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A HAZAI TÖRVÉNYHOZÓK KORLÁTOZHATATLANUL LOPHATÓVÁ TETTÉK A MAGYAR FELTALÁLÓK TALÁLMÁNYAIT 

Az Igazságügyi miniszternél, közérdekű bejelentésként is, feljelentem azokat a törvényhozó és törvényalkalmazó csalókat, 
akik az államigazgatási pozíciójukkal visszaélve, korlátlanul ellophatóvá tették a magyar feltalálók találmányai szerzőségét: 

 Az óra és perc nélküli találmány benyújtási időpont igazolás lopás elősegítő tudatos csalás:  A hazai találmányi hivatalból, 
egy oda beépített ügynök hivatalnok az aznapi új szabadalmi bejelentés igénypontjait lefotózhatja és akár mobiltelefonon is  
kiküldheti a külföldi ügynökhöz, akinél előző napi dátumot írnak a zónaidő eltolódás miatt. A külföldi ügynök kissé átvariálva az 
igénypontokat a találmányt más feltaláló nevén előző napi dátummal benyújthatja. Az óra és perc igazolás hiányában esélyük nincs 
a magyar feltalálóknak arra, hogy a szerzői elsőbbségüket érvényesíthessék. A szerzői jog átjátszási lehetőség biztosító tudatos  
„törvényesített csalást” egyértelműen bizonyítja Dr. Bendzsel Miklós találmányi hivatal elnök alábbi „elmagyaráz(kod)ó” levele:
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KIEGÉSZÍTÉS: A tudományos kutatás gyorsító  CE-1110, CE-1112 és TE-775 Országos Találmányi  Hivatali 
alapszámú találmányaim újdonságrontóak a „szerzőséget lopó” haza és külföldi CSALÓK „találmányaira”. Például a 
helyettem „szerzőként” Nobel-díjra stb. pályázó Furka Árpád és Roska Tamás (akadémikusok) és más szerzői jogi 
bűnözők számára. Ugyanis ezek a szabadalmi leírásaim bizonyítják, hogy én vagyok ezen kutatás gyorsító software-
ek  és  mérő  létesítmény  tervek  feltalálója.  Nemrég  azt  közölték  Bendzsel  Miklósék,  hogy  újabban  „már  nem 
találják”  a  központi  irattárukban ezeket,  az annak idején  percnyi  pontossággal  sorszámmal  igazolt  benyújtási 
időpontú (lásd a CE-1112 alapszámú találmányom mellékelt kezdő oldalát) találmányi leírásaimat. Vagyis, aki a tőlem 
lopott tudományos kutatási eredményeket magának tulajdonító szabadalmi bejelentést nyújt be, nem vehető észre. 
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A kézzel beírt pontosítások az Országos Találmányi Hivatal ügyintézőjétől származnak!

Verőce, 2015. 05. 21.

  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 . (A fentieket is közzétevő  nyilvános honlap: www.tejfalussy.com)
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feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:"Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter" <miniszter@im.gov.hu>

másolatot kap:
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
panasz <panasz@ajbh.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu

titkos másolat:
András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetvedelmi.pjt@gmail.com>;
 . . . . 

dátum:2015. május 21. 11:25

tárgy:
Az Igazságügyi miniszternél, közérdekű bejelentésként is, feljelentem azokat a törvényhozó és 
törvényalkalmazó csalókat, akik az államigazgatási pozíciójukkal visszaélve, korlátlanul ellophatóvá tették 
a magyar feltalálók találmányai szerzőségét . . . .

küldő:gmail.com
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