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MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGA

Tárgy:  a  Magyar  Köztársaság  Alkotmánybíróságához  címzett  közérdekű  bejelentés  és 
feljelentés az alkotmányos jogállami normákat, a magyarok alapvető emberi jogait sértő 
állami- és önkormányzati törvények és ezek pszichiátriai visszaélésekre alkalmazói ellen.  
 
Kérem Önöket  nyilatkozzanak  arról,  hogy  egy  alkotmányos  jogállamban  jogszerűek-e, 
megengedettek-e az alábbi - a magyarok alapvető emberi jogait semmibevevő ügyészi,  
bírói, pszichiátriai stb. – cselekmények, vagy azok megengedhetetlen bűncselekmények?

1. Egy új találmányom mérési dokumentációit tőlem elkérő és eltüntető személy (Bross 
Sándroné),  miután  visszaadatta  a  rendőrség,  leváltatott  a  kutatóintézeti  részlegvezetői 
pozíciómból.  Munkaügyi per során megkíséreltek elmeorvosi vizsgálattal ellehetetleníteni. 
A munkaügyi bíró javaslatára felkeresem az országos igazságügyi Intézet vezetőjét Dr. 
Szabó Árpádot, megnyertem a pert és visszahelyeztek a részlegvezetői pozícióba (1977).

2. Utána hamis vádakkal feljelentettek (Bross Sándorné) és elmeorvosi vizsgálatot kértek 
ellenem a tárgyaláson, de a bíró megalapozatlannak minősítette és elutasította (1978).

3.  Ezután kizártak  a  gyárból,  majd  hamis  vádakkal  az  előbbi  vádló  (Bross Sándorné) 
hivatali főnöke (dr. Albert Béla)  is feljelentett. Az ügyészekkel elintézte, hogy azok az első 
tárgyalás  előtt  vitessenek  el  elmeorvosi  vizsgálatra.  A rendőrök  a  40  C  fokos  lázas 
influenzám alatt állítottak elő. Az elmeorvosok (dr. Irányi Jenőné és társa) letagadták a 
lázas  állapotom.  Hamis  szakvéleményükben  nem  tőlem  hallott  zavaros  dolgokat 
hazudoztak össze ellenem, a hamis vádakkal feljelentő (bűnszervezet) igényei szerint. A 
bíróságon bebizonyítottam az elmeorvosi csalást. A hamis elmeorvosi szakvéleményt a 
bíróság nem erősítette meg ítélettel, érvénytelen lett, s emiatt is megszűnt a per (1980).

4. Ezután, 1997. szeptember 10-én hajnalban, rendőrök betörték az irodám ajtaját. Ott 
és  a  III.  ker.  rendőrségen  agyrázkódásosra  vertek,  rugdostak,  majd  bilincsbe  verve 
elhurcoltak  a  mezőgazdasági  miniszter  (Váncsa  Jenő)  és  a  belügyminiszter  (Kamara 
János) által az ügyészséggel megszerveztetett gondnokság alá helyezési per tárgyalásra. 
Azért történt, mert a nemzetközi szabadalmaim szerinti mérések leleplezték a gilisztázás- 
hitelezési csalást, s a kálisóval talaj-, növény-, állat- és ember mérgezést és utóbbiak ellen 
megbízott országgyűlési szakértőként interpellációt készítettem elő. A fenti miniszterek és 
ügyészek hamis vádjai alapján a veretéses tárgyalást megrendező Váci Városi Bírósági 
bírót  (Kautzné Schneider  Margit  Erika)  belebuktattam a tárgyaláson is  folytatott  okirat-  
hamisításaiba. A pszichiátriai csalási kísérletük sem sikerült. A per féléves szünetelés után 
megszűnt. A veretéses tárgyalást Göncz Árpád köztársasági elnök is fedezte (X-398/98). 

5. F. hó 10-ére új gondnokság alá helyezési tárgyalásra idéztek be. A mérgezés kimutató 
hatás mérési bizonyítékok semmibe vétele miatt feljelentett ügyészek kezdeményezésére. 
Valószínűleg azért is, mert feljelentettem Áder János köztársasági elnököt, aki hatályban 
tartja az 1997. szeptember 10-i veretőket fedező hamis köztársasági elnöki iratot, amiben 
a folyamatos választójogomat is semmibe véve, „rendszerváltás előtt óta gondnokság alá 
helyezettnek” hazudnak (X-398/1998). Időközben az Áder János által fenntartott hamis irat 
kapcsolódó ügyeiben benyújtott polgári peres megállapítási kereseteimet átminősítettem 
büntetőfeljelentésekké, hogy előzetes büntetőbírósági ítéletekkel megállapíttassam, a fenti 
hivatali bűnözésekért személy szerint kik, mennyire felelősek. Nyilvánvalóan ezt próbálják 
megakadályozni, a személyiségi jogaim hamis elmeorvosi véleménnyel korlátozása útján. 
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Arra kérem az  t. Alkotmánybíróságot, hogy állapítsák meg, alkotmányos jogállam-e, ahol:

1./ Illetékes miniszterek és ügyészek semmibe vehetik és szembehazudhatják az általam 
országgyűlési és önkormányzati megbízott szakértőként előtárt tudományos hatásmérési 
bizonyítékokat  (lásd mellékletek).  Mérési  bizonyítékokat,  amelyek nem csak elméletileg 
valószínűsítik, hanem tényszerűen is bizonyítják a hazai „Stop só programmal” és ivóvíz- 
szennyezéssel népirtást, a „népfogyásra” alapozott aljas ingatlanspekulációs hazaárulást!

2./Miniszterek és ügyészeknek a fenti bűncselekményeket kiderítő oknyomozói munkám 
megtorlásként,  "gondnokság  alá  helyezést  szervezhetnek  ellenem,  a  bizonyítottan 
népirtási és hazaárulási bűnöket elkövető állami vezetők védelmére, fedezésére?

3./ Egy jogállamban lehet-e törvényes eljárás az, hogy a nyilvánvalóan tudatos népirtást 
bizonyító hatásmérési és tankönyvi bizonyítékokat is semmibe vevő, szembehazud(tat)ó 
ügyészek és bírák, s az X-398/98. hamis iratot érvényben tartó köztársasági elnök és az 
ezt  a  személyiségi  jogaimat  egyáltalán  nem  sértőnek  ítélő  (dr.  Pataki  Árpád)  bíró 
büntetőeljárás  alól  kimentéséhez,  a  feljelentett  ügyészek  gondnokság  alá  helyezési 
eljárást indíthatnak a közérdekű kárelhárítást jogos védelemként megbízás nélküli ügyvitel 
keretében  folytató  volt  parlamenti  és  önkormányzati  szakértő  személyem  ellen,  egy 
jogszabályra hivatkozva, ami szerint tilos az eljárás megindítása ellen fellebbezni. A hazai 
jogszabályok szerint egy kormányhivatali irodai hivatalnok, aki a gondnokság alá helyezési  
kérelmeket intézi, a csaló elmeorvosok segítségével bárkit végleg ellehetetleníthet, ha ezt 
az illető állampolgár ellen az ügyészek (vagy akárki más?) hamis vádakkal „megrendelte”?

4./ Arra is kérem az Alkotmánybíróságot, állapítsák meg, lehetett-e joguk úgy beidézni a 
legújabb gondnokság alá helyezési kísérletük tárgyalásra, hogy csak a tárgyalás napján 
kaptam meg az idézést és nem mellékelték meg a gondnokság alá helyezést indítványozó 
ügyészségi beadványt és ott hivatkozott valamennyi iratot a tárgyalásra felkészülésemhez.

5./ Kérem, hogy az Alkotmánybíróság a fenti  pszichiátriai csalások kieszelői, megrendelői, 
előkészítői, végzői és fedezői ellen hivatalból indítson büntetőeljárásokat, s azok jogerős 
ítéletéig függessze fel az ügyészek, bírák gondnokság alá helyezési eljárás indítási jogát !

Az általam hivatkozott  okirati  bizonyítékok megtalálhatók a csatolt  mellékletekben ill.  a 
www.tejfalussy.com honlapon és a csak azon belül működő www.aquanet.fw.hu honlapon!

ALKOTMÁNYOS JOGÁLLAMOT SZERETNÉK!

Verőce, 2017. május 13.  A mellékleteket a 

Közérdekből is kérem eljárásuk gyorsítva, de nagy alapossággal lefolytatását, tisztelettel:

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (sz.szám: 1-4204150215, an.: Bartha Edit)
oknyomozó mérnök kárelhárító feltaláló, országgyűlési és önkormányzati (volt) szakértő,
számos nemzetközi méréstudományi szabadalom szerzője, Dr. Tejfalussy Béla táblabíró 
és Bartha Béla rendőrfőkapitány unokája  ,  Magyarország,  2621 Verőce,  Lugosi  u.  71. 
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, www.tejfalussy.com, +36 20 218 1408
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