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Csatolom a köztársasági hivatali visszaigazolást egy 2014-ben benyújtott közérdekű bejelentésről, 
és a közérdekű bejelentést is, amire máig sem válaszoltak. Ezúton megígérem, hogy beleverem a 
köztársasági elnök orrát az ellenem, a nemzsidó volt parlamenti szakértő tudományos feltaláló 
emberi alapjogai sérelmére általuk több évtizede hamis iratokkal stb. is folytatott jogsértésekbe!
  

Ügykód: ader398-98hamisiratsemmissenyilvanitasa140731

Nyilvános beadvány, www.tejfalussy.com, MEHNAM-info/Jogjavítás
 
Áder János köztársasági elnököt gazdasági- és egészségi károkozásokat fedező mérési csalások
MTA-s  elkövetőit  fedező  hamis  köztársasági  elnöki  irat  semmissége  beismerésére  és
bocsánatkérésre felhívás 

Az  előbb  telefonáltam  Önökhöz,  Körpöly  Andrea  fogadta  a  hívást.  Javasolta,  hogy  a  neki
elmondott  ügyet Önnek közvetlenül írjam meg. Mondtam, hogy Ön már többször válasz nélkül
hagyta az Önhöz címzett  közérdekű beadványaimat, s hogy a  törvények joghézagait bírói joggal
visszaélésre, csalóbűnpártolásra kihasználó bírák és ügyészek az alábbi ügyekben már sorozatosan
csaltak.  Az ügy röviden: a méréstani találmányaim  szerzőségét elorzó  Roska Tamásnak Önök
állami kitüntetést adtak, sőt  Orbán Viktor vatikáni kitüntetést is elhozott a részére. Az alábbi és
hasonló  méréseink  alapján  országgyűlési  szakértőként  tájékoztattam  az  Ön  elődeit  és  a
mezőgazdasági stb. minisztereket, hogy minden szempontból csak kárt okoz hazánknak a kálisóval
talajműtrágyázás. Ezért az illetékes minisztereik több ügyész, jegyző és egy bíró közreműködésével
rendőröket uszítottak rám, akik bírósági tárgyalás előtt, 1997. IX. 10-én összevertek, s miután a
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Magyar Egység Párt  (ahol  gazdasági  elnökhelyettes  voltam)  elnöke,  Dr. Lenkei  János  Pál a
veretők és verők ellen Göncz Árpád köztársasági elnökhöz közérdekű bejelentést tett, Önök azzal a
csalással, hamis indokkal utasították el, hogy a (X-398/1998.) levelük „jogerősen gondnokság alá
helyezettnek” tüntetett fel. 

Versenyképességrontási  érdek  is  fűződik  a  magyar  gazdákat  eladósító aszálykár  kálisóval  (és
konyhasóval)  műtrágyázással  fokozásához,  s  a  kálisóval  a  magyarok  élelmiszernövényei
káliumtartalma életrövidítőre és nemzőképesség rontóra, mérgezőre növeléséhez. MTA főtitkárok,
Láng István és társai ebben a nemzetközi  potashmaffiát szolgálják? Uralják az állami és egyéb
akkreditált  talaj-  és  növényvizsgáló  laboratóriumokat,  és  szabadon  hamisíthatják,
félremagyarázhatják  a  zavaros  random  elrendezésű  sokéves   tartamkísérleteik  pontatlan
eredményeit. Például még a találmányom szerinti  Antirandom mérés eredményét is a tényleges
ellenkezőjére  hamisították  1982-ben a  Budapesti  Kertészeti  Egyetem Zöldségtermesztési  Kutató
Intézetében! Én csak utólag tudtam meg, az egyetemen dolgozó Dr. Kristóf Lászlóné munkatárs
értesített  róla,  hogy azt  jelentették a  Magyar  Tudományos Akadémia felé,  hogy az Antirandom
mérésem náluk azt bizonyította, hogy „a kálisó műtrágya négy zöldpaprika fajtánál csökkentette az
aszálykárt”. Holott a növények ott élték túl az aszályt ahol nem volt kálisó a cserepekben, lásd
az ezt mutató alábbi dózisskálázott mérőtérfényképen:  

Amióta  feltaláltam  és  nemzetközileg  sikeresen  szabadalmaztattam  az  Antirandom  software
szerinti hatás ellenőrző mérési módszert és elkezdtük az aszálystressz közbeni alkalmazását, bajba
kerül  a  postashmaffia,  mert  a  kálium  tartalmú  műtrágyák  kártékonysága  bizonyításához  nincs
szükség laboratóriumi műszerekre, a növények  csoportba rendeződése közvetlenül megjeleníti a
mérgező  hatást.  Szükségtelen  a  sok  évtizedes  zavaros  szántóföldi  kis-  és  nagyparcellás
műtrágyázási  kísérlet.  Nem  tudnak  addig  méricskélni  a  talaj-  és  növénylaboratóriumok,  amíg
korrupt  kutatók  hamis  statisztikái  áligazolhatják  a  kálisótól  elvárt  növényvédő,  termésnövelő,
gazdaságosság növelő hatást. A találmányom szerinti ellenőrző mérés házilag is végezhető, ha van
fóliasátor  vagy  üvegház.  A vonatkozó  nemzetközi  szabadalmaimat  lásd  a  www.tejfalussy.com
honlapon.

Kérem  Önt,  hogy  a  választói  névjegyzékben  megszakítás  nélkül  szereplésem  alapján
visszamenőleges hatállyal ismerje be hamis iratuk semmisségét, s az Önök által okozott kárért
kérjen bocsánatot tőlem, a Családomtól és az általam végelszámolóként képviselt Agroanalízis
Tudományos Társaság gmk-tól is! 

Verőce, 2014. 07. 30.                                                             Tejfalussy András okl. vill. mérnök s.k.
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Tisztelt Levélküldő!

A Köztársasági Elnöki Hivatalnak küldött üzenetét megkaptuk. Levelének feldolgozását megkezdtük, 
szíves türelmét kérjük.
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