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AKADÉMIKUS FELTALÁLÓSÁGOT IS RABOLHAT A TALMUDISTÁK JOGÁLLAMAIBAN?
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS A „JOGÁLLAMISÁGÉRT” IS FELELŐS MINISZTERELNÖKHÖZ
T. Miniszterelnök Úr! Elismeri, hogy Ön és a köztársasági elnökök is személyesen hibásak benne, hogy
egyes akadémikusok sorozatban azzal szerezhetik a hazai és nemzetközi elismeréseket, kitüntetéseket
hogy az általam szabadalmaztatott tudományos kutatási eredményeimet, a tudományos találmányaim
szerzőségét a sajátjuknak, nem tőlem származónak tüntetik fel?! Például egyiküknek (Roska Tamásnak)
Ön is átadott kitüntetéseket, pl. Vatikánnál elintézett kitüntetést is! Ehhez tűntek el a vonatkozó CE-1110,
CE-1112, TE-775. alapszámú szabadalmi bejelentéseim a hivataloknál? Például a hazai Találmányi Hivatal
központi irattárából és a DANUBIA Szabadalmi Iroda irattárából? A nemzetközi nyilvántartásokból is
eltűntek, ill. el fognak tűnni? Ezért tagadták le a Magyar Tudományos Akadémia vezetői egy akadémiai
kutatóintézettel közös nemzetközi szabadalmam (Ma-2716 alapszámú szabadalmi bejelentés) ismerését és
használatát is? Az MTA Tudomány Etikai Bizottsága azért hazudta az akadémia áltgal nem ismertnek a
tőlem származó találmányokat és ezért tagadta le az MTA-s „előbírálóik” nyilvánvaló csalásai miatt általam
visszavont kandidátusi értekezésemet, és egy akadémiai pályázatomat is, miután kiderült, hogy az MTA
Központi Kémiai Kutatóintézetében Tompos András az általam feltalált kutatás gyorsító software-t
használja a katalizátor kutatásaikhoz. Software-met az Agroanalízis társaságomnál megismerő és használó
Végvári Lajostól szerezte meg, aki ILLEGÁLISAN ELADTA NEKIK. Tompos a tőlem eltulajdonított
GTS-Antirandom hullámanalízis software-em és azon alapuló kutatás- és optimalizálás automatizálás
alkalmazásával elért eredményeit azzal publikálta az interneten, hogy Furka Árpád és Roska Tamás
akadémikusokat jelölte meg a találmányaim szerzőiként. Amikor személyesen felkerestem elismerte,
hogy nem Furka Árpád, nem Roska Tamás, s nem is Végvári Lajos vagy bárki másaz általa alkalmazott
software-k feltalálója, hanem én vagyok. Ennek ellenére máig sem korrigálták a „szerzőségem elcsaló”
publikációkat. Sem ő, sem a kutatóintézet, sem az MTA vezetői, sem az említett MTA Tudomány Etikai
Bizottsága, amelyik a hamis megállapításain alapuló határozatát publikálva nemzetközileg megrágalmazott.
Közérdekből is követelem, hogy nem elfogult, nem korrupt ügyészek és bírák jogerős ítélettel állapítsák
meg a Nógrád Megyei Bírósághoz a Fejér Megyei Bíróságtól átkerült, s a www.tejfalussy.com internetes
honlapomon is közzétett nagyszámú szerzőség igazolásom és egyéb bizonyítékaim alapján Furka Árpád és
néhai Rosta Tamás akadémikus kutatók és bűntársaik, bűnsegédeik találmányi szerzőség lopását. Állapítsák
meg, hogy állami segítséggel ellopták tőlem az anyagtudományi kutatásokat nagyságrendileg felgyorsító,
kutatás automatizálási bázissoftware és mérőlétesítmény bázisterv találmányaim szerzőségét, és azt is, hogy
a találmányaimmal elért kutatásgyorsulást az ő kutatás-fejlesztési eredményüknek hazudják az akadémiai
kutatóintézetek. Azt is állapítsák meg, hogy a hazai egyetemeken még ma is tananyag az optimum kereső és
-behatároló méréseket lassító és zavarosító, az optimalizálást és ellenőrzést nehezítő homogén teres és/vagy
randomizált kezelési elrendezés. Ma is a hazai kutatást és ellenőrzést akadályozó szabotázs jellegű kísérleti,
mérési technikára tanítanak. Az is tűrhetetlen, hogy a feltalálói szerzőségemet eltulajdonító akadémikus
csalók szerzeményeként hivatkozzák a találmányaimat a külföldi és a hazai iskolák, a Budapesti Műszaki
Egyetem is, ahol korábban én is diplomáztam! Miért pénzel a jó helyett szabotázs módszert a kormány??
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