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Innovációs csalókat nyilvánosan feljelentés Lovász Lászlóhoz, Palkovics Lászlóhoz, Orbán Viktorhoz:

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK IS KITÜNTETTE A TALÁLMÁNYAIM ELTUL AJDONÍTÓJÁT

Többen is sajátjuknak tüntetik fel a találmányaim szerinti nemzetközi szabadalmaim lényegét képező
kombinatorikus  hatás  mérési-  és  optimalizálási  software-ket  és  mérő  létesítmény  terveket,  és  erre
alapozva  mindenféle  innovációs  kitüntetéseket  szednek  össze  vele.  2019  augusztus  20-án  ezen  az
alapon adott át Áder János köztársasági elnök állami kitüntetést Roska Botond részére. Az említett
kutatók a találmányaim feltalálójának is feltüntetve magukat, Nobel díjra is pályáznak, lásd melléklet!

Pl. a nevem meg sem említve, nyilvánosan, a saját eredményükként dicsekedtek a találmányaimmal és az
azokkal elért többlet eredményekkel az akadémiai stb. kutatóhelyeken hozzájutott személyek. Pl. Dr. Rajki
Sándor,  az MTA Mezőgazdasági  Kutató Intézet  volt  főigazgatója,  Furka Árpád,  az ELTE Szerveskémiai
Tanszék  munkatársa,  Roska  Tamás  és  Roska  Botond,  az  MTA Számítástechnikai  Kutatói  Intézet  volt
munkatársai,  és  a  találmányaimat  tőlem ismerő  további  személyek is.  Pl.  sajátjukként  adták el  az  MTA
Kémiai Kutató Intézetének is a találmányom szerinti kombinatorikus mérési software-t. (Nemrég kiderült, és
a szerzői jogaim helyreállításával a kutatóintézettel hosszú távú együttműködési szerződést kötöttem.)

A 70-es években az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet, valamint ELTE Szerveskémiai Tanszék és az MTA
SZTAKI  szerződésekkel  hozzájutottak  a  Csepel  Művektől  a  nemzetközileg  szabadalmazott  kutatás
automatizálási  eljárásaimhoz,  az  ezekben  ismertetett  kutatás  gyorsító  bázissoftware-eimhez  és  mérő
létesítmény bázisterveimhez.  Eközben,  hamis vádakat  hangoztatva ellenem, engem, a tényleges feltalálót
elüldöztek (kirúgattak) a csepeli  kutatóintézetből  és megpróbáltak elmebeteggé nyilváníttatni.  Később az
ezekben bűnsegédkező belügyminiszter és ügyészségi vezetés úgy próbált meg gondnokság alá helyeztetni,
hogy a rendőrök véresre rugdostak, vertek a gondnokság alá helyeztetéshez szervezett bírósági tárgyalásra
elhurcolás közben, tárgyalás előtt (1997. szeptember 10-én). Miután belebuktak a tárgyaláson is folytatott
közokirat hamisításaikba, az ő fedezésükre Göncz Árpád köztársasági elnök íratott és közzétett egy hamis
tájékoztatást  (X-398/1998.),  amivel  nem csak ő,  de az utódai  is,  pl.  Áder János is  „rég gondnokság alá
helyezettnek” hazudnak. (A folytonos választójogom is bizonyítja, hogy hazudnak). Újabban a nevem átírták
a belügyminisztériumi adatnyilvántartóban Tejfalussy Andrásról Tejfalussy András Bélára, ezáltal leválasztva
rólam  a  mérnöki  diplomámat,  a  Tejfalussy  András  néven  megszerzett  nemzetközi  szabadalmaimat,  a
miniszteri kitüntetéseimet, cégbírósági cégbejegyzéseimet és az ingatlanaimat. Volt olyan, hogy a személyi
számom is meghamisították. Egy jogosítvány hosszabbításom alkalmával derült ki! Ezekkel is fedezik, hogy
az MTA vezetése mások találmányának hazudja a kutatás forradalmasító nemzetközi szabadalmaimat. Azt is
fedezik, hogy a bírák és ügyészek eltusolják, hogy a találmányaimat alkalmazó, általam vezetett társaságok
bebizonyították, hogy a kormányok a magyar termőföldeket és embereket kálisóval mérgeztetik, továbbá
ezekkel  tusolják  el,  hogy  leállítottam  a  kombinatorikus  méréseinkkel  bebizonyított  „gilisztahumusz”
hitelezési csalást. Jószándékkal figyelmeztetek: Orbán Viktor és kormánya belebukik a kálisóval népirtásba!!

Kérem a Tejfalussy András nevem helyreállíttatását a belügyi adatnyilvántartóban, s az ügy kivizsgálását a
vonatkozó szerződések és egyéb bizonyítékok alapján, amelyek közzé vannak téve a honlapjaimon is (lásd:
www.tejfalussy.com). Természetesen az innovációs és népmérgezési csalások elkövetői elleni vádemelés is
szükséges!

Magyarország, 2019. 08. 22.

Tejfalussy András okl. vill.mérnök (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,  +36 20 218 1408

(Korábban a cégbíróságon hitelesített aláírás)
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feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
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"Érkeztet k (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>;ő
"ME - Érkeztet k (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>ő

titkos
másolat:

. . . 

dátum:2019. aug. 22. 13:21

tárgy:
Innovációs csalókat nyilvánosan feljelentés Lovász Lászlóhoz, Palkovics Lászlóhoz, Orbán 
Viktorhoz: KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK IS KITÜNTETTE A TALÁLMÁNYAIM ELTUL 
AJDONÍTÓJÁT

küld :ő gmail.com

feladó:Érkeztet k (ME)ő  <erkeztetok@me.gov.hu>
címzett:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum:2019. aug. 22. 13:21

tárgy:Válasz
küld :őme.gov.hu

biztonság:  A(z) gov.hu nem titkosította az üzenetet További információ

:A Google orákuluma szerint fontos.
Tisztelt Levélíró!

Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.
 
Üdvözlettel:
Miniszterelnökség

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa 
meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és 
törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy 
annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is 
addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any 
attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and 
transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

...

[Üzenet megvágva]  Egész levél megtekintése

feladó:ITM - Ügyfélszolgálat (noreply) <ITM-Ugyfelszolgalat.noreply@itm.gov.hu>
címzett:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
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tárgy:Re:
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biztonság:  A(z) gov.hu nem titkosította az üzenetet További információ

:A Google orákuluma szerint fontos.

https://support.google.com/mail?hl=hu&p=tls&authuser=9
https://mail.google.com/mail/u/9?ui=2&ik=c9f333dd7b&view=lg&permmsgid=msg-f:1642565894275993041
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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

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta. Kérem, ne válaszoljon rá.

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak 
használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát 
bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised 
to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that any 
dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above 
by the sender is unauthorised and strictly prohibited.
...

[Üzenet megvágva]  Egész levél megtekintése
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