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A Fővárosi Törvényszék elnökének is megküldve az Áder János köztársasági elnökkel szemben a
népirtó maffiaelitet közérdekű bejelentés elutasító hamis köztársasági elnöki irattal fedezése miatt
indított perben a Fővárosi Törvényszékhez címzett „aderjanosesjogasztarsaicsalasai170212” iratjelű
peregyesítő  és  feljelentő  beadvány  és  3  melléklete  kíséretében,  valamint  a  Kúria  legfelsőbb
bíróság elnökének is, követelve, hogy azonnal állítsák le a maffiaelit elleni eljárásoknál ítélkezési
csalásokra  alkalmat  biztosító  bírósági  iktatási,  postázási,  hitelesítési  stb.  ügyintézői  csalásokat
folytató alárendeltjeiket és büntessék is meg őket a fenti népirtási bűncselekmény fedezésük miatt!

Mellékletek: 
aderjanosesjogasztarsaicsalasai170212 (8 pld-ban),
ader-janosek-irathamisitasai-170203 (1 pld-ban),
aderjanosellenijogvedoper-161223-ORFK (1 pld-ban), 
mkrisztinafelkerese170203 (1pld-ban).

Ajánlva, tértivényesen, a címzett bíróság vezetők saját kezébe kézbesítési jelzéssel megküldve!

Verőce, 2017. 02. 14.

Tejfalussy András feljelentő,
oknyomozó mérnök feltaláló
felperes
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FELELŐSSÉGGEL  KÖZZÉTETT  „TERRORIZMUS  VÁD”  A  MAGYAROKAT  IRTÓ
MAFFIAELIT ELLEN JOGOS VÉDELEMKÉNT ÉS JOGOS ÖNVÉDELEMKÉNT (BTK.),
ÉS KÁRELHÁRÍTÁSI JAVASLAT ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE

Kérjük Orbán Viktor miniszterelnököt a konyhasó helyett kálisóval sózás azonnal betiltására!

Miért lehet megengedve a hazai menzáknak, hogy a tiszta nátrium-klorid (NaCl) konyhasó helyett a
patkányméreg kálisót (KCl), 4,7 grammnál több káliumot (K) etessenek a gyermekeinkkel naponta?
Felnőttnél 3 liter víz mellé naponta 27 gramm konyhasót és csak kb. 0,4 gramm káliumot optimális
a vérbe juttatni az étkezéssel vagy infúzióval. Egyértelműen bizonyítják a vérbe gyógyítási célból
közvetlenül bejuttatott Ringer fiziológiás infúziós oldat dózisai, hogy egészséges ember testnedvei
egy napi víz, konyhasó és kálium veszteségei infúzióval vagy étkezéssel pótlásához ennyi a legjobb.
Közismert orvosi tantétel, hogy már az 1 vagy 2 grammnál több kálium is mindenkinél vese-, ideg
és szívmérgező, ha 1 órán belül bejut a vérbe! A kálium túladagolás, de a hiányos konyhasópótlás is
életrövidítő  és  nemi  jelleg  eltorzító,  vagyis  fajirtó  hatású,  1950-ben Nobel  díjat  kapott  kutatók
patkányokon és embereken elvégzett konkrét dózis-hatás-mérései is egyértelműen bebizonyították!
Mindebből következik, hogy népbetegítésben, népgyilkolásban tudatos bűnsegédkezik az olyan
orvos, ápoló, természetgyógyász, miniszter, államtitkár, rendőr, bíró, ügyész, tudományos szakértő,
tanár, pap, újságíró, rádió- és tv riporter, élelmiszergyártó, szakács stb., aki ezeket tudva sem harcol
a napi 5 grammnál kevesebb konyhasópótlás és napi 4,7 grammnál több káliumpótlást, a konyhasó
helyett kálisó használatot megengedő hamis WHO ajánlás, hamis Egészségügyi törvény és MSZ
Étkezési só szabvány ellen, aki szótlanul tűri a Nemzeti Sócsökkentési Program, Menzareform,
Chipsadó elnevezésű népirtást, aki tudatosan visszaél hivatali beosztásával, amikor nem hajlandó
elítélni a „Star kosher” tanúsítvánnyal Bonsalt egészségvédő jó sóként kálisót ajánló maffiát. Az
élelmiszermérgező terroristákat Kínában gyorsított eljárásban kivégezik. Nálunk  Európai Unióra
hivatkozva azok akadályozzák az elítéltetésüket, akik tervbe vették a magyarok megsemmisítését??
A hatásmérési stb. bizonyítékait lásd a www.tejfalusy.com honlapomon: Email könyvek, Videó 10.

Javaslom,  hogy  Miniszterelnök  úr  próbálja  meg  személyesen  felkérni  a  nyugdíjas  biokémikus,
Phd. . . . . . . . . . .  úr volt környezetvédelmi minisztériumi főosztályvezetőt, hogy Ő, az általa felkért
szakértőkkel, akik a kálisóval mérgezés ellen korábban is becsületesen harcoltak, számolja fel a
magyarokat  pusztító  fenti  tudományos  csalásokat.  Megfelelő  törvény-  és  rendelet  változtatások
útján  állíttassa le  a  kálisóval  mérgező műtrágyázási  és  ételsózási  csalást,  a  lelepleződött  WHO
csalást,  az  Élelmiszer  törvényi  csalást,  a  Nemzeti  Stop  Só  Program,  Menzareform,  Chips-adó
csalásokat, az ezekkel kapcsolatos mezőgazdasági és orvosi határértékezési tudományos csalást, s a
konyhasóhiányos táplálékok fogyasztására kényszerítéssel a tiszta desztillált ivóvizet „vízmérgezés”
okozóvá (vér elektrolit rontóvá) tevő „tudományos” csalást. . . . . . . úr telefonszáma: 061-…………

Budapest, 2017. 02. 13.

Tejfalussy  András  oknyomozó  mérnök  feltaláló,  Magyarország  2621  Verőce,  Lugosi  u.  71,
www.tejfalussy.com (és aquanet.fw.hu),  tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20 218 1408 

Cc.: PhD. Dr. Biczók Gyula <hemtczok@gmail.com>;         (Iratjel: Orban-Viktor-segitese-170214)
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2/2. Iratjel: aderjanosesjogasztarsaicsalasai170212  A Fővárosi Törvényszékhez 6 pld.-ban benyújtva, és
                                       kérve 1 iktatott példánya felperesnek visszaküldését!

A Fővárosi Törvényszék Elnöke kezéhez
Budapest, Markó u. 25.                                                                         Tértivényes ajánlott levél!
1054
                                                                                  Csatlakozó bűnvádi beadványok, itt 1 pld.-ban benyújtva:

1./ NYÍLT PANASZBEJELENTÉS ÁDER JÁNOS ÉS
JOGÁSZTÁRSAI IRATHAMISÍTÁSAI ELLEN

Iratjel: ader-janosek-irathamisitasai-170203
Keresetek összevont pontosítása

és kiegészítő feljelentés           2./ Feljelentés Áder János köztársasági elnök és
bírósági, ügyészségi, rendőrségi bűnsegédei ellen.
Iratjel: aderjanosellenijogvedoper-161223-ORFK

Jelenlegi ügyszámok:                                                                   3./ DR. MORVAI KRISZTINA FELKÉRÉSE
 NEMZETKÖZI EMBERI JOGI BÍRÓSÁGI

36.P.24.850/2016/2.                                                                                             KERESET BENYÚJTÁSÁRA
68.P.23.501/2016/1-I.                                                                                     Iratjel: mkrisztinafelkerese170203
68.P.23.501/2016/3.                                                                                       
68.P.23.501/2016/4-II.
6.P.25.106/2016/2.

Korábbi alperesek:
1./Magyar Állam (képviseli a pénzügyminiszter)
1045 Budapest, József nádor tér 2-4.
2./Áder János köztársasági elnök
1014 Budapest, Szent György tér 1–2. 

Maradó alperes:
Áder János (jelenleg köztársasági elnök)
1014 Budapest, Szent György tér 1–2. 

Felperes: 
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
(1-420415-0215, an.: Bartha Edit) okl. vill. mérnök
hatásmérés tudományi szakértő oknyomozó 

Állandó lakcím: 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
Postacím: 1036 Budapest, Lajos u. 115. III. 18.

Budapest, 2017. február 12.

Feljelentőiratként az Nemzetközi Ombudsman
panasz@ajb.hu email címére is megküldve!

/Tejfalussy András felperes/
cégbíróságon hitelesített aláírás
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2/1. Iratjel: aderjanosesjogasztarsaicsalasai170212

KERESETPONTOSÍTÁS ÉS NYILVÁNOS FELJELENTÉS A NEMZETKÖZI OMBUDSMANHOZ 

Kérem  kivizsgálni  a  36.P.24.850/2016/2,  68.P.23.501/2016/3. és  68.P.23.501/2016/4-II.,  6.P.25.106/2016/2.
végzésekkel folytatott sorozatos bírósági ügyintézői csalást, és addig ezen általam indított perek felfüggesztését  

A Fővárosi Törvényszék ügyintézői az Áder János köztársasági elnökkel szemben, az általa folytatott hamis irat
érvényben tartás,  s ezzel engem mindenhol lejáratás megállapítása iránti kereseteimet hamisan, más alperesi
nevekre iktatták (68.P.23.501/2016/3, 6.P.25.106/2015/2.). Semmibe vették (68.P.23.501/2016/4-II.) az ez ellen 2016.
október  06-án  tértivénnyel  megküldött  „kereset  egyérteműsítő”  felperesi  tiltakozásomat  (beadványom  iratjele:
otpperujra161004). Utóbbiban azért jelöltem meg a százmilliós anyagi károk mértékét, amit a köztársasági elnök által
érvényben tartott X-398/1988. ikt. számú hamis irat okoz nekem mint feltalálónak és korábban megbízott minisztériumi
és országgyűlési szakértőnek, s az általam vezetett Agroanalízis Tudományos Társaságnak, korábban gmk, jelenleg pjt-
nek, hogy Áder János köztársasági elnököt, aki az engem összeverető miniszterek, bírák, ügyészek és az összeverő
rendőrök  elleni  közérdekű  bejelentést  elutasító hamis  irat  érvényben  tartásával  okozza  a  kárainkat,  a  káraink
mértékének  figyelembe  vételével  ítéljék  el  hivatalos  személyként  folytatott  bűnpártolásért. Az  általam
kezdeményezett egyik jelenlegi per sem kártérítési. Mindegyik megállapítási per. A Fővárosi Törvényszék ügyintézői
nem csak az alperest iktatták hamisan. Az állam elleni kártérítési perem címén előre kiszabott 150.000 Ft-os
illeték is hamis. A magyar állam alperessel szemben is csak egy megállapítás iránti keresetet nyújtottam be, 2016.
október 13-án személyesen, a bíróság iktató irodáján (iratjele:  2.P.20.129-93per-ujraindítás-161010), egy a fővárosi
bíróság által 1993 óta tárgyalni nem hagyott ügyben (36.P.24.850/2016/2.). Akkor sem szabhattak volna ki 150.000,-
Ft előzetes illetéket, ha a Fővárosi Törvényszék nem csak a perek alpereseit cserélte össze, de a kereseteimet is nyomon
követhetetlenül összekeverte! A pertárgy és alperes megváltoztatási bírói ügyviteli csalásokat közérdekből is ki kell
kivizsgálni! 

Keresetpontosítás:  Összevonom  a  fenti  4  keresetet  egy  Áder  János  alperes  elleni  megállapítási  perré  és  az
összevont három perben ezúton – egyelőre - csak az alábbi 5 alapvető „jogállam szerű” ügyintézést kérem: 

1./Egy, a köztársasági elnöki hamis irat fenntartási csalásban nem bűnsegédkező bíróság állapítsa meg, hogy Áder
János köztársasági elnök alperes az X-398/1998. ikt. számú hamis köztársasági válaszirat érvényben tartásával tudatos
hivatali csalást folytat a káromra, elősegítve a nemzetközi szabadalmaim szerzői jogai lopását. 
 
2./ Kötelezzék az alperes Áder Jánost, mint köztársasági elnök ismerje el, hogy hamis az  X-398/1998. ikt. számú
köztársasági elnöki válaszirat, ami gondnokság alá helyezettnek hazudva 1998 óta nyilvánosan rongálja a tudományos
szakértői hitelességemet és jogérvényesítési lehetőségeimet. A lejáratásomra titokban is terjesztik. A Magyar Egység
Párt elnök, Dr. Lenkei János Pál részére is titkosítás nélkül küldték meg (csak tőle kaptam meg).

3./ Kötelezzék a köztársasági elnököt a hamis irat fenntartás beismerésének a Magyar Közlönyben való közzétételére.

4./ A fentieket előzetes büntetőeljárás keretében kell kivizsgálni, a köztársasági elnöki hivataltól a hamis X-398/1998.
ikt. sz. irat hivatalból bekérésével.

5./ AZ  OMBUDSMANTÓL KÉREM,  AZ  EURÓPAI  UNIÓ  HATÓSÁGAI  IS  VIZSGÁLJÁK  KI  A BÍRÓSÁGI
ÜGYINTÉZÉSI CSALÁSI ÜGYET, TILTSÁK LE A CSALÁSRA LEHETŐSÉG BIZTOSÍTÓ ÜGYINTÉZÉST!

Semmiféle  illetékfizetésre  vagy perbeli  költség  térítésre  nem vagyok hajlandó,  tekintettel  arra,  hogy ezen  bíróság
jogelődje,  Dr.  Pataki  Árpád  bírónak  az  ítélete  azt  hazudta  (19.P.27.069/2003/15.),  hogy „egyáltalán  nem sérti  a
személyiségi jogaimat az X-398/1998. ikt. sz. hamis köztársasági elnöki iratt”, amivel azt fedezik, hogy a belügy- és
mezőgazdasági miniszterek, bírák, ügyészek,  jegyzők megszervezték a gondnokság alá helyezési  kísérletükhöz azt,
hogy a csalásaikon alapuló „polgári  per tárgyalása” előtt  összeverjenek az odahurcoló rendőrök. A másodfok azzal
akadályozta meg a hamis ítélet elleni fellebbezést, hogy megvonta az addigi illeték- és költségmentességem.

Verőce, 2017. 02. 12.

(nemes Sydo) Tejfalussy András     Béla Ferenc okl. vill. mérnök nemzetközi hatásmérés tudományi szabadalmas szakértő
feltaláló (1-420415-0215, an.: Bartha Edit) Magyarország 2621 Verőce, Lugosi u. 71.,  2. levélcím 1036 Budapest,
Lajos  u.  115.  III.  18.  Telefon:  +36  20  218  1408,  e-mail:  magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com,  honlapok:
www.tejfalussy.com és ezen belül: www.aquanet.fw.hu.
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Kód: ader-janosek-irathamisitasai-170203

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!
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feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:"Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter" <miniszter@im.gov.hu>

másolatot kap:

Elnok@kuria.birosag.hu;
panasz <panasz@ajbh.hu>;
"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

Morvai  Krisztina  írásához  hozzászólásként  ide  is  megküldve:  https://internetfigyelo.wordpress.com/2017/01/28/ki-
kepviseli-a-vorosiszap-ugy-aldozatait-igy-a-magyar-lakossagot-is/#comment-46903
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ORFK                  Iratjel: aderjanosellenjogvedoper-161223-ORFK

Tárgy: Feljelentés Áder János köztársasági elnök és bírósági, ügyészségi, rendőrségi bűnsegédei ellen

Válaszként a Fővárosi Törvényszék  6.P.25.106/2016/2. hamis végzésére, csalás és okirathamisítás váddal
nyilvánosan feljelentem a felelőseit. Kérem a hivatkozott iratanyag rendőrségi nyomozás útján beszerzését. 

Bűnügyi tényállás és bizonyítékai, a www.tejfalussy.com honlapon közzétett dokumentumokra hivatkozva: 

1. Nyilvánvalóan hamisan iktatták a személyesen Áder János köztársasági elnök alperessel szemben általam
a Fővárosi Ítélőszék polgári irodáján benyújtott megállapítási keresetet, ugyanis a végzés alperesként mást
jelöl  meg.  Erre  utal  az  is,  hogy az általam benyújtott  kereset  4.  példányát  főlajstromszán nélkül  nélkül
mellékelték a végzéshez. A végzést dr. Kalmár Judit nem írta alá és a hitelesítő alkalmazott eltitkolta a nevét.
A kért teljes költségmentességhez hamis alperessel iktatott keresethez nem nyújtok be jövedelem igazolást!

2. Követelem a keresetem Áder János köztársasági elnök alperes elleni megállapítási perként iktatását.

3. Hamis indokolás a végzésben, hogy nincs jogom jogos önvédelemként megállapítási pert kezdeményezni
a jóhírnevemet, az alaptörvény szerinti emberi jogaimat sértő alperes köztársasági elnöki hivatali hamis
irat érvényben tartási  jogsértése megállapítására, miután érvényben tartja a hivatali  elődje, Göncz Árpád
köztársasági elnök X-398/1998. iktatószámú hamis nyilvános válaszát, amelyet a Magyar Egység Párt néhai
elnökéhez Dr. Lenkei János Pál jogászhoz címzett, s amivel „cselekvőképesség korlátozó gondnokság alá
helyezett  elmebetegnek”  tüntetnek  fel,  holott  a  választói  névjegyzékben  folyamatos  szereplésem  is
bizonyítja, hogy sosem voltam az. Alperes tudatos jogsértése az Alaptörvény előírásaiból is nyilvánvaló. 

4. Az is csalás a végzésben, hogy kétségbe vonták az általam aláírt és a Fővárosi Ítélőszék Polgári Irodáján
2016. november 1-én személyesen benyújtott megállapítási kereseten szereplő aláírásom hitelességét. Még
meg is kérdeztem az irodai alkalmazottól, hogy akarják-e ők az aláírásom hitelességét tanúsítani, amire azt
válaszolta, hogy nem szükséges.

5. Az is csalás a végzésben, hogy úgy tüntetik fel, mintha nem azt kérem volna, hogy állapítsák meg,
hogy Áder János alperes folyamatosan sérti a jóhínévhez fűződő személyiségi jogomat az X-398/1998.
ikt. sz. hamis irat érvényben tartásával .

6. A Fővárosi Törvényszék Fővárosi Bíróság elődje (alkalmazottai) ugyanebben a tárgykörben korábban is
több hasonló jellegű csalást követtek el. Például a Göncz Árpád és a Magyar Állam elleni perben dr. Pataki
Árpád  bíró hamis ítéletet hozott, ami szerint a „legkevésbé sem sérti a személyiségi jogaimat a köztársasági
elnök  X-398/1998.  ikt.  számú  hamis  irata”.  Ezzel  a  bírói  csalással  azt  fedezte,  hogy  Váncsa  Jenő
mezőgazdasági miniszter és Kamara János belügyminiszter (titokban) elintézték az ügyészséggel, és egy váci
bíróval, hogy a bíró által alá nem írt hamis idézésre előállítás ürügyén, 1997. szeptember 10.-én hajnalban
kommandósok betörjenek a 1036 Bp. Lajos u. 115. VI. 34. alatti társasági irodámba, hogy ott, majd a III. ker.
rendőrségen,  ahová  bilincsbe  verve,  felöltözni  sem  engedve  behurcoltak,  agyrázkódásosra  verjenek,
rugdossanak, s utána véresre bilincselve előállítsanak az ún. „gondnokság alá helyezési” per tárgyalására
(ahol belebuktattam dr. Kautzné dr. Schneider Margit Erika bírót a tárgyaláson folytatott, a miniszterek titkos
leveleit letagadó közokirat hamisításába). Az Áder János köztársasági elnök által is érvényben tartott hamis
válasz ezeket a bűnözőket is fedezi, ill. azokat, akik nem büntették meg őket a katonai ügyészségnél ellenük
tett akkori feljelentés alapján. (Közben a köztársasági elnök kinevezte a váci bíróság elnökévé a csaló bírót.)

Ezt a feljelentést közérdekű bejelentésként megküldöm az igazságügyi miniszternek is. Követelem az ügy
elfogulatlan más bíróságon tárgyaltatását, a bíróságok alaptörvényt sértő fent bizonyított bűnpártolásai miatt.

Budapest, 2016. 12. 23. 

Tejfalussy  András  okl.  vill.  mérnök  tudományos  szakértő  feljelentő  felperes,  Agroanalízis  Tudományos
Társaság (korábban gmk, most pjt) elnöke1036. Budapest, Lajos u. 115. 
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Cégbíróságon, a fenti gmk bejegyzésekor hitelesített aláírás: 

feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett:
orfktitkarsag@orfk.police.hu;
"Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter" <miniszter@im.gov.hu>

másolatot kap:

Elnok@kuria.birosag.hu;
"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
"laszlo.kover" <laszlo.kover@parlament.hu>;
Kövér László <laszlo.kover@fidesz.hu>;
lu <lu@mku.hu>;
Lezsak Sandor <sandor.lezsak@parlament.hu>;
Balczó Zoltán <zoltan.balczo@europarl.europa.eu>;
"vona.gabor" <vona.gabor@parlament.hu>;
Amnesty International Magyarország <office@amnesty.hu>;
panasz <panasz@ajbh.hu>

titkos másolat:. . . .
dátum:2016. december 24. 9:08

tárgy:
Feljelentés Áder János köztársasági elnök és bírósági, ügyészségi, rendőrségi bűnsegédei 
ellen

küldő:gmail.com
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Iratjel: mkrisztinafelkerese170203

DR. MORVAI KRISZTINA FELKÉRÉSE NEMZETKÖZI EMBERI JOGI BÍRÓSÁGI KERESET BENYÚJTÁSÁRA 

Kérjük Dr. Morvai Krisztinát, Magyarország Európai Uniós jogi képviselőjét, juttassa el a nemzetközi bíróságokhoz a
korábbi országgyűlési és önkormányzati szakértőként megbízás nélküli ügyvitellel megfogalmazott alábbi kérdéseinket:

1./Állapítsák meg a nemzetközi bíróságok,  volt-e felhatalmazása a magyar néptől az országgyűlési képviselőknek,
hogy „liberalizáltan” betelepülni engedjék az izraelieket a cégeikkel, miután a mai napig is érvényben van egy 1910-es
Izraelita Szövetségi felhívás (melléklet-1) Magyarország területei és a magyarok minden vagyona izraeliták által végleg
elbitorlására.  Az  izraeli  cégekkel hazánkba korlátlanul betelepülő izraeliták olcsó árverési áron megvehetik az
ideszült gyerekeiknek az  aszálykárokat nagyságrendileg fokozó káliműtrágyákkal csődbe juttatott magyar gazdák
termőterületeit, a „devizahitellel” eladósított, s a „gyógyhatású étkezési sóként” árusított, patkányméreg hatású „Star
Kosher tanúsítványos” BONSALT kálisóval stb. mérgezőre növelt káliumtartalmú élelmiszerekkel ivartalanított
és lerövidített életű magyarok (népirtással) „kiürített” hagyatéki lakásingatlanait. 2./Azt is kérjük megállapítani, hogy
igaz-e, ÉRVÉNYES-E, hogy Pozsgay Imre államminiszter megengedte Izraelben, hogy 1 millió izraelitát telepítsenek
át Ukrajnából Magyarországra (melléklet-2), s van-e joguk a magyarországi kormányoknak elősegíteni a végrehajtását.
A kálisóval népirtás elleni fellépést akadályozó módszereiket lásd az Áder János és társai elleni perben (melléklet-3). 

Melléklet-1: Az 1910-ben közzétett felhívás Magyarország teljes területének és a magyarok minden egyéb vagyonának
is az izraeliták által elbirtoklására, A HÍDFÕ Baráti Köre (Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA 94114, 
U.S.A.) „Országhódítók” c. kiadványából:: 

Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám). Ebben jelent meg az Alliance Israelitée felhívása, amelyet a
magyar lapok is közöltek. A Weimaier Hist.-Gen. Taschenbuch, S. XII. fordítása szerint a következőket tartalmazta:

„Testvérek!  Hittestvérek!  Az  egész  földkerekségen  nincs  egyetlen  darab  föld  sem,  amelyet  könnyebben
leigázhatnánk,  mint  Galíciát  és  Magyarországot.  E két  országnak mindenképpen a  miénknek kell  lennie,  mert
számunkra ott  a  legkedvezőbbek  a  körülmények.  Ti,  zsidó  testvérek  fáradozzatok  minden erőtökkel  azon,  hogy
mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek, fáradozzatok, hogy minden keresztényt elűzzetek és teljesen úrrá
legyetek. Törekedjetek, hogy mindent, amit ott a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre
nem volna elegendő anyagi eszközötök, a párizsi szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a célra a
szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel folynak be a pénztárunkba azzal a céllal,
hogy a galíciai és magyarországi területeket a galíciaiak és magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag
zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ tőkései erre a célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a
legrövidebb idõ alatt elérhessétek.”

Melléklet-2: 
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Melléklet-3:                                                                                       Kód: ader-janosek-irathamisitasai-170203

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. 03.

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.
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A Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bíróságtól a zsidó nép mentéséhez is törvénykezési segítségkérésem:

ISMÉT MEGPRÓBÁLUNK ORBÁNNAK SEGÍTENI:

FELELŐSSÉGGEL KÖZZÉTETT „TERRORIZMUS VÁD” A MAGYAROKAT IRTÓ MAFFIAELIT ELLEN 
JOGOS VÉDELEMKÉNT ÉS JOGOS ÖNVÉDELEMKÉNT (BTK.), ÉS KÁRELHÁRÍTÁSI JAVASLAT 
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE

Lásd melléklet,  iratjele: aderjanosekugyebenfovarositorvenyszekelnokhoz-170214
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küldő:gmail.com :
Fontos a varázsgömbünk szerint. 
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