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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. 
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