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Tárgy: Nyilvános  közérdekű  bejelentésként,  a  hatás  kalibráló  GTS-Antirandom  kombinatorikus
mérési software és mérő létesítmény tervek, valamint az APLA döntés PONTOSÍTÓ software, két
magyar találmány országos innovációs alkalmazásának ajánlása 

Tisztelt Miniszter Úr!

Ezúton ismételten személyes figyelmébe ajánlom a legtöbb tehnológiai kutatás hatékonyságát és a döntések
pontosságát nagyságrendekkel fokozni képes, már számos területen bizonyított tudományos találmányaimat,
amelyek a vonatkozó nemzetközi tudományos szabadalmaim közzétett leírásai alapján és eddigi alkalmazási
eredményei alapján is tanulmányozhatók a www.tejfalussy.com honlapom GTS-Antirandom rovatában és az
erről a honlapról is előhívható korábbi honlapjaimon. Néhány szó az előzményekről és a mai helyzetről: 

Voltak miniszterek, pl. Dr. Dimény Imre, dr. Kapolyi László és Dr. Kovács Pál, valamint Dr. Illés Zoltán
környezetvédelmi  minisztériumi  államtitkár  és  Phd.  Dr.  Biczók  Gyula  KTM  főosztályvezető,  és  az
Innofinance Innovációs Pénzintézet vezetői, akik aktívan támogatták  a találmányaim szabadalmaztatását és
alkalmazás  fejlesztését.  Azóta  viszont,  hogy  a  találmányaim  szerinti  kombinatorikus  hatás  vizsgáló
méréseink kimutatták, közvetlenül is megjelenítették, hogy  az MTA hazánkban életveszélyesen mérgezően
túladagoltatja a káliumot a kálium műtrágyázással  és patkányméreg kálisóval  sózással  (lásd BONSALT)
nagyságrendekkel  növelt  káliumtartalmú,  és  egyúttal  konyhasó-hiányos  élelmiszerekkel,  ezáltal  sorra
eladósítva a növénytermelőket és betegítve, életrövidítve és ivartalanítva a magyarokat, ezzel ellehetetlenítve
az egészségügyi ellátást is, „fentről” rendszeresen rágalmaznak az ezen ügyben szakmailag illetékes állami
vezetők, ügyészségi vezetőket is feluszítva ellenem. Miközben egyes akadémikusok az én találmányaimat a
saját  találmányukként  tüntetve fel,  mindenféle hazai-  és külföldi  innovációs kitüntetéseket  zsebelnek be,
Nobel díjakra is pályázva. Pl. Áder János köztársasági elnök most tüntette ki az egyiküket, Roska Botondot.

Nem tudom megítélni, hogy Ön ténylegesen mit akar. Csak a tudományos kutatási pénzkezelés irányításának
a  saját  hatáskörbe  vonását?  Vagy  a  tényleges  kutatási  hatékonyság  fokozást?  Ezúton  ezért  ismételten
megkísérlem,  hogy a  fentiekre  felhívjam a  figyelmét.  Ismételten  kérem,  hogy alakítsa  ki  és  közölje  a
személyes véleményét a honlapjaimon közzétett bizonyítékok  alapján. Ne a találmányaimmal szerzőként
szélhámoskodó  akadémiai  stb.  szakértők  véleményére  és  ne  az  őket  fedező  hivatalnokok  állításaira
alapozzon, hanem csakis a saját személyes szakértelmére! A kombinatorikus találmányomat az MTA MKK
ma már általam legalizáltan használja. Korábban Roska Tamásék és Furka Árpád találmányaként használták!

Mellékelem ezek vizsgálatához a mezőgazdasági miniszterhez ma megküldött közérdekű bejelentésemet és a
mellékletét:  Melléklet-1: „NEM KELLENE AUTOMATIZÁLNI A MÉRGEZŐ  MEZŐGAZDASÁGI
VEGYSZEREZÉST! (kód:  Nagy-Istvan-agrarminiszterhez-190917).  Melléklet-2: NEM  KELLENE
AUTOMATIZÁLNI A MÉRGEZŐ MEZŐGAZDASÁGI VEGYSZEREZÉST! Kód: magyarmezsgye-
2017.06.IV.evf.6.szam

Magyarország, 2019. 09. 17.

Tisztelettel: Tejfalussy András méréstudományi szakértő feltaláló, korábbi országgyűlési szakértő, jelenleg
megbízás nélküli kárelhárító ügyvivő, (1-420415-0215, an.: Bartha Edit) 2621 Verőce, Lugosi u. 71., néhai
Dr. Tejfalussy Béla táblabíró és Bartha Béla rendőrfőkapitány unokája. (honlap: www.tejfalussy.com, E-mail:
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, Telefon: +36 20 2181408)

(Korábban a cégbíróságon hitelesített aláírás)                                                  (Iratjel: Palkovicshoz-190917)
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Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Ügyfélszolgálati Információs 
Irodája részére megküldött levelét köszönettel megkaptuk.

Üdvözlettel,
ITM Ügyfélszolgálati Információs Iroda
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