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HOMEINFONET-SOFTWARE FEJLESZTÉS 

 

1./ CSAK TISZTA FORRÁSBÓL! 
2./ A GTS-Antirandom bázissoftware feltalálója 

3./ Otthoni ellenőrző és optimalizáló méréseket tervezés 
4./ Bemutatkozik a HOMEIFONET programfejlesztés vezetője 

5./ A HOMEINFONET-hez adaptált software-k alkalmazási referenciái 
6./ TUDATOS EGÉSZSÉG FEJLESZTÉSHEZ is: optimalizáló APLA-software 

7./ Személyes vállalkozás fejlesztéshez IS: optimalizáló APLA-software 
8./ HOMEINFONET BÁZISSOFTWARE ALKALMAZÁSOK 

9./ Egészségvédő otthoni mérőlétesítmények bázisterve 
10./ Káliummérgezést kimutató otthoni EKG 

11./ Kálium tartalmat ellenőrző szonda 
12./ Létvédő Klub PJT-k hálózata 

* 

Szerzői-Jogra-Figyelmeztetés: 
TEJFALUSSY ANDRÁS SZERZŐI JOGI NYILATKOZATA A KUTATÁS- 
GYORSÍTÓ OPTIMALIZÁLÁSI TALÁLMÁNYAI GTS ÉS ANTIRANDOM 
JELENÍTŐTERES SZÁMÍTÓGÉPES LÉTESÍTMÉNYEI BÁZISTERVEI ÉS 
MŰKÖDTETŐ BÁZISPROGRAMJAI VONATKOZÁSÁBAN: 
FIGYELMEZTETÉS: A szabadalmaim szerinti GTS-ANTIRANDOM automatizált mérő- 
létesítményeket az általam leírt, lerajzolt bázisterveiknek megfelelően kell létesíteni, s az 
automatizálást végző számítógép vezérléseit az általam leírt és/vagy ábrázolt mérési és 
kiértékelési folyamat vezérlő bázisprogramoknak megfelelően kell beprogramozni, 
önmagukban ismert programozási eljárásokkal. A Tejfalussy András szerzői névvel jegyzett 
valamennyi szabadalmi bejelentés vonatkozásában fenntartom ezen létesítmény bázisterveim, 
mérési és kiértékelési folyamat automatizáló számítógép vezérlő bázisprogramjaim 
kizárólagos hasznosítási, értékesítési és fejlesztési jogait, s minden más ezekkel kapcsolatos 
egyéb személyiségi jogot, kivéve, ha azokra kifejezetten engedélyt adok. A jogvédelem mások 
általi „otthoni használatra” is vonatkozik! 
Verőce, 2011. 01. 27.  

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215) 
okl. vill. mérnök, méréstani fejlesztő tudományos kutató 

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/bartok.htm
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/TAtudomanyosMunkai.htm
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/hazimeres.htm
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/bemutatk.htm
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/referenciak.htm
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/APLA-EgFejlMoniter.htm
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/apla.htm
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/homecomp.htm
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/hazimerviz.htm
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/EKG-HOME.htm
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/KALIUMMEROSZONDA.htm
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/letvedozoldkor2.htm


* 

HASONLÓ JELLEGŰ NEMZETKÖZI SZERZŐI JOGI ISMERT FIGYELMEZTETÉSEK: 
1./ „NOUKY ÉS BARÁTAI” MIRAX DVD, FIGYELMEZTETÉS: 
„Ez a DVD szerzői jogvédelem alatt áll, és csak otthoni lejátszása engedélyezett. A DVD kép és 
hanganyagának részeiről és egészéről másolatot készíteni tilos. A DV továbbadása, nyilvános 
helyen történő vetítése vagy sugárzása tilos. A felsorolt tevékenységek folytatása vagy tűrése 
büntetést von maga után. 

2./  „THOMAS & FRIENDS”, „THOMAS A GŐZMOZDONY”, THOMAS ÉS A 
SZIVÁRVÁNY”, EUROPA RECORDS, FIGYELMEZTETÉS: 

A szerzői jog tulajdonosa a DVD-nek (a hangfelvételt is beleértve) kizárólag házi használatát 
engedélyezi. A jogtulajdonos minden más jogot fenntart, kivéve, ha azokra kifejezetten 
engedélyt ad. A házi használat meghatározása kizárja a DVD használatát olyan helyeken, 
mint klubok, távolsági autóbuszok, kórházak, szállodák, olajfúró szigetek, börtönök és iskolák 
A DVD-nek vagy bármely részének engedély nélkül másolása, kiadása, kiállításon való 
bemutatása, bárbeadása, kölcsönzése, nyilvános lejátszása, vagy műsorszóró hálózaton való 
leadása szigorúan tilos és polgári peres vagy büntetőjogi eljárást vonhat maga után. A DVD 
árusításának és bérbeadásának feltétele a DVD kiadójának hozzájárulása. E nélkül nem 
exportálható, kereskedelmi úton nem terjeszthető vagy árusítható. 

* 
ITT IS KATTINTHAT A MAGYARORSZÁGI KORMÁNYOK ÁLTAL A NÉP ELŐTT TITKOLT 

KÁLIUMTÚLADAGOLÁSI EGÉSZSÉGÜGYI- ÉS GAZDASÁGI CSŐD FŐOKRA! 

 
 

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/KALIUMMAL_TULADAGOLASI_CSOD-FOOK.htm
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/KALIUMMAL_TULADAGOLASI_CSOD-FOOK.htm

