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HAZAI KORMÁNYHIVATALOK PSZICHIÁTRIAI CSALÁSOKAT SZERVEZNEK
A NEMZETKÖZI SZABADALMAKAT ELÉRT MAGYAR FELTALÁLÓK ELLEN,
HOGY SZABADON LOPHASSÁK A NAGY JELENTŐSÉGŰ TALÁLMÁNYAIKAT.
A Bp. XIII. ker. Kormányhivatal hamis vádakra és hamis iratokra alapozva pszichiátriára
becsalási kísérleteket folytat Schuler László elméleti fizikus feltaláló ellen, akinek a
térhatású képmegjelenítésre vonatkozó nemzetközi szabadalmát 30 éve nem engedik
hazánkban megvalósítani. A kormányhivatal parancsára, rágalmak és hamis vádak alapján
próbálja a Nyírő Gyula kórház őt pszichiátriai vizsgálatra becsalni. Az ellene felhozott
rágalmak és hamis vádak cáfolatára általa előterjesztett bizonyítékokat semmibe veszik.
Hamis elmeorvosi véleménnyel lejáratással és/vagy gondnokság alá helyezéssel próbálják
megakadályozni, hogy mint tényleges feltaláló, és software szerző, sikerrel felléphessen a
„helyébe behozni akart” álfeltalálók ellen.
A Schuler László elméleti fizikus software feltalálóval szemben folytatott csalást azzal
kezdte a Budapest XIII. kerületi Kormányhivatal, hogy azt írta egy határozatában, hogy
„Schuler László jelenleg a Nyírő Gyula kórház pszichiátriai intézetének lakója”. Mindezt
hamis iratokra, hamis vádakra és rágalmakra alapozva.
Ha a csaló kormányhivatali, csaló önkormányzati hivatali ügyintézőknek, csaló
ügyészeknek, csaló bíráknak együttes erővel sem sikerül a csaló pszichiáterek hamis
szakvéleményére alapozva gondnokság alá helyezni a magyar feltalálót, akkor hamis
hivatalos iratokban úgy tüntetik fel, hogy már pszichiátrián kezelik és/vagy korábban
gondnokság alá helyezték??? Biztosan igen, ugyanis velem szemben is ezt tették, akik a
licenclopó csalókat a legfelsőbb államigazgatási szintekről is fedezik. Pl. Göncz Árpád és
Áder János köztársasági elnökök. Itt a további bizonyíték: Göncz Árpád hamis (X398/1998.) válaszlevele. Göncz egy közérdekű bejelentést utasít el. A közérdekű bejelentés
arról szólt, hogy hamis idézést felmutatva összevertek a rendőrök, és utána elhurcoltak egy
ellenem szervezett „gondnokság alá helyezési perre”. Göncz Árpád közérdekű bejelentést
elutasító levele szerint ezekkel nem követtek el ellenem bűncselekményt. Azt hazudja, hogy
gondnokság alá lettem helyezve a rendszerváltás előtt. Valójában sosem álltam pszichiátriai
kezelés alatt, sosem voltam gondnokság alá helyezve. Tudhatták a folytonos választói jogom
alapján. Göncz azzal is fedezte a koncepciós per tárgyalása előtt összeverető csaló bíró Dr.
Kautzné dr. Schneider Margit Erikát, hogy kinevezték őt a Váci Bíróság elnökének. Amikor
pedig bepereltem a köztársasági elnöki csalást, dr. Pataki Árpád Fővárosi Bírósági bíró is
csalt. Hamis ítélete szerint a Magyar Állam alperes, vagyis a verető bíró, a verő rendőrök, a
veretésig fajult gondnokság alá helyezési csalást kezdeményező belügyminiszter,
mezőgazdasági miniszter, fővárosi főügyész és verőcei jegyző, meg a másik alperes, az őket
az X-398/1998. hamis irattal fedező Göncz Árpád köztársasági elnök, ezekkel a „legkisebb
mértékben sem sértették meg a személyiségi jogaimat”, s több millió Ft-ot akart velem, mint
pervesztessel fizettetni! Csak azért nem sikerült nekik a fizettetési csalás, mert a másodfokú
bíróság illetékmentesség megvonási csalással is akadályozta hogy fellebbezhessek és emiatt
is feljelentem az ügyben eljáró bírókat. Mindezek okiratokkal bizonyítható tények. A
vonatkozó okiratok is megtekinthetők, közzé vannak téve a www.tejfalussy.com honlapomon.
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Schuler László elméleti fizikust a lakóhelyén két személy hamisan megvádolta azzal, hogy egy másokat
sértő feljegyzést (firkálmányt) készített. Valójában nem is tőle származik az ellene felhozott érthetetlen
tartalmú alábbi feljegyzés:

Schuler László egyik szomszédjának, aki ellene a „gondnokság alá helyezési eljárást kezdeményezte, a
fenti hamis okirati bizonyítékra alapozott hamis vádjai, rágalmai a békés Schuler Lászlóval szemben :
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A ház közös képviselőjének a fenti hamis okiratokra és az állítólagos tanúira alapozott hamis
vádjai és rágalmai, amelyekre alapozva ő is gondnokság alá helyezést követel Schuler László
ellen:
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A Kormányhivatal hamis határozata Schuler Lászlóval szemben. A hamis okirat, a fenti 1-3.
hamis „okiratra” alapozva azt hazudja, hogy Ő a Nyírő Gyula kórház pszichiátriáján lakik:
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A kormányhivatal hamis határozata alapján, a Nyírő Gyula kórház pszichiáterei az alábbi
levelükkel is megkísérelték becsalni (a tényleges lakóhelyéről) Schuler Lászlót a „gondnokság
alá helyezéshez szükséges vizsgálatukhoz”.

Schuler László az ellene felhozott hamis vádakat és rágalmakat tartalmazó beadványokat a
Kormányhivatallal lemásoltatta és kikérte, miután a pszichiáterek semmibe vették az alábbi
tájékoztatás kérését:
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A Kormányhivatal csak az alábbi panaszbejelentése után adta ki Schuler László sértettnek a
vele szemben „okirati bizonyítékként” hivatkozott irka-firkát. Ezért arról csak ezután derült
ki, hogy nem tőle származik.
Panaszbejelentés:
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Ügykód: Schuler-150408
Gyámhivatal
1134 Budapest,
Váci út 9-15.
Panaszbejelentés a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi Gyámhivatala, Horváth
Tímea által kiadott BP-13C/001/2891-7/2014 ügyirat és a mellékletei hamis tartalma alapján a
gondnokság alá helyezéssel próbálkozó csalók ügyében.
Alulírott Schuler László okleveles fizikus, tudományos szoftverfejlesztő, közíró, matematika és
fizika magántanár, műszaki fordító, feltaláló az alábbi panaszt teszem a fenti ügyiratszámú végzés
és a végzésben hivatkozott különféle, ellenem tett hamis magánbejelentésekkel szemben.
Elöljáróban megemlítem, hogy elképesztőnek tartom, hogy ma Magyarországon ki nem vizsgált
valóságtartalmú (értsd: hazug) magánvádaskodások alapján bárki ellen olyan hivatalos iratot lehet
készíteni, amiben az illetőt ideggondozó intézet lakójának tüntethetik fel és az ő „gondnoksági
ügyének” nevezik a hivatalos ügyirat tárgyát. Ez annál inkább felháborító, miután pl. Gyurcsány
Ferenc ellen, aki nyilvánosan azzal dicsekedett, hogy „hazudtunk éjjel és nappal”, továbbá kilövette
az emberek szemét a 2006. október 23.-ai ünnepség alkalmával, a mai napig sem indult gondnokság
alá helyezési eljárás, s azután sem, hogy az országgyűlési hivatali helyiségében saját táncbemutatót
tartott. Áttanulmányozva a mellettem lakó szomszéd által leírtakat, valamint Ambrus Armand közös
képviselő és a mellettem lakó szomszéd ellenem gondnokság alá helyezést kérő levelét, mindkét
levélről megállapítható, hogy aljas, hamis vádakat tartalmaz. Az írói semmit sem bizonyítanak az
ellenem felhozott hamis vádjaikkal kapcsolatban. Az ilyen és hasonló vádaskodások feltehetően az
előző közös képviselő (Tottka Erzsébet) ellen az alábbi ügyben történt közérdekű fellépésemen
alapulnak: Mintegy négy éve, csótányok árasztották el lakóházunk minden lakását. Az egyik
földszinti bérlő hibájából. Amikor megtudtam, hogy emiatt milliós kártérítést kapott a ház, kb. fél
éve, írtam Ambrus Armandnak, hogy nekem is jár belőle, azért, mert kb. hat hétig lakhatatlan volt a
lakásom a csótányok miatt. Ambrus Armand azonban megtagadta, hogy a jogos igényemmel
foglalkozzon. Ehelyett úgy gondolta, hogy kihasználhatja a mellettem lakó szomszédnőnek az
ellenem hangoztatott vádjait arra, hogy elmegyógyintézetbe zárassanak. Ennek következményeként
már eleve úgy úgy tüntet föl a fenti gyámhivatali végzés, mintha én jelenleg egy pszichiátriai intézet
lakója lennék. Ez annál is inkább sérti a személyiségi jogaimat, mert a közös képviselő ezeket az
iratokat, amiben rágalmaznak és „intézetben lakó elmebetegnek” tüntetnek fel, az ötemeletes ház
valamennyi lakójának megmutathatja, ill. egyébként is joguk van az iratbetekintésre. Megjegyzem,
már korábban is voltak gyanús cselekmények ellenem. Pl. egyszer egy verőcsapat az utcán a
lábamat törte 1994-ben, mely bűncselekményt a bíróság is megállapította. Egy másik esetben egy
rendőr bejött a saját lakásomba és többször megütött. Ő is el lett ítélve a bíróságon. Miután ezek a
korábbi akciók nem sikerültek, lehetséges, valakik ezek folyományként most elmegyógyintézetbe
próbálnak záratni? Például azért is, mert közérdekből lelepleztem számos hivatali csalást és nevén
neveztem a harácsolókat, közpénz eltüntetőket, s a róluk begyűjtött információkat az interneten és
magán kiadványokban közzétettem. Egy legutóbbi könyvem címe: „Ébredjetek Titanic táncosai”.
Ebben például azt is dokumentálom, hogy a magyar lakosságot tudatosan irtják egyes hivatali
bűnözők, akik akadályozzák a tiszta csapvízhez jutást és a gátolják a szükséges mértékben tiszta
konyhasóval sózást, stb.
A következőkben részletesen foglalkozom Ambrus Armand és bűntársa ellenem hangoztatott hamis
vádjaival.
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1.Ambrus Armand közös képviselő hamis vádaskodásai:
Azt állítja, hogy „rendszeresen félelmetes maszkokban járok a házban”. Nem igaz. Légúti
problémáim miatt orvosi maszkot használok a belvárosban utcán járva, illetve néha máshol is,
például, ha kerékpározok. Ma már sokat használnak ilyen maszkot, sok helyen annyira szennyezett
a levegő.
Azt állítja, azzal rágalmaz, hogy „a lakókat fenyegetem”. Sose fenyegettem őket.
Azt állítja, hogy „A kerékpárt viszi fel a lépcsőn, hogy közben veri a falat és nekimegy a
szembejövő lakóknak.” Itt is hazudik. Amikor a kerékpárt felviszem a lépcsőn első emeleti
lakásomba, az nem veri a falat és mindig kikerülöm a szembejövőket.
Azt állítja, hogy „A háztartási szemét hulladékot a zacskóból kiönti a kukába, majd utána bedobja a
zacskót is” .Tudtommal nem kötelező zacskót használni.
Azt állítja, hogy „Több alkalommal fenyegette a házban lakó gyermekeket.” Itt is hazudik és
rágalmaz. Sohasem fenyegettem meg gyermekeket, sem a házban, sem máshol.
Azt is állítja, hogy a házban lakó gyermekek „a viselkedésétől és a külsejétől megriadtak”. Lehet,
hogy őket is szándékosan ellenem hangolta valaki(k)? egyébként nekem is van két gyermekem és
egy unokám, akiknek semmi bajuk a viselkedésemmel és a külsőmmel és annak a sok gyereknek
sem volt, akiket tanítottam.
Azt is állítja, hogy „A legutóbbi szokása, hogy egy videokamerával maszkban járkál”. Jogom van
videokamerával járkálni (az újabb mobiltelefonok többsége videokamerás) és jogom van orvosi
maszkot használni egészségem megóvása érdekében.
Azt is állítja, hogy „Felvételeket készít azokról, akik a liften vagy a folyosón közlekednek”. A
csótány kártérítést előlem elhallgató Tottka Erzsébetet az előző közös képviselőt valóban
megpróbáltam lefényképezni, azért, hogy megmutathassam a rokonaimnak, hogy ők is megismerjék
az utcán azt a személyt, aki miatt heteken keresztül nem jöhettek lakásomba látogatni engem, a
csótányok miatt.
Azt is állítja, hogy „Időként a sötét folyosón megbújva ugrik elő, ráijesztve az arra közlekedőkre” .
Közönséges hazugság, sohasem tettem ilyet. Vagyis Ambrus Armand tudatosan, nagyokat hazudik.
Ezúton előre is feljelentem azokat a tanúkat hamis tanúzásért, akik Ambrus Armand rágalmait
igazolni próbálják.
2. A közvetlen szomszédom hamis vádaskodásai.
Lényegében ugyanazokat a vádakat, rágalmakat hangoztatja ellenem, amiket Ambrus Armand.
Levelében emellett azt állítja, hogy én „nehezítem meg egyre inkább a szomszédi együttélést és
negatívan befolyásolom az ő mindennapjait, és hogy nyár közepe óta módszeresen zaklatom őt”.
Először is, ennek a szomszédnak az odaköltözése után (2014 április 1.) négy hónapon át vidéken
dolgoztam és csak heti egy napot voltam otthon. Másodszor: amikor otthon vagyok, gyakran ő
bosszant azzal, hogy az ajtóm előtt dohányozva bebüdösíti a lakásomat. Ma már a buszmegállóban
sem szabad dohányozni! Harmadrészt azzal is bosszant, hogy a lakása ajtaja fölé egy olyan lámpa
van felszerelve, amelyik hazatérésemkor elvakít és emiatt nehezen tudom kinyitni lakásajtómat. A
közös képviselőnek az lenne a dolga, hogy ha kell, cserélje ki a folyosón lévő izzókat, és tiltsa meg,
hogy a szomszédnő a folyosón lévő izzó kiégésének az ürügyén rendszeresen elvakítson, ráadásul a
a szokásosnál sokkal erősebb fényű fényszóróval. Ahhoz pedig törvény adta jogom van, hogy jogos
önvédelemből félig-meddig eltakarjam a szomszédnő vakítólámpáját, miután hiába kértem őz, hogy
szerelje le vagy takarja le, és ő egyikre sem volt hajlandó. Közönséges hazugság és/vagy ostobasága
részéről, hogy a lámpájának a letakarását (leragasztását) „igen csak balesetveszélyes”-nek tünteti
fel. Azzal is rágalmaz, hogy azt állítja rólam, hogy „kicsavarja a villanykörtéket”. Azt hazudja,
hogy a folyosón lévő villanykörte fénye zavar engem, miközben csak az ő fényszórója zavar.
Mindkét engem rágalmazó azt hazudja, hogy a szomszédnő „birtokát háborítottam” azzal, hogy
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korlátoztam a közös folyosón lévő, de a szomszédnő lakásából működtetett fényszóró vakító fényét.
Ez a mozgásérzékelős magánfényszóró az előző tulajdonosé volt. Nem volt a ház közös tulajdona.
Az engem rágalmazó szomszédnőnek feltehetőleg üldözési mániája van, ha azt hiszi, hogy én azért
nézek rá, mert „megfigyelem”. Nem is tudtam, hogy ha egy csinos nőre ránézek, akkor az „tiltott
megfigyelés”! Tudtommal jogom van bármikor kinyitni az ajtómat és szellőztetni. A szomszéd nő
legalább annyiszor csapta be ajtaját, ahányszor én (vagy a huzat). Erősíti a gyanút, hogy üldözési
mániája van, ha „nagyon megijeszti, hogy nem tudja, hogy mi fog a következő pillanatban történni”
– lehet, hogy tenyérjóshoz kéne fordulnia? Részemről nem tartom bűnömnek, hogy nem szoktam
vele beszélgetni. Egyszer ugyan próbáltam vele beszélni, amikor is megkértem, hogy takarja le az
ajtaja fölötti fényszórót, de miután nem volt rá hajlandó, semmi értelmét nem láttam, hogy tovább
beszélgessek vele. Nem tudom, hogy hol van előírva, hogy kötelező vele beszélgetnem. Egyébként
azért sem szívesen beszélgetnék vele, mert az ajtóm előtti cigarettázásával sokszor bebüdösíti az
egyszobás lakásomat. Rágalmazás részéről, hogy amikor azt állítja rólam, „ha szembe találkozunk,
fellök”. Sosem történt ilyen. Egy ízben ugyan hozzáértem a csomagjához a szűk gangon véletlenül,
hazafelé sietve, amikor szembejött, de részemről semmiféle dühről nem volt szó. Ha ő mégis azt
állítja, hogy dühös voltam, hogy „a dühömet fejeztem ki” a csomagját érintve, akkor nyilván ő
szorul gondnokság alá helyezésre. A szomszédnőnek mi köze ahhoz, hogy én letapétázom-e, és
hogy mivel a saját az ablakomat. Az összes nemzeti dohánybolt ablaka le van tapétázva. Nyilván
központi utasításra. A szomszédnőnek mi köze hozzá, hogy ventillátorokkal szellőztetem-e a saját
lakásomat. Azt pedig, hogy egy ventilátor a megengedettnél zajosabb-e vagy nem nem bemondás
alapján, hanem az előírások és zajmérő készülék segítségével szokás megállapítani. Egyébként, ha
tényleg zavaró zajt okoznának ventillátoraim, én sem tudnék tőlük aludni. Egyikük sem „kattog”.
Milyen jogon pimaszkodik velem ez a harminc évvel fiatalabb nő azzal, hogy kigúnyol az orvosi
maszkom miatt, és azzal, hogy „a fényen kívül a levegő is zavarja őt”?! Jogom van ahhoz, hogy az
olyan történéseket videó kamerán rögzítsem, amelyek sértik a magánszférámat, a személyiségi
jogaimat. Pl. azt, hogy ő a gangon, az ajtóm előtt (bikiniben) dohányozva bebüdösíti a lakásomat.
Jogom van bárkit megfigyelni, ha valamiért érdekel és erről feljegyzést készíteni. Neki viszont nem
volt joga az általa „megtalált”, a lakásomból eltűnt magán okiratot a Gyámhivatalhoz vagy bárki
máshoz az engedélyem nélkül megküldeni (vissza kellett volna adnia). A szomszédnő hazudik
amikor azt állítja rólam, hogy a „sötétben megbújik a folyosón és egy nejlonzacskóval a fején
ijesztgeti a lányt” (a fenti lakók tinédzser leányát). Sosem tettem ilyet. A „nejlonzacskóval a fején”
kifejezéssel a szomszédnő aljasul azt a látszatot kelti, mintha kábítószereznék. Az ő elmebajának a
bizonyítéka az is, hogy azt képzeli be magának, hogy „becsöngetek éjjel hozzá, mert ő a szemetet a
folyosón a lábtörlője mellett tartja a folyosón”. Pedig én készakarva sosem akartam őt felébreszteni
hajnali 5 és 6 óra között. A lakásajtaján sem csengettem be. A lakásajtaja előtti rácsot nem
ütögettem a lakásának ajtaja. Elmebeteg, ha azt állítja, hogy én őt ilyenekkel ijesztgettem. Az is erre
utal, hogy azt írta, hogy őt felébreszti valami, akkor „dührohamot kap”. Rágalmaz azzal is, hogy azt
terjeszti rólam, hogy valamilyen pszichiátriai betegségben szenvedek és ez a betegség hónaprólhónapra súlyosbodik. Nem tudom honnan hallhatta. Lehet, hogy azoktól a bűnözőktől, akik a
nyolcvanas években ellopták, kilopták külföldre a szabadalmaztatott találmányomat.
3. Fenti bizonyítékok alapján kérem, hogy a t. Gyámhivatal javítsa ki, és helyezze hatályon
kívül a fenti ügyiratszámú, többszörösen hamis végzését, s ne ellenem indítson gondnokság alá
helyezési eljárást, hanem a szomszédnő ellen, s hivatalból jelentse fel a felháborítóan
hazudozó, rágalmazó közös képviselőt.
Budapest, 2015. április 8.
Schuler László

11/21. oldal, 2015-05-19 Ügykód: pszichiatriai-bunozes-folytatoit-feljelentes-150519sch

A gondnokság alá helyezését kezdeményező szomszéd Schuler Lászlót elvakító fényszórója:

A Kormányhivatal is és a Nyírő Gyula kórház pszichiáterei is, semmi bevették a hamis
okiratokkal ellene hamisan vádaskodók, rágalmazók ellen Schuler László által benyújtott
fenti panaszbejelentést és újra megkísérelték „pszichiátriai vizsgálatra” becsalni, ami ellen, a
többi feltaláló „jogos védelmeként” is, a csalást visszautasító alábbi iratot nyújtotta be a Nyírő
Gyula kórházba becsalni próbálóhoz, a rendőrséghez és az Állampolgári Jogok Biztosához is:
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Feljelentésként az ORFK Panaszirodának és az Állampolgári Alapjogok Biztosának is megküldve!
feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:Ügyelet ORFK <ugyelet.orfk@orfk.police.hu>
panasz <panasz@ajbh.hu>;
másolatot kap:
Schuler László <borsch3d@eposta.hu>
titkos másolat: . . . .
dátum:2015. május 15. 18:00
Schuler László, a háromdimenziós képmegjelenítő (software) elméleti fizikus feltalálója feljelentette az
tárgy:
ellene pszichiátriai csalással próbálkozó bűnszervezetet
küldő:gmail.com

Melléklet -1.

A Nyírő Gyula kórházban hosszú ideig káliummal sorozat gyilkoló (normálisnak minősített)
Fekete Angyal ápolónő néhány év börtönnel megúszta! (Magyar Nemzet, 2001. február 20.)
Néhány gramm kálium-kloridot infúzióként beinjekciózva észrevétlenül lehet sorozat gyilkolni:
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Néhány gramm kálium-kloridot infúzióként beinjekciózva észrevétlenül lehet sorozat gyilkolni

Petőfi Attila volt
aki letagadta
a szájon át
bejuttatott kálisók (a Redi-só
és a Kálium-R
Tabletta) erős
mérgezőségét

A túladagolt
kálium nem
hajtja a vizet!
Ellenkező a
hatása!Vesemérgező és
Csökkenti a
vizeletképződést!

A káliummal sorozat gyilkoló néhány év börtönnel megúszta! (Magyar Nemzet, 2001. február 20.)
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Melléklet-2.

MEHNAM-info / Jogjavítás

Kód: tejfalussy-andras-szerzoi-jogai-130603a-kuriaelnok

Nyílt levélként, a mindenkori köztársasági elnökhöz címzett feljelentés
TUDOMÁNYOS SZERZŐSÉG LOPÓ AKADÉMIKUSOKAT IS FEDEZNEK A KÖZTÁRSASÁGI
ELNÖK KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ELUTASÍTÓ HAMIS HATÁROZATÁVAL (X-398/1998.)
Miért tűntek el az hazai szabadalmi hivatal (SZTNH) hivatalos internetes találmányi
nyilvántartásából az Magyar Tudományos Akadémia és a tudományegyetemek által
állami stb. kitüntetések elnyeréséhez és mások Nobel-díj szerzési kísérletekhez az ő
tudományos találmányainak álcázott kutatásgyorsító találmányaim, szabadalmaim a
GTS-ANTIRANDOM bázissoftware-immel és létesítmény-terveimmel? Azért tűntek el
a hivatalos nyilvántartásokból a software feltalálói szerzői elsőbbségemet is
dokumentáló találmányi bejelentéseim, hogy az abban szereplő találmányaimat, a
hazai és külföldi különböző kutatóhelyek a software-im és létesítmény terveim
szerzőségét a „KOMBINATORIKUS”-nak, „HOLOGRAFIKUS”-nak stb. átnevezésekkel
és „kellően elrontással” ellopó kutatók „saját szerzeményeként” tudják értékesíteni?
Egyre több tény bizonyítja a magyar tudományos akadémiai, tudományegyetemi vezetők által
szervezett, NAV, ügyészség, bíróság és a legmagasabb szintű állami vezetők, miniszterelnökök
és köztársasági elnökök hamis állásfoglalásaival (bűnszervezetként) fedezett szerzőség-lopást:
1. Az általam feltalált soktényezős hatáskalibráló és hatás optimalizáló bázissoftware-im és
mérőlétesítmény bázisterveim „feltalálói szerzőségét” lopó bűnszervezet(ek) bűncselekményei
okirati stb. bizonyítékai a „NOBEL DÍJRA IS ÉRDEMES ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
ELTULAJDONÍTÁSA” cím alatt tekinthetők meg. (www.aquanet.fw.hu/nobelprize.html) *
2. A hazai akadémikusok tőlem lopott találmány szerzőséggel állami kitüntetésekre és Nobeldíjra pályázásainak, és a saját volt programozóink kezén „eltűnt” APLA bázissoftware-em
„Expert Choice” átnevezés fedezetében a szerzőségem említése nélkül, mások találmányaként
árusításának és az USA katonai intézményei és nemzetközi bankok stratégiai stb. döntéseinél
így használatának nyilvánosságra került bizonyítékai: Szerzőséget lopással kísérletezőket
leleplezés (www.aquanet-apla.atw.hu/szerzoi-jog-eltulajdonito-csalokat-leleplezes.html) **
TEHÁT A NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL (NAV) ÉS AZ ÜGYÉSZEK SZERZŐSÉG LOPÁST
BŰNPÁRTOLNAK AZT HAZUDVA, HOGY A SZABADALMI OLTALOM LEJÁRTÁVAL
MEGSZÜNT A KUTATÁSGYORSÍTÓ TUDOMÁNYOS SZABADALMAIM ALAPJÁT IS
KÉPEZŐ
KUTATÁSAUTOMATIZÁLÓ BÁZISSOFTWARE-IMERE és LÉTESÍTMÉNY
BÁZISTERVEIMRE VONATKOZÓ SZERZŐI JOGOM.
Ezúton is rögzítem, hogy mint mindig is, továbbra is fenntartom valamennyi tudományos
kutatói feltalálói szerzői jogomat a kutatásokat felgyorsító, a sokváltozós ok-okozati
összefüggések keresésére és megjelenítésére és a sok tényezőtől függő hatásokat kalibráló
optimalizáló mérésekre és döntésekre, ezek részleges vagy teljes automatizálására a
korábbiaknál sokkal alkalmasabb valamennyi GTS-Antirandom*** és APLA bázissoftware-imre
és az ezekkel kapcsolatos valamennyi létesítmény bázistervemre is, az ezeken (is) alapuló
szabadalmaim oltalmi idején túlmenően is.
Megjegyzés (2015.05.14.): Időközben a *-gal és **-gal megjelölt dokumentumokat
töröltette a rasszista médiafelügyelő a hazai internet szolgáltatónál. Emiatt a külföldi szerverről
működő www.tejfalussy.com honlap alábbi címeiről hívhatók:
* http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/nobelprize.htm,
** http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/aquanet-apla/aquanet-2-apla/aquanet2/szoveg1/szerzoi-jog-eltulajdonito-csalokat-leleplezes.htm
*** A SOFTWARE FOGALOM MÛSZAKI ÉRTELMEZÉSE:
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A különféle számítógépi nyelvekre lefordított tervező, vezérlő és kiértékelő programok már
akkor is (bázis) software-ek, amikor még csak a "jelképek nyelvén" (pl. automatikus
rendszerek blokksémái és folyamat ábrái és működési lépesei formájában) írják elő a
számítógép működtetést:

A homogén mérőteres „Antigradienses” és a zavarosított mérőteres „Random-bázissoftwares”
(ál)tudományos kutatások automatizálásaival összehasonlítva, a tudományos találmányaim,
nemzetközi szabadalmaim szerinti (az említetteknél sokkal) többtényezős GTS- és Antirandom
bázissoftware-eim, s az APLA-bázissoftware-em nagyságrendileg jobb hatékonyságát, legfőbb
software jellemzőit, konkrét megvalósítási és alkalmazási példáit a www.tejfalussy.com
jelenlegi honlapon is megtalálható (a fentiek következtében lelepleződött hazai és nemzetközi
„tudományos találmányi szerzőség lopók” érdekében a hazai Médiafelügyelet által hamis vádak
ellenem hangoztatásával nemrég az internetről eltünteti próbált) www.aquanet.fw.hu 12 éves
tudományos honlapunk, ill. az azt kiegészítő, közvetlenül is hívható www.aquanet1.net76.net
és www.aquanet-apla.atw.hu előzményi honlapjaink számos konkrét témában dokumentálják.
Budapest, 2013. 06. 03. (Az akkori köztársasági elnökhöz és Polt Péterhez benyújtás dátuma.)
Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (személyi szám: 1-420415-0215, an: Bartha Edit),
okl. vill. mérnök, méréstani tudományos kutató feltaláló, Hungary 2621. Verőce, Lugosi u. 71.
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző
Központja gmk v.a. Fővárosi Cégbíróság által kijelölt végelszámolója, 1036 Bp. Lajos u. 115.,
Tel./fax: +36-1-250-6064, 06-27-380-665, E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com.
Copy: Polt Péter legfőbb ügyész kezéhez
-----------------------------
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:Elnok@kuria.birosag.hu
fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu;
ErossMonika@kuria.birosag.hu;
JozanM@kuria.birosag.hu;
másolatot kap:KonyaI@kuria.birosag.hu;
SomogyiM@kuria.birosag.hu;
"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
Trocsányi László igazságügyi miniszter <miniszter@im.gov.hu>
titkos másolat: . . . . .
dátum:2015. Május 14. 11:47
tárgy:Dr. Polt Péter legfőbb ügyész elleni nyilvános közérdekű bejelentés és vád/büntető feljelentés.
(Másolatot kap: Fővárosi Törvényszék t. Cégbírósága, Hiv.: Cgt.01-14-011887/8). Dr. Darák Péter Kúria
legfelsőbb bírósági elnökhöz nyújtom be, mivel dr. Polt Péter nem járhat el ellene szóló feljelentés ügyében.
A következő a vád: a legfőbb ügyész, az elődeihez hasonlóan, semmibe veszi a hozzá intézett feljelentő
iratokat és bűnügyi bizonyítékokat ....
küldő:gmail.com
Copy: Polt Péter legfőbb ügyész kezéhez
-----------------------------

18/21. oldal, 2015-05-19 Ügykód: pszichiatriai-bunozes-folytatoit-feljelentes-150519sch

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész elleni nyilvános közérdekű bejelentés és vád/büntető
feljelentés. (Másolatot kap: Fővárosi Törvényszék t. Cégbírósága, Hiv.: Cgt.01-14-011887/8)
Dr. Darák Péter Kúria legfelsőbb bírósági elnökhöz nyújtom be, mivel dr. Polt Péter nem járhat
el ellene szóló feljelentés ügyében. A következő a vád: a legfőbb ügyész, az elődeihez
hasonlóan, semmibe veszi a hozzá intézett feljelentő iratokat és bűnügyi bizonyítékokat.
És/vagy átteteti olyan ügyészekhez, akik tudatosan semmibe veszik és/vagy szembehazudják
a bizonyítékokat is. Dr. Polt Péter olyan jogi bűnözői hálózatot alakított ki ill. tart fenn, ahol az
alárendelt ügyészek mindenféle jogi és iktatási stb. adminisztrációs csalással fedezhetik a
magyarokat károsító bűnözőket. Pl. a mérésemmel leleplezett „humusztermeltető” csalókat is.
Verőce, 2015. 05. 14. Tejfalussy András (méréstudományi eljárások és -software-ek szerzője)
-----NYÍLT LEVÉL
KIEGÉSZÍTŐ FELJELENTÉSKÉNT AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG PANASZIRODÁJÁHOZ
Jelen irattal ismételten megkérdezem dr. Áder János köztársasági elnököt, hogy miért nem kér
bocsánatot az X-398/1998. ikt. sz. hamis levelükkel ellenem folytatott hírnév rontás miatt. Ezzel a
hamis irattal, amit dr. Éliás Sára, köztársasági elnöki jogász írt alá, hamisan azt terjesztették el rólam,
a Magyar Egység Pártnál, s ezzel mindenhol, hogy egy bíróság a rendszerváltás előtt gondnokság
alá helyezett engem. Miért nem zavarja, hogy sosem volt ilyen, és folyamatos a választójogom? Azért
nem kér bocsánatot, mert kötelességének tartja, hogy bűntársként tudatosan személyesen fedezze a
belügyminiszterek, mezőgazdasági miniszterek, egészségügyi miniszterek, ügyészek, jegyzők, bírák,
rendőrök és pszichiáterek csalásait? Köteles fedezni a találmányaim, a nemzetközi szabadalmaim, a
software-eim szerzőségét sajátjuknak hazudó akadémikusok és más tolvajok ellenem folytatott aljas
csalásait? Azt, hogy Nobel-díjakra pályáznak, vatikáni stb. kitüntetéseket kapnak a tudományos
kutatási eredményeim feltalálóinak hazudva magukat? Egyébként a kálisó mérgező hatásait kimutató
méréseimet is ezzel hiteltelenítik, vagyis a magyar nép ellen folytatott fajirtást, amelyet országgyűlési
és környezetvédelmi minisztériumi megbízott szakértőként, interpelláció előkészítőként lepleztem le,
1990-92 folyamán. Erre hivatkozva igyekezett a belügyminiszter, a mezőgazdasági, az egészségügyi
és a környezetvédelmi miniszter – az időközben megszerzett titkos levelezésükkel bizonyíthatóan –
pszichiátriai csalás útján kikészíteni, miután közösen szembehazudták, leszavaztatták a
FIDESZ+MSZP interpellációt. Lásd az 1992. dec. 8-án előadott, 8253. sz. hamis miniszteri válaszukat.
Ugyanaz a módszer, mint szegény Schuler László esetében, akiről hamis hivatalos kormányhivatali
határozattal elterjesztették a lakótársai körében, hogy már a Nyírő Gyula kórház pszichiátriai intézete
„lakója” Más bizonyítékokat is be tudok mutatni az ilyen és hasonló, állami hivatalokból szervezett
pszichiátriai stb. csalásokra. De a fenti két eset összevetéséből is jól látható, hogy Magyarországon
„egyazon kaptafára” folytatják a jelentős tudományos kutatási eredményeket felmutató feltalálók
ellen az államilag támogatott pszichiátriai bűnözéseket. Beigazolódott, amit az amerikai
unokatestvérem milliárdos zsidó barátja üzent nekem a tudományos találmányaimmal kapcsolatos
tanácsként: „A zsidók minden jelentősebb találmányt ellopnak, amint észreveszik, hogy mennyire
jó”, ezért csak annyit tehetek, hogy magam hasznosítom, s hamarabb foglalom el vele a piacot, mint
mielőtt ellopják és a lopás fedezésére eltaposnak . . . .

Verőce, 2015. 05. 19.
Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (személyi szám: 1-420415-0215, an: Bartha Edit), okl. vill. mérnök,
méréstani tudományos kutató feltaláló, Hungary 2621. Verőce, Lugosi u. 71. AGROANALÍZIS
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk v.a. Fővárosi
Cégbíróság által kijelölt végelszámolója, 1036 Bp. Lajos u. 115., Tel./fax: +36-1-250-6064, 06-27-380-665,
E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
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Másolat: az ügyben érintett Áder János köztársasági elnök részére is, a saját kezébe!

András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
feladó:
címzett:Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>
janos.ader@parlament.hu;
másolatot kap:
panasz <panasz@ajbh.hu>
titkos másolat:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum:2015. május 19. 23:51
HAZAI KORMÁNYHIVATALOK PSZICHIÁTRIAI CSALÁSOKAT SZERVEZNEK A NEMZETKÖZI SZABADALMAKAT
ELÉRT MAGYAR FELTALÁLÓK ELLEN, HOGY SZABADON LOPHASSÁK A NAGY JELENTŐSÉGŰ
tárgy:
TALÁLMÁNYAIKAT. A Bp. XIII. ker. Kormányhivatal hamis vádakra és hamis iratokra alapozva pszichiátriára becsalási
kísérleteket folytat Schuler László elméleti fizikus feltaláló ellen
küldő:gmail.com

Melléklet-3.
Schuler László saját, háromdimenziós képalkotási találmányáról írt tudományos könyve:

Melléklet-4.
Schuler László legújabb könyve: ÉBREDJETEK TITANIC TÁNCOSAI

avagy „menekülési útvonal a globalizáció sűllyedő hajójáról ….”
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Másolat: az ügyben érintett Áder János köztársasági elnök részére is, a saját kezébe!

feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:Áder János gyenge köztársasági elnök <ugyfelkapu@keh.hu>
Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>;
másolatot kap:Fidelitas Központi Iroda <fidelitas@fidelitas.hu>;
janos.ader@parlament.hu
titkos másolat: . . . .
dátum:2015. május 20. 8:55
Az ügyben érintett Áder János köztársasági elnök részére is, a saját kezébe! HAZAI KORMÁNYHIVATALOK
PSZICHIÁTRIAI CSALÁSOKAT SZERVEZNEK A NEMZETKÖZI SZABADALMAKAT ELÉRT MAGYAR FELTALÁLÓK
ELLEN, HOGY SZABADON LOPHASSÁK A NAGY JELENTŐSÉGŰ TALÁLMÁNYAIKAT. A Bp. XIII. ker. Kormányhivatal
tárgy:
hamis vádakra és hamis iratokra alapozva pszichiátriára becsalási kísérleteket folytat Schuler László elméleti fizikus
feltaláló ellen, akinek a térhatású képmegjelenítésre vonatkozó nemzetközi szabadalmát 30 éve nem engedik
hazánkban megvalósítani ...
küldő:gmail.com
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