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NYÍLT PANASZBEJELENTÉS ÁDER JÁNOS ÉS JOGÁSZTÁRSAI IRATHAMISÍTÁSAI ELLEN,
a Fővárosi Törvényszék által a 6.P.25.106/2016/2. végzésben a megállapítási keresetem másik alperesre, s a
36.P.24.850/2016/3-I. jelű megállapítási keresetem „magas illetékű kártérítésire” önkényesen átírása miatt:
A közérdekű bejelentés elutasító X-398/1998. hamis köztársasági elnöki válaszirat általa is érvényben tartása
miatt Áder János köztársasági elnök alperessel szemben benyújtott feljelentést és a hamis köztársasági
elnöki válasz érvényben tartása megállapítása iránti keresetemet, és az Állam ellen a személyiségi jogaim
megsértése miatti keresetet is, ezúton az alábbiakra korlátozom a hazai jogállamiság látható hiánya miatt:
Kérem haladéktalanul átenni az adott államigazgatási bűnügyekben nem elfogult ügyészségre és bíróságra
az általam benyújtott feljelentéseket és kereseteket. Kérem megállapítani az Áder János köztársasági elnök
által érvényben tartott X-398/1998. Irat hamisságát és ítéletileg kötelezni őt a hivatali csalásuk hivatalos
elismerésére és ennek a Magyar Közlönyben közzétételére. Ezen peres ügyekben egyelőre csak ezt kérem!
Tekintettel arra, hogy a köztársasági elnök által folytatott nyilvánvaló bűncselekményről van szó, semmiféle
illetékfizetésre és eljárási költség térítésre sem vagyok hajlandó, ráadásul a megbízás nélküli több
évtizedes kárelhárításom alapján sok milliárd forinttal tartozik felém a hazai államigazgatás, ugyanis:
Az általam nemzetközileg szabadalmaztatott Antirandom hatás mérések leleplezték, hogy – valószínűleg a
koordináló izraeli tudományos titkosszolgálat - a Föld számos országát (Kínát és iszlám országokat még
nem) kálisóval mérgezteti, több kárt okozva naponta, mint az iszlám állam terroristái világviszonylatban
eddig összesen. A kálisó műtrágya aszálykárt fokoz, s a konyhasó helyett árusított kálisó pedig, lásd a Star
kosher tanúsítvánnyal egészségvédő étkezési sóként reklámozott Bonsalt (jósó) hamis elnevezésű
patkányméreg kálisót az interneten, életrövidítő és ivartalanító hatású is. Utóbbi fajirtó hatásait az 1950-ben
Nobel díjat kapott kutatók hatás mérései patkányokon és embereknél is egyértelműen bebizonyították.
Nemzetközi bűnügyről van szó, fajirtásról. Terrorista talmudista szemiták az elkövetői? A leleplezés
hitelességét a hazai „bűnöző szervek” azzal akadályozzák, hogy a köztársasági elnöki hamis hivatalos irat
elhíresztelte rólam, hogy régóta gondnokság alá helyezett elmebeteg vagyok. A köztársasági elnöki hamis
iratról a talmudügyekben elfogult Pataki Árpád bíró hamisan állapította meg (korábbi ítélet), hogy az „nem
sérti a személyiségi jogaimat”. Tehát az sem, hogy miután rendőrök összevertek, egy bűnöző bíró, Kautzné
Schneider Margit Erika megkísérelt elmeorvosi vizsgálatra elhurcoltatni, 1997. szeptember 10-én. Mindezt a
fővárosi főügyészek is szervezték, a belügyminiszterek és a mezőgazdasági miniszter titkosított átirataival
bizonyított kérésére. Ezután a veretéssel „elmebeteggé tételbe” belebukott bíró elleni közérdekű bejelentés
elutasításaként íratta az akkori köztársasági elnök az X-398/1998. hamis iratot, amit Áder János máig is
érvényben tart. (A személyi számomat is meghamisították a belügyi adatnyilvántartóban, hogy a választói
névjegyzék ne bizonyíthassa a köztársasági elnöki irat hamisságát, ugyanis a választói névjegyzékben való
folyamatos szereplésem és a vezetői jogosítványom bizonyítja a tudatos okirat hamisításaikat). A vonatkozó
hatásmérési és egyéb okirati bizonyítékok közzé vannak téve, lásd a www.tejfalussy.com honlapom Videó,
Email-könyv, MEHNAM rovatait és a csak ezen a honlapon belül elérhető www.aquanet.fw.hu honlapot.
Budapest, 2017. 02. 02.
Jogos védelemként és -önvédelemként (Btk.), mint megbízás nélküli közérdekű kárelhárító (Ptk.) benyújtja:
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc feljelentő felperes okl. mérnök tudományos kutató nemzetközi
szabadalmas feltaláló (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), 2621 Verőce, Lugosi u. 71., korábbi megbízott
országgyűlési és önkormányzati szakértő. Levelezési cím: 1036 Budapest III. Lajos u. 115. E-mail cím:
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com. Webpage: www.tejfalussy.com, tel: +36 20 218 1408.

Bíróságfelügyeletnek az Igazságügyi miniszterhez! A Kúria (LFB) elnök, Európai Uniós állampolgári jogok
biztosa és Dr. Morvai Krisztina, Magyarország Európai Parlamenti jogi képviselője címére is megküldve!

feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:"Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter" <miniszter@im.gov.hu>
Elnok@kuria.birosag.hu;
panasz <panasz@ajbh.hu>;
másolatot kap:
"DR. Morvai Krisztina" <krisztina.morvai@europarl.europa.eu>;
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>
titkos másolat: . . .
dátum:2017. február 2. 15:40
tárgy:NYÍLT PANASZBEJELENTÉS ÁDER JÁNOS ÉS JOGÁSZTÁRSAI IRATHAMISÍTÁSAI ELLEN,
küldő:gmail.com

