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Dr. Trócsányi László Igazságügyi Miniszter kezéhez
Igazságügyi Minisztérium, Ügyfélszolgálati Iroda
Budapest
Tárgy: Több kiváló feltalálói miniszteri kitüntetéssel rendelkező feltaláló közérdekű jogvédelmi
kérdése, mint „megengedett szerzői jogi csalások” elleni közérdekű bejelentés, ami feljelentés is.
Tisztelt Miniszter Úr!
A software szerző jogai vonatkozásában, a szerző halála után is, még 70 évig érvényesíthető szerzői
jog. Ehhez csak annyi kell, hogy bizonyítani is lehessen, hogy ő találta fel az adott új software-t. A
software számítógépbe programozását lehetővé tevő működés leírás és annak ábrái, rajzai maguk is
software jogvédelemre jogosultak. Újfajta létesítmény tervek is jogosultak szerzői jogvédelemre. A
folyamat automatizálási software-k, s az ezekkel kapcsolatos létesítmény tervek számos különböző
eljáráshoz alkalmazhatók. Eljárásokra és létesítményekre vonatkozó szabadalmi bejelentésekben is
szerepelhetnek. Mint előnyös alkalmazási példák, és vagy egy eljárás automatizálásának a software
és hardware kellékei.
Érdeklődöm, hogy tudatosan csaltak a NAV-nál, amikor egy ügyész parancsára azzal az indokkal
állították le a nyomozást, hogy az új hatás-vizsgáló optimalizáló kutatás automatizálási softwareeimet és ezekkel kapcsolatos létesítmény terveimet dokumentáló szabadalmaim oltalmi ideje lejárt.
Vagy van olyan jogszabály, ami előírja azt a hülyeséget, hogy ha valahol szabadalmi leírásban is
szerepel egy software és vagy létesítmény terv, akkor a szabadalom fennállási időtartamára rövidül
le a software és vagy létesítmény tervre vonatkozó szerző jog? S ha van, erre alapozták a csalást?
/ USA-ban élt unokatestvérem annak idején megkérdezte egy vele jó viszonyban lévő milliárdos
zsidó professzortól, hogy mit tegyek a találmányaimmal. Ezt üzente (nekem): „Mi, a zsidók minden
találmányt ellopunk, ha bebizonyosodott a használhatósága. Szabadalmaztatás közben is el tudjuk
lopni. A találmányom alkalmazásával előbb kell piacot foglalom, mielőtt észrevehetik a kiválóságát.
Csak ezután érdemes valami szabadalmi bejelentés tennem. Azt is csak az észbekapó konkurenciám
fékentartására.” Vagyis csak az a kérdés, hogy miként lopják az innovációim, s hogy a lopásban kik
segítenek. Manapság mindent automatizálnak. Ezért a software lopásra helyeződött át a hangsúly./
Kérem Önt, szíveskedjék határidőben válaszolni. A fenti trükkel sorozatban lopják a hazai softwareés létesítmény tervek szerzőitől a szerzői vonatkozású személyiségi jogot a találmányok szabadalmi
oltalmi ideje lejártára hivatkozással. A találmányaim szerzőjeként megneveztetésre való jogomat is.
Lásd: http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2015/08/roskatbotondhoz-150802email2.pdf,
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/aquanet-apla/aquanet-2-apla/aquanet-2/szoveg1/szerzoijog-eltulajdonito-csalokat-leleplezes.htm
A www.tejfalussy.com honlap MEHNAM és GTS-Antirandom rovataiban is közzétett nyílt levél!
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