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Közérdekű alkotmányjogi bejelentés az Alkotmánybírósághoz Áder János hamis államfősége ügyében

Eredetileg úgy volt, hogy az országgyűlés által, népszavazás mellőzésével választott köztársasági elnök 
„gyenge köztársasági elnök”. Később, miután az alkotmány népszavazás nélküli változtatását megengedték, 
beírták az alkotmányba, hogy a köztársasági elnök államfő is. Véleményem szerint az alkotmányossági 
csalásra alapozott államfővé kinevezési jogosultság érvénytelen, Áder János csalás eredményeként államfő. 
A népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló törvényben, korábban az szerepelt lásd melléklet, hogy az 
Alkotmány vagy annak bármely módosítása csak a népszavazással megerősítése esetén érvényes, de később 
a megerősödött „rendszerváltó pártok” a népszavazást mellőzve „csak úgy” lecserélték népszavazás nélküli 
alkotmány módosítást megengedő szövegre ezt, az alkotmány érvényességi feltételét képező alapjogszabályt.
Az is bizonyítja, hogy Áder János tudatosan semmibe veszi a magyar állampolgárok alapjogait elvileg 
biztosító jelenlegi Alaptörvényt is, hogy ő is érvényben tartja velem szemben az egyik elődje, Göncz Árpád 
által készíttetett hamis X-398/1998. ikt. számú hamis iratot, amivel lehetővé tették az anyagkutatásokat 
nagyságrendekkel felgyorsító nemzetközi szabadalmaim szerinti eljárásaimra és ezekkel kapcsolatos 
mérőlétesítmény terveimre és softwareimre vonatkozó feltalálói szerzőségem más személyek kutatási 
eredményének, találmányának tulajdonítását, és ezáltal a szerzői jogaim tőlem ellopását, lásd:
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/nobelprize.htm

A jelen bejelentés szerinti büntetőjogi előzmény Alkotmánybírósági elbírálásáig felfüggesztem az Áder 
Jánossal szemben az X-398/1998. ikt. sz. hamis köztársasági elnöki iratuk hamisságának a megállapíttatására
és érvényben tartásának az elítéltetésére indított 6.P.25.106/2016/2. Fővárosi Törvényszéki pert, valamint a 
Rendőrség által, az általam feljelentett Kükedi Zsolt ügyében a Pesti Központi Kerületi Bírónál a nevemben 
kezdeményezett általam nem igényelt 1.Bpk.33.686/2016/2. Pesti Központi Kerületi Bírósági büntetőper 
intézését is, miután Kükedi Zsolt - állítólag - az X-398/1998. ikt. sz. hamis köztársasági elnöki közérdekű 
bejelentés elutasításra alapozva becsmérli 
a tudományos tevékenységemet.

A bírósági eljárások általam felfüggesztéséről a Kúria legfelsőbb bírósági elnök Dr. Darák Péter urat 
értesítem, miután hiába keresem az interneten a Fővárosi Törvényszék és a Pesti Központi Kerületi Bíróság 
érdemi ügyintézéshez használható e-mail címét, s a posta megbízhatatlan, lásd melléklet-2. 

Kérem az Alkotmánybíróságot („alaptörvényi bíróságot”, miután már nincs érvényes alkotmány) az 
alkotmányos jogállamiság alapfeltétele, az államfő népszavazással választásának a helyreállítására, ill. az 
utóiratként* csatolt bírósági kommunikációs alkotmányossági kérdés felülvizsgálatára és orvoslására is.

Melléklet-1: Népszavazási törvény. 1989. évi XII. törvény a népszavazás nélküli alkotmánymódosítás 
jogellenességéről (lásd eredeti 7. §). 
Melléklet-2: IM/TKF/2005/ÜGYF/813/5.
Melléklet-3: Feljelentés Áder János köztársasági elnök és bírósági, ügyészségi, rendőrsgi bűnsegédei ellen 
(Iratjel: adetrjanoselenijogvedoper-161223-ORFK)

Budapest, 2016. december 30.

Jogos védelem (Btk.) és megbízás nélküli közérdekű kárelhárítás (Ptk.) keretében benyújtja:

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an.: Bartha Edit) oknyomozó mérnök 
feltaláló, korábbi országgyűlési szakértő, Magyarország 2621 Verőce, Lugosi u. 71. 
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, www.tejfalussy.com, +36 20 2181408

http://www.tejfalussy.com/
mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
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ORFK                  Iratjel: aderjanosellenjogvedoper-161223-ORFK

Tárgy: Feljelentés Áder János köztársasági elnök és bírósági, ügyészségi, rendőrségi bűnsegédei ellen

Válaszként a Fővárosi Törvényszék  6.P.25.106/2016/2. hamis végzésére, csalás és okirathamisítás váddal
nyilvánosan feljelentem a felelőseit. Kérem a hivatkozott iratanyag rendőrségi nyomozás útján beszerzését. 

Bűnügyi tényállás és bizonyítékai, a www.tejfalussy.com honlapon közzétett dokumentumokra hivatkozva: 

1. Nyilvánvalóan hamisan iktatták a személyesen Áder János köztársasági elnök alperessel szemben általam
a Fővárosi Ítélőszék polgári irodáján benyújtott megállapítási keresetet, ugyanis a végzés alperesként mást
jelöl meg. Erre utal az is, hogy az általam benyújtott kereset 4. példányát főlajstromszám nélkül mellékelték
a végzéshez. A végzést dr. Kalmár Judit nem írta alá és a hitelesítő alkalmazott eltitkolta a nevét. A kért
teljes költségmentességhez hamis alperessel iktatott keresethez nem nyújtok be jövedelem igazolást! 

2. Követelem a keresetem Áder János köztársasági elnök alperes elleni megállapítási perként iktatását.

3. Hamis indokolás a végzésben, hogy nincs jogom jogos önvédelemként megállapítási pert kezdeményezni
a jóhírnevemet, az alaptörvény szerinti emberi jogaimat sértő alperes köztársasági elnöki hivatali hamis
irat érvényben tartási  jogsértése megállapítására, miután érvényben tartja a hivatali  elődje, Göncz Árpád
köztársasági elnök X-398/1998. iktatószámú hamis nyilvános válaszát, amelyet a Magyar Egység Párt néhai
elnökéhez Dr. Lenkei János Pál jogászhoz címzett, s amivel „cselekvőképesség korlátozó gondnokság alá
helyezett  elmebetegnek”  tüntetnek  fel,  holott  a  választói  névjegyzékben  folyamatos  szereplésem  is
bizonyítja, hogy sosem voltam az. Alperes tudatos jogsértése az Alaptörvény előírásaiból is nyilvánvaló. 

4. Az is csalás a végzésben, hogy kétségbe vonták az általam aláírt és a Fővárosi Ítélőszék Polgári Irodáján
2016. november 19.-én személyesen benyújtott megállapítási kereseten szereplő aláírásom hitelességét. Még
meg is kérdeztem az irodai alkalmazottól, hogy akarják-e ők az aláírásom hitelességét tanúsítani, amire azt
válaszolta, hogy nem szükséges.

5. Az is csalás a végzésben, hogy úgy tüntetik fel, mintha nem azt kérem volna, hogy állapítsák meg,
hogy Áder János alperes folyamatosan sérti a jóhínévhez fűződő személyiségi jogomat az X-398/1998.
ikt. sz. hamis irat érvényben tartásával .

6. A Fővárosi Törvényszék Fővárosi Bíróság elődje (alkalmazottai) ugyanebben a tárgykörben korábban is
több hasonló jellegű csalást követtek el. Például a Göncz Árpád és a Magyar Állam elleni perben dr. Pataki
Árpád  bíró hamis ítéletet hozott, ami szerint a „legkevésbé sem sérti a személyiségi jogaimat a köztársasági
elnök  X-398/1998.  ikt.  számú  hamis  irata”.  Ezzel  a  bírói  csalással  azt  fedezte,  hogy  Váncsa  Jenő
mezőgazdasági miniszter és Kamara János belügyminiszter (titokban) elintézték az ügyészséggel, és egy váci
bíróval, hogy a bíró által alá nem írt hamis idézésre előállítás ürügyén, 1997. szeptember 10.-én hajnalban
kommandósok betörjenek a 1036 Bp. Lajos u. 115. VI. 34. alatti társasági irodámba, hogy ott, majd a III. ker.
rendőrségen,  ahová  bilincsbe  verve,  felöltözni  sem  engedve  behurcoltak,  agyrázkódásosra  verjenek,
rugdossanak, s utána véresre bilincselve előállítsanak az ún. „gondnokság alá helyezési” per tárgyalására
(ahol belebuktattam dr. Kautzné dr. Schneider Margit Erika bírót a tárgyaláson folytatott, a miniszterek titkos
leveleit letagadó közokirat hamisításába). Az Áder János köztársasági elnök által is érvényben tartott hamis
válasz ezeket a bűnözőket is fedezi, ill. azokat, akik nem büntették meg őket a katonai ügyészségnél ellenük
tett akkori feljelentés alapján. (Közben a köztársasági elnök kinevezte a váci bíróság elnökévé a csaló bírót.)

Ezt a feljelentést közérdekű bejelentésként megküldöm az igazságügyi miniszternek is. Követelem az ügy
elfogulatlan más bíróságon tárgyaltatását, a bíróságok alaptörvényt sértő fent bizonyított bűnpártolásai miatt.

Budapest, 2016. 12. 23. 

Tejfalussy András okl. vill. mérnök tudományos szakértő feljelentő felperes      

http://www.tejfalussy.com/
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Agroanalízis Tudományos Társaság (korábban gmk, most pjt) elnöke,
1036. Budapest, Lajos u. 115. 

Cégbíróságon, a fenti gmk bejegyzésekor hitelesített aláírás: 

feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett:
orfktitkarsag@orfk.police.hu;
"Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter" <miniszter@im.gov.hu>

másolatot kap:

Elnok@kuria.birosag.hu;
"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
"laszlo.kover" <laszlo.kover@parlament.hu>;
Kövér László <laszlo.kover@fidesz.hu>;
lu <lu@mku.hu>;
Lezsak Sandor <sandor.lezsak@parlament.hu>;
Balczó Zoltán <zoltan.balczo@europarl.europa.eu>;
"vona.gabor" <vona.gabor@parlament.hu>;
Amnesty International Magyarország <office@amnesty.hu>;
panasz <panasz@ajbh.hu>

titkos másolat:. . . 
dátum:2016. december 24. 9:08

tárgy:Feljelentés Áder János köztársasági elnök és bírósági, ügyészségi, rendőrségi bűnsegédei ellen
küldő:gmail.com

Utóiratként csatolt alkotmányossági kérdés: 

Azóta a tértivényes levél értesítőjéről is törölték az ügyszám bejegyzésére szolgáló rovatot, amivel
bizonyítani  lehetett,  hogy milyen  irat  átvételét  íratta  alá  velünk  a  postás  az  elvitt  tértivényen.
Ismétlődően előfordul, hogy olyan iratok hiányoznak a bírósági borítékokból, amelyek átadását a
postás a tértivényen igazoltatta. Az egyetlen lehetőség ennek észrevételére a postai értesítő volt,
amire a  postás  köteles volt  átmásolni  a tértivényen lévő ügyszámo(ka)t.  Akárhogy csalhatnak a
bírósági postázásnál, és erre alapozva tetszőlegesen hamis döntéseket hozhatnak a „vétlen” bírák.
Az Alkotmánybíróság szerint is lehet ilyen egy jogállamban?

Budapest, 2016. 12. 30. 

  
 /Tejfalussy András /



feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:"Dr. Bitskey Botond" <tajekoztatas@mkab.hu>

másolatot kap:
Elnok@kuria.birosag.hu;
orfktitkarsag@orfk.police.hu

titkos másolat:. . . . 
dátum:2016. december 31. 14:22

tárgy:
Közérdekű alkotmányjogi bejelentés az Alkotmánybírósághoz Áder János hamis államfősége
ügyében

küldő:gmail.com

Visszaigazolás 

feladó:Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja <ugyfelkapu@mkab.hu>
címzett:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum:2016. december 31. 14:26

tárgy:Visszaigazolás
küldő:mkab.hu

titkosítás:Normál (TLS) További információ

:
Ez az üzenet főként a beszélgetésben részt vevő személyek miatt 
fontos.

Tisztelt Címzett!

Levelének feldolgozása megkezdődött.
Ha arra érdemi válasz születik, azt az
Ön által megadott e-mail címre fogjuk küldeni.
Addig szíves türelmét kérjük.

Felhívjuk figyelmét, hogy a sértő, gyalázkodó, értelmezhetetlen,
valamint korábban már írásban megválaszolt beadvány esetében új elemet nem
tartalmazó levelekre nem tudunk válaszolni.

Dear Sender!

We kindly inform you that the processing of your inquiry has begun, and you

will get a reply by e-mail soon.
Please, take into consideration that we can not reply neither to enquiries
that
contain offensive, uninterpretable or abusive elements, nor to those
letters
that had been already replied via e-mail or postal mail.

Az üzenet szövege / Message:
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https://support.google.com/mail?hl=hu&p=tls


Üzenetének további adatai:

Érkezés időpontja: 2016.12.31 14:26:04
Az Ön e-mail címe: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
Üzenetének hivatkozási száma: ÜK/123109635/2016

Üdvözlettel:

Az Alkotmánybíróság Hivatala
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