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IRATIKTATÁSI PONTATLANSÁGOK SEGÍTIK A TALÁLMÁNYLOPÁST
Valamely találmányra azé a kizárólagos szerzői jogi elsőbbség, aki hivatalosan
igazolni tudja, hogy elsőként nyújtotta be az új megoldás ismertetését a világ
valamelyik szerzői jogvédő hivatalához. Újabban a hazai szerzői jogvédő hivatal
csak a benyújtás napját igazolja, az óráját, percét nem. Ez a zónaidő eltolódás
miatt bizonyíthatatlanná tette a magyar feltaláló szerzői elsőbbségét. A
magyar találmány szerzőségét ellopáshoz a hazai jogvédő hivatalba beépíthető
titkos ügynök - a műholdas távközlés segítségével – kiküldheti a találmányi
leírást egy olyan országba, ahol még előző napi dátumot írnak, s ahol előző napi
dátummal nyújthatják be azt, mást nevezve meg feltalálóként. Ha pl. itt reggel
9-kor benyújtunk egy találmány leírást, s a másolata 1 órán belül kijutható egy
külföldi ügynökhöz, akkor neki akár 7 órája is lehet arra, hogy - kissé átírva és
vagy átcímezve - az ottani találmányi hivatal 17 órás zárása előtt – benyújtsa
ugyanezt a találmányt, feltalálóként mást jegyeztetve be. Ha a külföldi jogvédő
hivatal - ahogy korábban nálunk is volt - a benyújtás óráját, percet is igazolja,
akkor a magyar feltaláló szerzői elsőbbségét minden bíróság „bizonyítatlannak”
fogja ítélni. Miután ilyen módon bármely értékes magyar találmány szerzősége
büntetlenül ellopható, a magam és a többi magyar feltaláló jogvédelmére is
követelem, hogy haladéktalanul állítsák vissza a percpontos igazolást, s ítéljék
el Bendzsel Miklós szerzői jogvédő hivatali elnököt, aki a magyar találmányok
„szerzőségét” lopáshoz tudatosan biztosítja a pontatlan iratnyilvántartást, s
akinek a vezérsége idején 3 olyan értékes tudományos találmányom szabadalmi
leírása is elkallódott náluk, amivel „feltalálóként” többen Nobel-díjra pályáznak!
Budapest, 2015. december 23.
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an. Bartha Edit)
okl. vill. mérnök, a PTK szerinti „megbízás nélküli kárelhárító ügyvitellel”, a BTK
szerinti „jogos védelmet” folytató tudományos szakértő feltaláló. 2621 Verőce,
Lugosi u. 71. ( www.tejfalussy.com, magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com. )

Cc.: ORFK Panasziroda, s az ENSZ-t hazánkban képviselő, Állampolgári Jogok Biztosa!
Nyilvános feljelentés, a www.tejfalussy.com honlapon (MEHNAM 526) is közzétéve.
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