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Alulírott, az emberi alapjogaiban sértett felperesként, dr. Áder János köztársasági elnök alperessel szemben,

 megállapítási perben, jogerős ítélettel kérem megállapítani,

hogy alapvetően hamis az X-398/1998. köztársasági elnökségi iktatószámú hivatalos irat, s hogy azt ő mint
aktív köztársasági elnök haladéktalanul köteles érvényteleníteni, s ezt a Magyar Közlönyben megjeleníteni.

Azt is kérem megállapítani, hogy Áder János tudatosan tartja-e fenn dr. Göncz Árpád fenti hamis válaszát,
amiben „gondnokság alá helyezettnek hazudnak”, ezzel indokolva azt, hogy összevertek a rendőrök, mielőtt
a váci bíróságra elhurcoltak, hogy ott megpróbáljanak gondnokság alá helyeztetni, de ott belebuktattam őket.

A titkos irataik szerint a gondokság alá helyeztetési csalást a kálisóval országmérgeztető dr. Váncsa Jenő
mezőgazdasági miniszter és dr. Kamara János belügyminiszter „rendelték meg”. A bűnöző miniszterek így
akarták elérni, hogy a bíróságok és az Országgyűlés, ahol évekig szakértő voltam, ne adjon hitelt az általam
feltalált, nemzetközi szabadalmakkal elismertetett Antirandom hatásméréseknek. Ezek a mérések leleplezték,
hogy aszálykár fokozó kálisóval mérgezik az élelmiszernövényeket. Újabban az élelmiszereket közvetlenül
is úgy, hogy a konyhasó helyett kálisót ajánlanak sózásra. Lásd az interneten „kóser tanúsítvánnyal” árusított
patkányméreg kálisót, a Bonsalt-ot! Azt is így akarták elérni, hogy Váncsa Jenő elkerülhesse a sok ember
eladósodását és öngyilkosságát okozó „humusztermelő giliszta” tenyésztés hiteleztetése miatti büntetést. Azt
is az Antirandom méréseink leplezték le, hogy a gilisztaürülék nem humusz! A bizonyítékokat közzétettem a
www.tejfalussy.com honlapon és az azon belül működő www.aquanet.fw.hu korábbi tudományos honlapon,
ezért nem mellékelem. Az X-398/1998. ikt. sz. hamis iratot és a választási névjegyzékben való folyamatos
szereplésem igazolását, ez bizonyítja az irat hamisságát, a hitelesség érdekében hivatalból kérem beszerezni.

Miután dr. Pataki Árpád, mint fővárosi bírósági bíró, az ügyben általam korábban indított kártérítési perben
hozott hamis ítéletében azt hazudta, hogy az X-398/1998. ikt. sz. hamis köztársasági elnöki irat (és a vele
fedezett veretés, ügyészi, jegyzői, bírói bűnözések) „a legkisebb mértékben sem sértik az emberi jogaimat”,
előzetes eljárásban kérem vizsgálni a Főváros Bíróságból létrejött „Törvényszék” ezen ügybeli elfogultságát.
Egyébként,  már  aznap,  amikorra  dátumozták az  X-398/1998.  ikt.  sz.  hamis  köztársasági  válasziratot,  az
egyik gilisztatenyésztésben érdekelt  bűnszervezet  vezetője körlevél  útján elhíresztelt  a  gilisztázás hitezés
áldozatai felé, hogy mivel „Tejfalusi egy elmeorvosi kezelt”, nehogy elfogadjanak tőlem szakértői segítséget.
A gondnokság alá helyezési célból kreált perben is végig hamisan írták a nevem, hogy a mérnöki diplomám,
parlamenti szakértői megbízásaim, a miniszter kitüntetéseim és a cégbejegyzett tudományos társasági vezető
pozícióim, és nemzetközi szabadalmaim más személyek eredményeinek tűnjenek. Például egy jogosítvány
hosszabbításom alkalmával az is kiderült, hogy a verettetés idején a személyi számomat is meghamisították,
hogy a nyomaim is eltüntessék, miután többen is Nobel-díjra kezdtek pályázni az tudományos találmányaim
feltalálóinak tüntetve fel magukat. Ezeknek az államigazgatási hivatali, hivatalnoki bűncselekményeknek az
okirati bizonyítékait is közzétettem a www.tejfalussy.com és www.aquanet.fw.hu honlapokon. Ezek után van
még valaki hazánkban vagy külföldön, aki tényleg elhiszi, hogy Magyarország  „alkotmányos jogállam”????

A keresetet azzal küldöm meg dr. Áder János köztársasági elnöknek, hogy nemzsidónak is lehet „alapjoga”!

Illetékfeljegyzést kérek és a tárgyalás távollétem esetén is megtartását, minden irat időben megküldésével!

Verőce, 2016. augusztus 15.

(nemes  Sydo)  Tejfalussy  András  Béla  Ferenc  (1-420415-0215,  an.:  Bartha  Edit)  okl.  vill.  mérnök,
hatásmérés-tudományi  szakértő  feltaláló  felperes,  Magyarország  2621  Verőce,  Lugosi  u.  71.
www.tejfalussy.com, E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20 218 1408 
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Köztársaság elnökségi hivatalnokok és a miniszter,
ügyész, bíró stb. bűntársaik elleni feljelentésként
az ORFK címére is megküldött beadvány!

Fővárosi Törvényszék
1054 Budapest,
Markó u. 27.

megállapítási kereset

Alperes: 
Dr. Áder János köztársasági elnök
Köztársasági Elnöki Hivatal
Sándor-palota, 1014 Budapest,
Szent György tér 1–2.
1536 Budapest, Pf. 227. 

Felperes:
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
(1-420415-0215, an.: Bartha Edit),
okl. vill. mérnök, tud. feltaláló 
Magyarország 2621 Verőce,
Lugosi u. 71.

Verőce, 2016. augusztus 15-én.

Postai kézbesítéssel, 4 pld-ban, 
tértivénnyel 

Felperes kéri, hogy a Törvényszék
szíveskedjék visszaküldeni ezen 
beadvány iktatott 4. példányát!
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