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Alkotmányossági kérdések a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz is, közérdekű bejelentésként

Ha az előző köztársasági elnököt azzal mondathatták le, hogy a doktori disszertációjában mások 
tudományos eredményeit is - állítólag – saját tudományos eredményeként tüntette fel, akkor az én 
tudományos eredményeim eltulajdonítóit is bűnpártoló Áder János hogy lehet köztársasági elnök?

Miért fedezi Áder János köztársasági elnök a szerzőség tolvajokat? Azokat, akik hazai akadémiai 
kutatóintézetekben és  külföldön is  saját  tudományos  kutatási  eredményüknek tüntetik  fel  az  én 
nemzetközi szabadalmaimban szereplő (sokváltozós) hatásmérési megoldásokat?  Azokat, akik saját 
kutatási eredményüknek hazudják az én találmányaim szerinti megoldásokat? Azokat, akik ezért 
sorozatos kitüntetésekben részesülnek, és „szerzőként” Nobel díjra is pályáztak, pályáznak. Miért 
fedezi  azokat,  akik az én méréstudományi  nemzetközi  szabadalmaim szerinti  hatásvizsgálataink 
alapján általunk leleplezett kálisóval aszálykár fokozást és népmérgezést irányítják, folytatják? 

Áder János köztársasági elnök és az előző köztársasági elnökök azzal fedezi őket,  hogy engem 
„gondnokság alá helyezett elmebetegnek” feltüntető, és ezzel az állampolgári választói jogom (és az 
autóvezetői  jogosítványom)  folytonosságát  is  szembehazudó  hamis  iratot  (X-398/1998.)  tettek 
közzé, amivel bűnöző minisztereket, ügyészeket, a verőcei jegyző Klein Katalint,  és a tárgyalás 
előtt  engem rendőrökkel összeverető váci  bíró Kautzné Schneider Margit  Erikát  fedezik,  akiket 
belebuktattam  az  általam  szerkesztett  parlamenti  interpellációt  szembehazudó  miniszterek  által 
megrendelt „gondnokság alá helyezésbe”. Pataki Árpád bírót is fedezik, aki sok százezer forintos 
ügyvédi díjat próbált kifizettetni a Köztársasági Elnöki Hivatal és a „Magyar Állam” alpereseket ez 
ügyben  korábban  képviselő  ügyvédeknek.  (Az  ügyvédek  azt  hazudták,  amit  a  bíró  készséggel 
elfogadott, hogy a hamis X-398/1998. irat a „legkevésbé sem nem sérti a személyiségi jogaimat”.)

Az X-398/98.  sz.  köztársasági  elnöki hamis válasz hamisságának megállapíttatására Áder  János 
ellen indított új peremben sorozatosan úgy küldi ki a bíróság a leveleket, hogy ha felbontom, ne 
tudjam  bizonyítani,  ha  más  irat  volt  a  borítékban,  mint  aminek  az  átvételét  a  tértivényeken 
igazoltatták. Ezzel a „postázási trükkel” (ismételten) ellehetetlenítették a bírósági jogorvoslatot.

Melléklet:  Közzétett  feljelentés,  mint  új  tüntetési  tematika  is:  NÉPIRTÁSBAN  ÉS 
HAZAÁRULÁSBAN IS BŰNÖS MAGYARORSZÁGI KORMÁNYOK
Iratjel: kozzetettfeljelentes170410

 A további bizonyítékokat azért nem mellékelnem, mert közzé vannak téve a www.tejfalussy.com és 
az azon belül működő www.aquanet.fw.hu korábbi honlapon.

Verőce, 2017. 04. 10.

Jogos  védelemként  és  megbízás  nélküli  kárelhárításként  közzéteszi:  (nemes  Sydo)  Tejfalussy 
András  Béla  Ferenc  oknyomozó  mérnök,  számos  nemzetközi  méréstudományi  szabadalom 
feltalálója (Személyi szám: 1-420415-0215, an: Bartha Edit). Honlap: www.tejfalussy.com,
Email: magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, Telefon +36 20 218 1408.
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