a honlapon érhetők el. (Az MTA
KKI nemrég szerződést kötött velem és azóta az én találmányomként alkalmazza az általuk
korábban a Furka Árpád, Roska Tamás és Végvári Lajos nevű stb. személyek találmányának
vélt találmányaimat.)

Kérem  Önt,  segítsen  megszervezni  a  sokváltozós  hatás-kalibráló  és  hatás-optimalizáló
nemzetközi szabadalmaim szerinti kutatás-gyorsító szoftverek és mérő létesítmény tervek
további hazai- és nemzetközi  alkalmazását és Ön is lépjen fel a feltalálói  szerzői jogaim
sértői ellen! 

Ha hajlandó nekünk segíteni, mi is segíteni tudunk Önnek. Például a minden egyéb hasonló
célú  döntés  optimalizáló programnál  sokkal  jobb APLA programunkkal  is.  Kérem,  hogy
személyesen fogadjon minket és beszéljük meg a szinte minden technológiai kutatást- és
technológia optimalizálást nagyságrendileg gyorsító találmányaim országos- és nemzetközi
hasznosításában együttműködésünk lehetőségeit. Ehhez Hargittai Istvánt is meghívhatjuk!!

Magyarország, 2019. XI. 14.

Tiszteletlel:

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, korábban minisztériumi-, országgyűlési-, önkormányzati
és tudományos akadémiai méréstudományi szakértő feltaláló. 2621 Verőce, Lugosi u. 71.,
www.tejfalussy.  com   („HIHETŐMAGAZIN”), Postai cím: 1036 Budapest, Lajos u. 115. III. 18.

(Cégbíróságon korábban hitelesített aláírás)
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1./ Az internetről letöltött bizonyíték a szerzői jogaim másénak tulajdonításáról:

„HARGITTAI ISTVÁN 
Út a Nobel-díjhoz

Ajánlás: Lars Ernster (Ernster László, 1920, Budapest–1998, Stockholm) emlékének ajánlom
ezt  az  írást.  Zsidó  származása miatt  Magyarországon nem tanulhatott.  A vészkorszakban
életét Raoul Wallenberg mentette meg. 1946-tól Svédországban élt, ahol az egyetem elvégzése
után tudományos kutató lett és hosszú évekig a Stockholmi Egyetem biokémiai intézetének
tanszékvezetõ  professzora  volt.  Kutatásai  elsõsorban  a  sejt  bioenergetikájára  irányultak.
1977-tõl 1988-ig tagja volt a kémiai Nobel-bizottságnak, késõbb, egy ideig, a Nobel Alapítvány
Igazgató Tanácsának is tagja volt. 

 . . . . . 

Befejezésül  még  egy  kérdést  érintek.  Van-e  ma  esélye  magyar  kutatónak  a  Nobel-díj
elnyerésére? Tudományos diszszertációk védésén is hallani olyan dicséretet, hogy ez a munka
méltán igényt tarthat a Nobel-díj elnyerésére és a riporterek is felvetik egy-egy eredmény, sõt
találmány kapcsán a díj lehetõségét. Úgy tûnik, a Nobel-díj kérdésében sok szakértõ van. Ha
reálisan akarjuk megítélni a helyzetet, azt mondhatjuk, hogy a mai tudományos hátterünk
nem  igazán  kedvez  Nobel-díj  szintû  felfedezések  létrejöttének  és  mindannak,  amire  a
megfelelõ publicitás biztosításához szükség van. A tudományos kutatásban azonban mindig
születhetnek olyan különleges eredmények, amelyek a legszigorúbb mérce szerint is világra
szóló  jelentõségûek.  Ezeken  belül  is  meg  kell  különböztetnünk  azokat,  amelyek  a
követelményeknek  megfelelõen  szóba  jöhetnek  a  Nobel-díj  szempontjából.  Tudomásom
szerint ma egyetlen magyar kutatónak van reális esélye a díjra, viszont az õ esélye nagyon is
jó. Furka  Árpádra gondolok,  aki  az  ELTE-n  szerveskémia-professzor,  és  aki  a
kombinatorikus  kémia  elindítója,  atyja,  hogy  a  nemzetközi  irodalomban megjelent  jelzõk
közül  idézzek.  Ha  végigtekintünk  Furka  Árpád  életútján,  láthatjuk,  hogy  ez  különbözõ
nehézségek  sorozata,  ugyanakkor  a  kitartás,  elszántság,  tudni  és  alkotni  vágyás,  a
kifogyhatatlan ötletek ragyogó példája is.” . . . . .

2./ Előzmény: Dr. Palkovics László úrhoz címzett beadvány, amire még nem kaptam választ!

feladó:András Tefalussy <ujvizforras@gmail.com>
címzett:ugyfelszolgalat@itm.gov.hu

titkos másolat:. . . 
dátum:2019. ápr. 2. 21:26
tárgy:Re: Innováció fejlesztési segítség felajánlása személyesen Dr. Palkovics László részére
küldő:gmail.com

3./ A BME jelenlegi rektora sem méltatja válaszra a szerzői jogaim lopása elleni tiltakozást?

4./Az OTP ügyészségi segítséggel ellopta a találmányaim értékesítése után járó részedésem
(lásd a csatolt „OTP-vel szemben-benyújtott-nyilvános-fizetési-felszólítás-191113” alapján!

http://www.termeszetvilaga.hu/hun/teazo/interju/elte/furka.html
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Munkahelyi szakvélemény az MTA-hoz benyújtott pályázatomhoz és miniszteri kitüntetések:



-atveteli-igazolassal



6./2  Iratjel: OTP-vel-szemben-benyujtott-nyilvanos-fizetesi-felszolitas-191113

Melléklet-2
Melléklet-3   Kifizetés kérés, amit nem voltam hajlandó aláírni a hibát elkövető Dóra Tibor részére:



6./3  Iratjel: OTP-vel-szemben-benyujtott-nyilvanos-fizetesi-felszolitas-191113



Melléklet-46./4  Iratjel: OTP-vel-szemben-benyujtott-nyilvanos-fizetesi-felszolitas-191113
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Melléklet-5



6./6  Iratjel: OTP-vel-szemben-benyujtott-nyilvanos-fizetesi-felszolitas-191113



feladó:András Tejfalussy <aplaconnection@gmail.com>
címzett:ugyfelszolgalat@itm.gov.hu

másolatot
kap:

laszlo.palkovics@emmi.gov.hu;
peceli@mit.bme.hu

titkos
másolat:

. . .

dátum:2019. nov. 13. 21:27

tárgy:
Dr. Palkovics László miniszterhez címzett közzétett nyílt levél + FAJIRTÓ TERRORISTÁK 
URALJÁK A MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁT

küldő:gmail.com


