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Tisztelt SZTNH Jogi Főosztály!
Kérem, hogy tegyék hozzáférhetővé a hazai és nemzetközi szabadalmi újdonságvizsgálat részére
és számomra is a CE-1110, CE-1112 és TE-775. szabadalmi bejelentéseim teljes iratanyagát!
Nem tudom elfogadni a Szellemi Jogvédő Hivatal korábbi tájékoztatását, ami szerint nem találják
az Önök irattárában ezeket a szabadalmi bejelentéseimet. Ha tényleg nem találják, akkor az
újdonság vizsgálatoknál sem veszik figyelembe. Tehát bárki ellophatta, ellophatja és sajátjaként
kezeltetheti ezeket a találmányaimat.
A Csepeli Fémmű milliókat költött ezekre a szabadalmi bejelentéseimre (melléklet-1) . A Danubia
Szabadalmi Irodától származó akkori közlés szerint a TE-775. alapszámú bejelentés
Svédországban szabadalmat kapott mielőtt visszavonták (melléklet-2). Szerintük valaki, akit nem
tudtak azonosítani, fizette a fenntartását. Miért? Nyilvánvalóan azért, hogy rajta (és/vagy a
megbízóin) kívül más ne merje illegálisan használni?
Például a találmányaimhoz annak idején hozzájutó Furka Árpád és Roska Tamás és a fia Roska
Botond, – maguknak Nobel díj szerzési célból is – elkezdték saját kutatás eredményükként
reklámoztatni és árusíttatni ezeket a találmányaimat és az ezek továbbfejlesztésként létrehozott
további szabadalmi bejelentéseim szerinti eljárási, létesítmény terv- és software találmányaimat
(melléklet-3.).
Lásd: http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/nobelprize.htm
A CE-1110, CE-1112 és TE-775. szabadalmi bejelentéseim iratanyaga tartalmazta a tudományos
anyagkutatási technológiai hatásvizsgálatokat és hatásoptimalizálást nagyságrendekkel felgyorsító,
kutatás automatizáló létesítmény bázisterveimet és az ezeket működtető számítógépes rendszer
bázis-software-it is, azaz ezek vonatkozásában hivatalosan bizonyítják a szerzői elsőbbségemet!
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