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Pál Haraszti
14 órája · 444 ·

Egy feltaláló általában büszke a találmányára és ezért nem titkolja el a nevét.
A közzétételkor még a lakcímüket is közlik, hogy bitorlás esetén könnyen
elérhető legyen. A alábbi hír láttán néztem utána, a hpo.hu adatbázisában
(pardon, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal adatbázisában), hogy milyen
találmányról van szó (Ügyiratszám: P1500259/10) A címe: "Eljárások
elektronikus állomány digitális aláírására, valamint autentikálási eljárás", a
feltalálók hárman vannak és mindegyikük: "A feltaláló nevének
feltüntetésének mellőzését kérte;", a bejelentő 2015 májusában a MobilSign
Kft.; Budapest Galántai u. 16. 1126 (HU) volt.

Tetszik

Hozzászólás

Megosztom

Gábor Rózsa és Marietta Spieler
Pál Haraszti Az első Fidesz kormány jó másfél évtizede hozta meg a "digitális
aláírás" törvényét.2000-ben Informatikai Kormánybiztosságot (IKB) hoztak létre,
az új kompetencia megvalósítására.Érdekelt voltam, mivel kis fejlesztőcégünk
biometriai azonosító technológiát fejlesztett ki és egy új, sorozatgyártásra érett
termékünket (az ujjnyomat azonosító szkennert) a "minősített digitális
aláírás"-hoz ajánlottuk. Egy fideszes ficsúr (FF, miként cégtársam elnevezte, ma
már kerületi polgármester) segített bejutni a Szilágyi Erzsébet fasori újonnan
felszerelt IKB-be, ahol csupa értetlen fülek számára ismertettem; mire is
használható ez a technológia. Persze 2 év múlva a Csepeli féle minisztériummal
sem jártam jobban és egy OTKA pályázat sem hozott eredményt, mert azoknak
ítélték a 40 milliót, akik aztán nem tudták megvalósítani a vállalt projektet.
Lobbizásomra ugyan kaptam egy államtitkári válasz, hogy "nincs már
puhapénz"! Ezek szerint eddig volt? Szóval a fenti hír juttatta eszembe ezt a
történetet.
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Kezdőlap 11

Ismerősök keresése

Tetszik · Válasz · 14 órája
Pál Haraszti Hiába titkolják nevüket a feltalálók, mert az adatbázis keresője
mégis csak elvezet Rogán neve alapján a nagyreményű találmányhoz:
http://www.hipo.gov.hu/.../B_02_Szab_kozzetetel_4_1602.pdf

Tetszik · Válasz · 13 órája
György Bánhegyi Business as usual
Fordítás megtekintése
Tetszik · Válasz ·

2 · 7 órája

Pál Haraszti Én nem a business-t említeném, hanem a "falak szellemét",
mely "feltalálót" farag a politikusból is, akinek sikerült elfoglalnia az OTH
épületét.

Tetszik · Válasz ·

1 · 3 órája

Gábor Rózsa Először is köszönöm Pali, hogy ezt előkotortad!
Minden kreatív ötletnek szüksége van a támogatásra - pl. egy
politikuséra.
Vajon mihez kell több támogatás? - valami tényleg zseniálishoz vagy
egy a szabadalom fogalmát épp hogy megütő ötlethez?
Tetszik · Válasz · 2 órája
György Bánhegyi Jobb lenne, ha egy ötlet megvalósításához nem egy
politikus támogatása kellene, hanem egy olyan ipar, amely fantáziát lát
megvalósításában.
Tetszik · Válasz · 2 órája
Pál Haraszti Hát persze, ne legyek hálátlan, mert nekem is jutott néha
Chat (2)
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"támogatás". De ettől még a plágium az plágium, bár számomra az fontos,
Pál
11
Ismerősök
keresése
hogy aKezdőlap
jó ötlet megvalósítására
ne keljen
várni 15 évet!
Tetszik · Válasz · 2 órája
Gábor Rózsa Ipar? - a gazdasági vezetők tulajdonképp politikusok,
hiszen inkább hoznak politikai döntéseket mint racionálisakat,
különösen ha egy ötletről van szó.
Bocs de jó sok olyan ötlet volt amivel még nyugodtan várhattak volna
akár 15 ezer évet. Manapság azért egy.-egy ötletet megvalósítani egyre
nehezebb, pl. nagy hadron ütköztető
Tetszik · Válasz ·

1 · 2 órája

Pál Haraszti Nem túlzás ez Gábor? Az ék, meg a fakerék sem volt
ismert 15 ezer éve, pedig az előember láthatta miként gurul a dió, ha
lehullott a fájáról.
Tetszik · Válasz ·

1 · 1 perce · Szerkesztve

Gábor Rózsa Persze hogy túlzás, de ha a mostani "fejlődésbe" nézel
minden inkább egyre bonyolultabb és sebezhetőbb.
(pl. a gépkocsikba a fedélzeti komputer)
Tetszik · Válasz · 2 órája
Válasz írása...

Szólj hozzá...
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