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TÖRVÉNYESSÉG BIZTOSÍTÁSÁT KÉRÉS A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG (KÚRIA) ELNÖKÉTŐL
Feljelentem azokat az ügyészeket, akik a tudományos kutatásokat nagyságrendekkel hatékonyabbá,
gyorsabbá és olcsóbbá tevő kutatás-automatizálási találmányaimra vonatkozó feltalálói jogaim alábbi
megsértőit fedezik. Először egy kandidátusjelölt (Albert Béla fizikus, 1980) próbálta kisajátítani a jogaimat
(olymódon, hogy a hamis vádjaival megkísérelt gondnokság alá helyeztetni), majd az MTA Mezőgazdasági
Kutató Intézete kezdte el a találmányomat saját kutatási eredményének tulajdonítani (1981), utána az ELTE
Szerveskémiai Tanszéke (dr. Furka Árpád), majd az MTA SZTAKI (dr. Roska Tamás), és újabban egy előtte
nekem dolgozó személy (Végvári Lajos) és az MTA Kémiai Kutatóközpontja (dr. Tompos András) is ellopták
azokat. Mindeközben – amit köztársasági elnökök is bűnpártoltak - belügyminiszter, ügyészség, rendőrség és
bíróság is próbált jogfosztó gondnokság alá helyeztetni. (A legutolsó tárgyalás előtt a rendőrök összevertek.)
Csalnak, akik, az általam feltalált, a hazai és nemzetközi találmányi bejelentéseimben megjelenített, általam
GTS-nek, Antirandomnak, Hullámanalizátornak stb. elnevezett tudományos méréstervezési, mérőrendszer
automatizálási és optimum behatárolási és eredmény megjelenítési bázis software-imet és ezekkel
működtetett létesítményekre vonatkozó létesítmény bázisterveimet a saját és vagy más/ok találmányának
tüntetik fel. Csalnak, akik e találmányaim szerinti megoldásokat sajátjukként értékesítik általuk kitalált más
elnevezések fedezetében (kombinatorikus módszer, nagyáteresztőképességű módszer, holografikus kutatási
stratégia, genetikus algoritmus, mesterséges neurális hálózatok stb.). Csalnak, akik ezekkel a csalásokkal
állami és nemzetközi elismeréseket, pozíciókat, kitüntetéseket, jutalmakat, pályázati pénzeket zsebelnek be,
sőt Nobel-díjra is pályáznak. Nevezettek egyéb azonosító adatait lásd a Nógrád megyei polgári per irataiban.
Csaltak azok a székesfehérvári és nógrádi ügyészek és találmányi hivatali szakértőik, akik azt hazudták,
hogy azért nem követtek el „semmiféle bűncselekményt” a „feltalálóságom tolvajai”, mert letelt a
szabadalmaim 20 éves oltalmi ideje. Az ugyanis, hogy ha megszűnt a szabadalmi oltalom, nem szüntette meg
azt a személyi jogomat, hogy én, kizárólag én vagyok a saját találmányaim szerzője, feltalálója. És a
szabadalmi oltalom lejárta azt sem szünteti meg, hogy megmarad a szerzői jogom a szabadalmaim alapját
képező, azokban leírt, lerajzolt, dokumentált feltalálói elsőbbségű bázis software-imre és létesítmény
bázisterveimre. Köztudomású, hogy ezekre a halálom után is, további 70 évig kizárólagos a szerzői jogom!
Kérem törvénysértésnek nyilvánítani a szerzőség lopási bűncselekményt „nem bűncselekménynek” hazudást,
a nyomozás akadályozó ügyészi csalást, a kármegállapítási és kárértérítési pereink tárgyalásának ügyészi
csalás útján akadályozását. Büntetőeljárást kérek a kártérítési pereinket ellehetetlenítő csaló ügyészek és az
őket fedező Dr. Polt Péter legfőbb ügyész ellen, s az ügyészségi alperessel szemben is kérem elrendelni az
előző polgári bírósági kereset elfogulatlanul letárgyalását.
Hivatkozások: A csaló székesfehérvári ügyészek nyomozás leállításáról értesítő NAV levél: 6500726/2011.bü, 2011. június 9. A csaló nógrádi ügyészek által ellehetetlenített nógrádi polgári peres kereset:
2.P.21.041/2010/16. E bűnözők „szerzőség lopásait” és a bűnpártolásukat bizonyító további dokumentumok
is megtekinthetők a nyilvános honlapomon, lásd: www.tejfalussy.com/regiweboldalak/aquanet-apla/aquanet2-apla/aquanet-2/szoveg1/szerzoi-jog-eltulajdonito-csalokat-leleplezes.htm. Mellékletként csatolom a Kúria
Legfelsőbb Bíróság által mindmáig is semmibe vett előző törvényességi kérelmem: FMBperfelfugg100217.
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