
OSSERVATORIO LETTERARIO 
*** Ferrara e l'Altrove ***

Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese

http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/ - http://www.testvermuzsak.gportal.hu 

____________________________________
                                                                                                                     Ferrara, 2007.  augusztus 16. csütörtök

DOKUMENTÁCIÓ

Ismét plágium!

   A  http://hu.shvoong.com/books/1615381-honfoglal%C3%A1s-the-magyars-home/  és  egy másik oldalon
(http://hu.shvoong.com/books/1615384-honfoglal%C3%A1s-the-magyars-home/  ahol  „Egy  kizárólago-
san…” kezdéssel olvasható ismertető Anonymous tollából plagizált (ami bűncselekmény, jó tudni!), amit itt
megjelentettem  Adnilem  Samat  nicknevem  alatt:  http://hu.shvoong.com/books/1615385-honfoglal%C3%
A1s-the-magyars-home/! 
   Ezt jeleztem Anonymous plagizált  ismertetőjénél is és az izraeli  szájt felelőseinek mind az inkriminált
oldalról, mind a saját postaládámból! Ráadásul ugyanazon a napon jelent meg, amikor én tettem fel az
ismertetőmet!
Az eredeti ismertető itt olvasható:  http://gportal.hu/gindex.php?pg=2639618&nid=3403134  , innen eljutni
az eredeti cikkemhez: http://www.osservatorioletterario.net/osservatorio57-58.htm  ,
http://www.osservatorioletterario.net/honfoglalas-hu.pdf 
   Közben   a  plágium jelzésem és  a  „kénytelen  leszek  a  megfelelő  jogi  lépéseket  megtenni”  befejező
kijelentésem hatására, nekem nem reagálva (ilyen már máskor is előfordult velem) gyorsan eltüntették a
plagizált írást.

   Jó  lenne,  ha  végre  sokan  megtanulnák,  hogy   a  szellemi  termék  lopása,  a  plágium
bűncselekmény , egyazon értékű bármilyen lopással!

Íme az elküldött levelem és az én ismertetőmnek részlete, valamint  az egyik teljes bizonyíték, amit meg
tudtam örökíteni:
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 A fenti képen látható az első két link, amely nem más mint a két plagizált ismertető linkje. Innen fedeztem fel a lopást!
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Most  pedig  íme  Anonymous  plagizált  ismertetői,  amelyeket  össze  lehet  hasonlítani  az  enyémmel  (ld.
http://hu.shvoong.com/books/1615385-honfoglal%C3%A1s-the-magyars-home/ ),  a  másik  oldalról  csak  a  fejléces  részt
dokumentálom:
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    Itt (ld. fent), a már nem található  http://hu.shvoong.com/books/1615384-honfoglal%C3%A1s-the-magyars-home/
weboldalról az ajánlott lista első két linkje közül az első  az én ismertetőm webcímét mutatja, a másik a második plagizált
oldalét.  Itt van ennek bizonyítékaként  két kép is, alul látható a jelzett linkek címe:
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    Érdekes, hogy eddig ez a galádság másnak nem tűnt fel és nem jelezte?! Ha nem tartózkodtam volna hosszabb ideig
távol és nem kötöttek volna le a hivatalaim, régen felfedeztem volna. Sajnos az ismertetőm felvitele óta nem jártam a
honlapon!

   Mindkét plagizált ismertetőhöz  az alábbi megjegyzéseket tettem hozzá, amelyek már érthetően nem találhatók:

    Most már valóban nem található a két inkriminált oldal és az  én ismertetőmnél sem a két ezzel kapcsolatos plagizált
oldalakat tartalmazó link. De, hogy nem beszélek a levegőbe, ennek dokumentálására íme a bizonyíték: ha a fent jelzett
inkriminált címeken keressük  a bűnjeleket, már nyomuk sincsen, mint ahogy az alábbi képek is mutatják:
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  Annyit legalább minimum  illett volna a honlap tulajdonosainak írniuk, hogy elnézést kérnek a bűncselekményt elkövető
nevében  s utánanéznek, intézkednek. De semmi ilyesmi. Holott ők ismerik kilétét, még ha anonim is! Nem először
találkozom ilyen gerinctelenséggel!
   Ezek szerint úgy tűnik, mintha nem is léteztek volna ezek az oldalak. De itt van az én összegyűjtött bizonyítékom, nem
lehet letagadni, hogy megtörtént ez a durva plágium!   Igaz is, miért is háborodom fel, amikor az egész világon „così fan
tutti”  a  társadalmi  ranglétra  minden  fokán,  azaz:  mindenki  lop,  csal,  hazudik?  –  tehetném  fel  e  költői  kérdést.
Mindenképpen megbotránkoztat, dühít és elítélem, mert a bűncselekmény tényén kívül aljas erkölcstelenségnek tartom
ellopni más tulajdonát, legyen az anyagi,  vagy szellemi! Hozzányúlni  és aljas módon megkaparintani azt, ami másé!
Ebben a velejéig erkölcstelen, gaz világban nem ártana visszahozni  azon törvényeket, ahol előírták a tolvajnak kezének
levágását! Talán akkor  móresre lehetne tanítani  az egész világon az aljas tolvaj,  csaló,  csürhe népséget, kezdve a
legmagasabb posztokban ülőkkel!

    Ajánlom az alábbiak alapos tanulmányozását a csalóknak, plagizálóknak:

Amit tudni kell a plágiumról: http://kopi.sztaki.hu/index.php?mainpage=law&language=hun&h=plágium 
Mi a plágium? Ld.: http://www.maya.btk.pte.hu/kom/b/data/plagium.rtf 
Egy  etikai állásfoglalás a plágiumról: http://gportal.hu/gindex.php?pg=2639618&nid=704101

   Kapcsolódó témák:

Szatmári Friss Újság/Tanulságos történet: http://xoomer.virgilio.it/bellelettere2/bocskeres.pdf 
A fentihez kapcsolódó dokumentáció: http://xoomer.virgilio.it/bellelettere2/plagium_etruszk.htm 
Illegális  publikáció,  ahol  úgy  jelent  meg  az  írásom,  mintha  én  tőlem  származna:
http://xoomer.virgilio.it/bellelettere1/freedom_illegalis_GONDOLATOKAZANYANYELVIMUVELTSÉGROL.htm 

   Link:

Ismertetőim olaszul: http://it.shvoong.com/tags/adnilem-samat/ 
Ismertetőim magyarul: http://hu.shvoong.com/tags/adnilem-samat/ 
Anonymous észrevétele: http://www.osservatorioletterario.net/anonymous.pdf 
(ld. http://hu.shvoong.com/internet-and-technologies/414480-%C3%A9szrev%C3%A9tel/ )
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