2./1 BÜNTETLENÜL LOPHATJA A FELTALÁLÓ SZERZŐI JOGAIT AZ MTA? Kód: AJBH-Kuria-MTA180831
Közérdekű bejelentés az Állampolgári Alapjogok Biztosához és a Legfelsőbb Bíróság Kúria elnökéhez,
licencdíj fizetési csalás legfelsőbb bírósági bűnpártolása, találmány szerzői elsőbbség bizonyító
dokumentum találmányi hivatali eltűnése, és egyes akadémikusok ezekre alapozott „Nobel-díj szerzési”
csalásai ügyében:
A találmányaim szerinti, GTS-Antirandom software-rel működtetett mérő létesítményekkel, az anyagkezelő
hatások tükrözött gradiensei szuperpozíciójával, a más módszerekhez képest, nagyságrendekkel gyorsítható
és pontosítható, eredményesebb, biztonságosabb, teljesen automatizálható lett az optimális anyagkezelések
kutatása, s az anyagkezelő technológiák műveletei optimum szabályozása. Ezt a szerzői teljesítményemet
26.000,-Ft értékűnek hazudták, és közben Nobel-díjra is pályáznak a szerzői jogaimat magukénak hazudók.
Lásd: www.tejfalussy.com, GTS-Antirandom / Bázisszabadalmak és bázisszoftverek/ 25.: „Tejfalussy András
kandidátusi disszertáció 1978. (A biológiai és anyagtechnológiai hatás vizsgálati kutatásokat és
optimalizálásokat nagyságrendekkel felgyorsító és pontosító GTS-Antirandom bázissoftware)”, továbbá a
CE-1112. alapszámú, 1976. 12. 12-i szabadalmi bejelentésem leírását is, a /18. témánál (5/12.-10/12. oldal).
1980 óta, az MTA Mezőgazdasági Kutató Intézetben, a CE-781. OTH alapszámú francia szabadalmamban
ismertetett „gradiens csökkentéssel optimalizáló” software szerint működtetik az Amerikában is szabadalmat
elnyert, velük közös készülék szabadalmam szerinti „Gradiens fitotront”. Lásd: www.tejfalussy.com, Email
könyv 95., 17/46. és 20/46-20/47. oldal.
A Legfelsőbb Bíróság és az MTA Mezőgazdasági Kutató Intézet előző igazgatója, a Legfelsőbb Bíróság
hamis állásfoglalására hivatkozó dr. Bedő Zoltán szerint (lásd: www.tejfalussy.com / Email könyv 95. 43/46.
oldal) törvényes volt, hogy az egyenként több tízezer dolláros nem gradiens fitotron készülékek tucatjait
helyettesítő, 1980-as árfolyamon számolva, évente 12,8 millió forintos áramköltséget is megtakarító (lásd:
95. email könyv, 17/46. oldal,)a CE-781. OTH alapszámú 1970-es elsőbbségű, kutatás-gyorsító eljárási
találmányomat alkalmazó (velük közös szabadalmam szerinti készülékkel, a Gradiens fitotronnal, amit 38 év
óta, ill. mai napig is használnak). Mindezért, eddig mindössze 1x26.000 forint licencdíjat fizettek a részemre.
A GTS-Antirandom software bázisú nemzetközi szabadalmi bejelentéseimről és szabadalmaimról, azok
software-iről és mérő létesítmény terveiről, valamint ezek szerzői jogai akadémikus tolvajai által ellenem
folytatott, miniszterek által, ügyészekkel szervezett „bolonddá nyilvánítási kísérletekről” és egyéb alattomos
aljaskodásokról lásd: www.tejfalussy.com / GTS-Antirandom rovat, 24. téma: „SZELLEMI TERMÉK
HASZNÁLATI JOG BIZTOSÍTÁS A GPS VEZÉRLÉSSEL KAPCSOLATOS PÁLYÁZATOKHOZ", 2. melléklet:
„MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-TECHNOLÓGIÁK GTS-ANTIRANDOM HATÁSMÉRÉSEKKEL
KALIBRÁLÁSA ÉS OPTIMALIZÁLÁSA”, 10/70. - 28/70. és 33/70. és 60/70. oldalak.
Az Országos Találmányi Hivatal jogutódjánál, állításuk szerint, már „nem találják” a sok gradiens-változós
bázissoftware-emen alapuló, CE-1112. OTH alapszámú, ”Legalább kétváltozós gradienstérképezési és
optimálási eljárás és berendezés az eljárás foganatosítására” c. szabadalmi bejelentésemet. Lásd: GTSAntirandom / Bázisszabadalmak és bázisszoftverek /18. téma: „GPS-vezérelt gépekkel automatizálták a
termőföld mérgezését. Hazánkban tudatosan mellőzik a GPS- vezérelt gépekkel kijuttatott mindenféle
mezőgazdasági vegyszerek dózisai együttes (életrövidítő, ivartalanító stb.) hatásai tényleges ellenőrzését.
Az 1976. XII. 12.-ei elsőbségű, OTH 16166 ikt. számú szabadalmi bejelentésemet lásd: 5/12.-10/12. oldal.
MEGJEGYZÉS A HAZAI KUTATÓMUNKÁT AKADÁLYOZÁSRÓL: JÓL TENNÉK A HAZAI FŐISKOLAI ÉS
EGYETEMI DIÁKOK, HA TÜNTETNÉNEK AZ ELHÜLYÍTŐIK ELLEN (a főiskolai és egyetemi vezetőkhöz
benyújtott Petíció, a javasolt diáktüntetések nemzetbiztonsági érdekből szükségességéről az ORFK-t
tájékoztatásként is), lásd: (GTS-Antirandom / Bázisszabadalmak és bázisszoftverek 17./ téma).
Álláspontom szerint a Magyar Állam köteles megtéríteni az Akadémiája Mezőgazdasági Kutató Intézete és a
Legfelsőbb Bírósága licencdíj számolási csalásával okozott károkat, a licencdíj normális kiszámítása alapján.
Budapest, 2018. augusztus 31.
Tejfalussy András
okl.
vill.
mérnök.
tudományos módszerkutató feltaláló
(1-420415-0215., an.: Bartha Edit)
Magyarország 2621 Lugosi u. 71.
tejfalussy.andras42@gmail.com
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Melléklet

feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
Elnok@kuria.birosag.hu;
címzett:
panasz <panasz@ajbh.hu>
miniszterelnok <miniszterelnok@me.gov.hu>;
másolatot"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
kap:miniszter@hm.gov.hu;
"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>
titkos
András Tejfalussy <tejfalussy.andras42@gmail.com>
másolat:
dátum:2018. aug. 31. 23:45
Re: BÜNTETLENÜL LOPHATJA A FELTALÁLÓI SZERZŐI JOGAIT AZ MTA?
Közérdekű bejelentés az Állampolgári Alapjogok Biztosához és a Legfelsőbb
Bíróság Kúria elnökéhez, licencdíj fizetési csalás legfelsőbb bírósági
tárgy:
bűnpártolása, találmány szerzői elsőbbség bizonyító dokumentum találmányi
hivatali eltűnése, és egyes akadémikusok ezekre alapozott „Nobel-díj szerzési”
csalásai ügyében
küldő:gmail.com

feladó:Érkeztetők (ME) <erkeztetok@me.gov.hu>
címzett:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum:2018. aug. 31. 23:40
tárgy:Válasz
küldő:me.gov.hu
A(z) gov.hu nem titkosította az üzenetet További
biztonság:
információ
:A Google orákuluma szerint fontos.

Érkeztetők (ME)

23:40 (9 perce)
címzett: én

Tisztelt Levélíró!
Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.
Üdvözlettel:
Miniszterelnökség

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa
meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és
törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy
annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.
This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is
addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any
attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and
transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

...
feladó:András Tejfalussy <aplaconnection@gmail.com>
címzett:Rózsa Jeromos <rozsa.jeromos@agrar.mta.hu>
dátum:2018. augusztus 31. 18:37
Re: Kísérlet „A hazai kutatómunka hatékonyságának megsokszorozását” célzó innovációkra alapozott
tárgy:
tudományos akadémiai együttműködés helyreállítására
küldő:gmail.com

