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Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
dr. Łuszcz Viktor elnök
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Tárgy: Közzétett nyilvános közérdekű bejelentés a többi magyar feltaláló érdekében is, a tudományos
találmányaim eltulajdonítóinak bűnsegédkező, találmányi hivatali „bizonyíték eltüntető” iratkezelés ellen
Tisztelt Elnök Úr!
Miután korábban Önöktől azt válaszolták, hogy nem találják a milliós összeggel finanszírozott
találmányaim (melléklet-1) szabadalmi bejelentéseit, közérdekű bejelentésben kérem az Ön segítségét:
A TE-775, CE-1110 és CE-1112 Országos Találmányi Hivatali alapszámú szabadalmi bejelentések
alapját képező technológiai kutatás gyorsító eljárásaim és az ezeket automatizáló software-im, s az
ezen software-eim által működtetett mérő létesítményekre vonatkozó bázisterveim szerzői jogi
elsőbbsége nem szűnt meg a szabadalmi bejelentések Danubia Szabadalmi Iroda általi intéztetésének
a félbehagyásával. A találmányaim jelentőségéről lásd Pál Lénárd KFKI főigazgató levelét (melléklet-2).
Mégis, ezeket a megoldásokat átnevezve, mások találmányának tüntetik fel, engem semmibe véve.
Akik ezekhez a tudományos kutatás-fejlesztés eredményeimhez tőlem, vagy a velem kapcsolatban
lévő cégektől pl.. az MTA Martonvásári Mezőgazdasági Kutató Intézeténél, az MTA Számítástechnikai
Kutatóintézeténél, az ELTE Szerveskémiai Tanszékénél, s az általam vezetett cégeknél hozzáférhettek.
(Lásd melléklet-3)
A fenti szabadalmi bejelentéseket Önöknél és a többi találmányi hivatalnál is meg kellett őrizzék, mert
ezeket mások szabadalmi bejelentései nemzetközi újdonság vizsgálatánál az egész világon kötelesek
figyelembe venni a találmányi hivatalok.
Amennyiben nincsenek meg, az lehet a valószínű oka, hogy eltüntetésükkel a szerzői elsőbbségemet,
a „szerzőségemet” eltulajdonító csalókat fedezik. Remélem nincs így, és megtalálják a bejelentéseimet.
Ezért lehetőséget kérek Öntől a szerzőségem elsőbbségének a bizonyításához arra, hogy ezeknek a
találmányaimnak a Danubia Szabadalmi Iroda által benyújtott legutóbbi, pontosított leírásairól hiteles
másolatokat kaphassak Önöktől, az Országos Találmányi Hivatal jogutódjától. A fentiekre tekintettel, a
gyanú elhárításához, méltányosságból, lehetőleg ingyen szeretném megkapni a hiteles másolatokat.
Melléklet-1: a fenti találmányaim szabadalmi bejelentéseit finanszírozó cég hivatalos nyilatkozata arról,
hogy a szabadalmaztatásra általa addig elköltött összeg másfél millió forint (kód: krakler.1ks).
Melléklet-2: Pál Lénárd KFKI főigazgató levele Dr. Stefán Mihály Csepel Művek műsz.vez.igazgatóhoz
Melléklet-3: Furka-piszka (kód: fullankosok2)
Budapest, 2018. 08. 27.
Tisztelettel:
Tejfalussy András okl. vill. mérnök, tudományos kutató feltaláló
(1-420415-0215., an.: Bartha Edit), 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
www.tejfalussy.com, ujvizforras@gmail.com, + 36 20 218 1408

4./2 Kód: SZTNHszerzoielsobbseg180827

Melléklet-1:

4./3 Kód: SZTNHszerzoielsobbseg180827

4./4 Kód: SZTNHszerzoielsobbseg180827

Melléklet-3:

feladó:András Tefalussy <ujvizforras@gmail.com>
címzett:sztnh@hipo.gov.hu
másolatot
Euro-Ombudsman <EO@ombudsman.europa.eu>
kap:
titkos
...
másolat:
dátum:2018. aug. 28. 22:23
Közzétett nyilvános közérdekű bejelentés a többi magyar feltaláló érdekében is, a
tárgy:tudományos találmányaim eltulajdonítóinak bűnsegédkező, találmányi hivatali „bizonyíték
eltüntető” iratkezelés ellen
küldő:gmail.com

