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ÁDER JÁNOS HAMIS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI IRATOT ÉRVÉNYBEN TARTÓ GAZEMBER

Véleményem szerint Áder János engem rágalmazó hamis okiratot érvényben tartó gazember, aki az engem
összeverő bűnöző rendőröket fedezi az X-398/1998., hamis köztársasági elnöki levéllel. Azokat, akik 1997.
szeptember 10-én hajnalban betörték a 1036 Bp. Lajos u. 115. VI. 34.-ben működött társasági irodám ajtaját
és ott, majd a III. ker. Rendőrségen agyrázkódásosra vertek-rugdostak. És az ezt szervező belügyminisztert,
mezőgazdasági minisztert, fővárosi főügyészt, verőcei jegyzőt, fővárosi és váci csaló bírákat is ezzel fedezik.

Bűnügyi bizonyítékok, bizonyítás a www.tejfalussy.com honlapomon megtalálható dokumentumok alapján:
 
Áder János nem hajlandó visszavonni az  X-398/1998. ikt. számú hamis köztársasági elnöki iratot, amivel
Göncz Árpád utódaként (ő is) „gondnokság alá helyezettséggel” rágalmazással eltusolni igyekszik, hogy a
mezőgazdasági- és belügyminiszterek, ügyészek egy csaló verőcei jegyzővel és váci bíróval megszervezték,
hogy  rendőrök  1997.  szeptember  10-én  hajnalban betörjenek  a  lakás  irodámba,  ott  és  a  rendőrségen
agyrázkódásosra verjenek, rugdossanak, majd véresre bilincselve „gondnokság alá helyeztetési tárgyalásra”
hurcoljanak  a  Váci  Városi  Bíróságra.  Azért,  mert  a  nemzetközi  méréstudományi  szabadalmaim szerinti
mérések  alapján,  mint  megbízott  minisztériumi  és  országgyűlési  szakértő,  feljelentettem  azokat  a
minisztériumi és akadémiai hamis szakértőket, akik életrövidítik és nemzőképtelenné mérgezik a magyar
népet a mérgező kálisóval műtrágyázással és újabban BONSALT kálisóval sós íz pótlással mérgezőre növelt
káliumtartalmú élelmiszerekkel is. Valamint azért, mert azokat is feljelentettem, akik humusz termelésére
képtelen giliszták „humusztermelési célra” felvásárlását hiteleztetve az OTP-vel, e visszafizethetetlen hitel
felvételére felbiztatással, eladósítottak 50.000 magyart, közülük 20-at öngyilkosságba hajszolva. Áder János
a kárelhárítási ügyviteleink díjazására benyújtott 2.P.20.129/93. fővárosi bírósági keresetünk letárgyaltatását
akadályozza, 1993 előtti bolonddá nyilvánításomat hazudva. A Fővárosi Bíróság, Pataki Árpád bíró első fokú
ítélete szerint ez a rendőri veretés és a köztársasági elnöki rágalmazó irat sem sértik a személyiségi jogaimat!

Követelem, hogy visszamenőleg nyilvánítsák hamisnak a X-398/98. köztársasági elnöki hamis iratot, miután
sosem voltam gondnokság alá helyezve. A folyamatos választójogom is bizonyítja. Mindig belebuktattam a
bolonddá nyilvánítási próbálkozásaikba a csalókat, akik a tudományos nemzetközi szabadalmaim szerinti - a
korábbiaknál nagyságrendekkel hatékonyabb - technológia kutatási és optimalizálási találmányaimat 1976-
ban  lopkodni  kezdték,  majd  miután  a  rendőrség  megtalálta  és  visszaadatta  velük  az  irodámból  eltűnt
találmányi  kutatási  dokumentációimat,  megkíséreltek  bolonddá  nyilváníttatni.  Azok  is  belebuktak,  akik
Nobel díjra pályáztak, mintha ők találták volna fel a szabadalmaim szerinti eljárásokat. Azok is belebuktak,
akikről a nemzetközi szabadalmaim szerinti mérésekkel egyértelműen bebizonyítottam, hogy Magyarország-
eladósító, életrövidítő és ivartalanító mezőgazdasági vegyszerhasználati csalásokat folytatnak. És azokat az
aljas minisztereket, ügyészeket, verőcei jegyzőt és váci bírót is belebuktattam, akik a hamis titkos irataikkal
megszervezték, hogy a rendőrök, 1997. szeptember 10-én, miután agyrázkódásosra rugdostak-vertek, véresre
bilincselve, „gondnokság alá helyezési tárgyalásra” hurcoljanak el a Váci Városi Bíróságra. Áder János őket
fedező bűnözőként tartja hatályban az engem ma is rágalmazó hamis köztársasági elnöki X-398/98. iratukat!

Áder János azzal is közokirat hamisítást folytat, hogy államfőnek tünteti fel magát. Valójában nem államfő.
Államfő csak népszavazással  elfogadott  személy lehet.  Csak „gyenge” köztársasági  elnök,  ahogy Göncz
Árpád is az volt. Törvénysértő, hogy népszavazás mellőzésével „államfővé” nevezte át őket „az alkotmány”! 
 
Magyarország, 2018. december 21.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök  (1-420415-0215, an.: Bartha Edit) méréstudományi szakértő, megbízás
nélküli kárelhárító ügyvivő, néhai Dr. Tejfalussy Béla táblabíró és Bartha Béla rendőr-főkapitány unokája.
Lakcím:  Magyarország  2621  Verőce,  Lugosi  u.  71.,  levelezési  cím:  1036  Bp.  Lajos  u.  115.  III.  18.,
www.tejfalussy.com, e-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, 
Tel.: (+36-1) 250-6064,  (+36-20) 218-1408.
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