
Alulírt  Tejfalussy  András okl.  vill.  mérnök  (2621  Verőce,  Lugosi  u.  71.),  a  tudományos  kutatás
felgyorsító  hatásmérési  eljárási  szabadalmak  és  az  ezek  alapját  képező  optimum  behatárolási
bázissoftware feltalálója,  jogos  önvédelemként  (Btk.),  a  dr.  Áder  János  köztársasági  elnökkel
alperessel  (Köztársasági  Elnöki  Hivatal,  Sándor-palota,  1014  Budapest,  Szent  György  tér  1–2.)
szemben nyilvános keresetet nyújtok be, 

a jelenleg általa vezetett hivatal által 1998 óta folytatott alábbi személyiségi jog sértés, és az egész
országnak is kárt okozó hivatali bűnpártolások jogerős ítélet útján megállapíttatására és betiltatására.

Bizonyíték: 

Áder Jánosék érvényben tartják a Magyar Egység Pártot vezető Dr. Lenkei János Pálhoz címzett X-
398/1998. ikt. számú hamis iratot,  amelyben engem régóta gondnokság alá helyezett elmebetegnek
hazudnak, ezzel utasítva el a dr. Göncz Árpádhoz intézett közérdekű bejelentést, amit Lenkei János
Pál az egyébként sikertelen, ún. gondnokság alá helyezési per tárgyalása előtt engem összeverető bíró
és az összeverő rendőrök és a mindezekben bűnsegédkező ügyészek és miniszterek ellen nyújtott be.
Azért próbálkoztak hamis orvosi szakvéleményre alapozott cselekvőképesség korlátozó gondnokság alá
helyeztetéssel, mert mint megbízott országgyűlési szakértő, hatásmérések alapján lelepleztem, hogy
kálisóval mérgezik a termőföldet és a magyar lakosságot. Alperes a hamis irat érvényben tartásával a
kálisó mérgező hatásait is bizonyító hatásmérési nemzetközi szabadalmaimban szereplő tudományos
software- és létesítmény tervekre vonatkozó szerzői jogaim érvényesítésében is akadályoz. Egyesek
már Nobel díjra is pályáztak a tőlem ellopott tudományos kutatási eredményeimet saját találmányuknak
feltüntetve. Licencdíj fizetés nélkül beültek a szerzői jogaimba, válaszra se méltatva a tiltakozásomat.
Vagyis a hamis irat érvényben tartói ma is mindenhol lejáratnak, s a szerzőségem lopóit is bűnpártolják.

A hamis köztársasági elnöki irattal  fedezett szerzőség lopással kapcsolatos dokumentumokat azért
nem mellékelem, mert közzé vannak téve a honlapomon is, a nemzetközi szabadalmaim listájával együtt: 
„A Nobel-díj  Bizottság  részére!  To  the  NOBEL-PRIZE  COMMITTEE.  Who  has  invented  the  Wave-

Computer  !?  Ki  találta  fel  a  Hullám-Computert!?  Világelsõként:  Tejfalussy  András”.  Lásd:

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/nobelprize.htm

Kérem az X-398/1998. ikt. sz. hamis köztársasági elnöki válasz hivatalból beszerzését, az alperes által
máig is érvényben tartása jogellenesnek nyilvánítását, s a visszamenőlegesen is semmissé nyilvánítását.

1000,- Ft. fiktív perértéket jelölök meg. Illetékfeljegyzést és teljes költségmentességet is kérek.
Az ügyet lehetőleg írásban kívánom intézni, amihez valamennyi irat időben megküldését kérem. Kérem a
jelen  kereset hitelesített  iktatási  adatokkal  ellátott  4.  példánya címemre visszaküldését.  Kérem a
tárgyalások gyorsítva, távollétem esetén is megtartását.

Budapest, 2016. november 9.              
                                                             

Tejfalussy András
     felperes
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4 példányban benyújtva, a 4. példány iktatási adatokkal ellátott hitelesített másolata felperesnek 
visszaküldését kérve! 

Fővárosi Törvényszék
Budapest, Markó u. 27.
1054

megállapítási kereset

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

Felperes: 
Tejfalussy András okl. vill. mérnök
hatásmérés tudományi kutató feltaláló
2621 Verőce, Lugosi u. 71.
Postacím: 1036 Budapest,
Lajos u. 115. III. 18.

Verőce, 2016. november 9.

Tejfalussy András
felperes
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