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Tisztelt Kúria Legfelsőbb Bíróság!

Az alábbi ügyben kérem pártatlan bíróság kijelölését, mert a Fővárosi Bíróságon Pataki Árpád bíró
korábban hamisan úgy ítélkezett,  hogy „abszolút  nem sértette  a  személyiségi  jogaimat”  Göncz
Árpád köztársasági elnök közérdekű bejelentés elutasító alábbi X-398/1998. ikt. sz. nyilvános hamis
válasza. Véleményem szerint Pataki Árpád bűnpártolást követett el.

Gyorsított eljárásban, jogerős ítélettel kérem megállapítani, hogy Áder János köztársasági elnök az
X-398/1998. ikt. sz. köztársasági elnöki hamis válasz érvényben tartásával folyamatos hitelrontással
tudatosan sérti a személyiségi jogaimat. 

Bizonyítás:

A  köztársasági  elnöki  hamis  válasz  országosan  és  nemzetközi  szinten  is  elhíresztelte,  hogy
személyem  „a  rendszerváltás  előtt  gondnokság  alá  helyezett  korlátozott  cselekvő  képességű
elmebeteg”. Tudatos hivatali bűnözést folytatnak, mivel a nyilvános hivatalos választói névjegyzék
mindig is bizonyította, hogy folyamatos a választójogom, vagyis hogy nem tudtak gondnokság alá
helyeztetni. Annak ellenére, hogy többször is megkísérelték a nemzetközi hatásmérés tudományi
szabadalmaim  szerinti  kutatás-automatizálási  találmányaim  szerzőségét  Nobel-díj  szerzésükhöz
eltulajdonító csaló akadémikusok és azok a miniszterek,  akikről  a  szabadalmaim szerinti  hatás-
mérések  alapján,  mint  országgyűlési  szakértő  bebizonyítottam,  hogy  kálisóval  mérgezik  a
termőföldet és az élelmiszereket. 

Kérem  megállapítani,  hogy  a  köztársasági  elnökök  a  hamis  irat  érvényben  tartásával,  az  irat
keletkezése, 1998 óta folyamatosan sértik a szakértői hitelemet és a szerzői személyiségi jogaimat. 

Kérem az X-398/1998. ikt. sz. hamis köztársasági elnökségi válaszirat hivatalból beszerzését, és a
választói  névjegyzékben  folyamatos  szereplésemet  bizonyító  nyilvántartás  adatok  hivatalból
beszerzését is. 

Illetékfeljegyzést kérek és a tárgyalás távollétem esetén is megtartását.

A pertől  eltekintek,  ha  Áder  János  érvénytelennek  nyilvánítja  a  hamis  X-398/1998.  ikt.  sz.
köztársasági elnöki hamis választ, s ha az elődei nevében is bocsánatot kért.

Verőce, 2016. május 18.

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an.: Bartha Edit) okl. vill. mérnök,
hatásmérés  tudományi  szakértő  feltaláló,  Agroanalízis  Tudományos  Polgári  Jogi  Társaság,
Magyarország 1036 Budapest III.  Lajos u. 115.,  tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20
218 14 08. (www.tejfalussy.com)
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