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  A „környezetvédősködő” köztársasági elnök (államfő?) Áder János nem hajlandó fellépni az ellen, hogy 
a műtrágyázni engedett területekről is (!) kötelezően bevezetik a szennyvizet a folyókba, amelyekből 
homok, kavicson átszűréssel és (a fertőző vírusokra hatástalan) klórozással készítik a vezetékes vizet.
  Az ellen sem hajlandó fellépni, hogy az emberi ürüléket a folyókba és onnan a tengerbe vezetik, mind 
a kettőt szennyezve. Ahelyett, hogy trágyaként és öntözővízként újrahasznosítanák, mint régen.
  Az ellen sem hajlandó fellépni, hogy országos aszálykár megsokszorozó kálisó+konyhasó műtrágyát 
alkalmaztatnak. A magyar gazdák földjeit elárverezik miatta, a termőföldfelvásárló külföldieké lesz.    
  Az ellen sem hajlandó fellépni, hogy mérgező kálisóval "sózatják" a tiszta konyhasó helyett a 
magyarok – újabban a gyerekek - élelmiszereit is (Stop Só program). Miután tudják, hogy a Nobel-díjas 
kutatók mérései is bizonyítják, hogy életrövidítő és ivartalanító, vagyis fajirtó hatású a hiányos 
konyhasópótlás és a kálium mérgező túladagolása is. 
  Ugyanő az ellen sem hajlandó fellépni, hogy a világszinten eddigi, kb. 1%-os atomerőmű katasztrófa 
gyakoriság ellenére, az eredetileg 30 éves használatra tervezett élettartamhoz képest, további 20 
évig akarják tovább használni a meglévő paksi atomreaktorokat. 
  Mindez lehet, hogy elsősorban "hozzá nem értés" a részéről.  De az nyilvánvaló aljasság, hogy ellenem, 
aki ezeket kiderítettem és igyekszem leállíttatni, érvényben tart egy hamis köztársasági elnöki iratot. 
Egy olyan hamis iratot, ami "teljesen jogszerűnek" tünteti fel azt, hogy elraboltak és összevertek a 
mezőgazdasági miniszter és a belügyminiszter és a fővárosi főügyészség által rám uszított rendőrök 
(1997. szept. 10.). Azért tették, hogy megbolondítsanak, s ezután elmegyógyintézetbe juttassanak egy 
váci bíró, dr. Kautzné dr. Schneider Margit Erika segítségével. Miután belebuktattam a gondnokság alá 
helyezési csalásba, okirat hamisításokba, a köztársasági elnök kinevezte a váci városi bíróság elnökévé. 
  A hamis köztársasági elnöki iratuk iktatószáma: X-398/1998. „Még a rendszerváltás előtt gondnokság 
alá helyezettnek” hazudnak benne. Évtizedek óta rontják a méréstani szakértői és feltalálói hitelemet. 
  Az is kiderült (jogosítvány hosszabbításaim alkalmával), hogy meghamisították a belügyminisztériumi 
központi adatnyilvántartóban a személyi számom (azóta visszajavították). Miért? Ha hamis a személyi 
szám, a választói névjegyzékből nem tudom bizonyítani, hogy folyamatos a választójogom (gondnokság 
alá helyezetteknek nincs választójoga). Kiderült, hogy a születési és házassági anyagkönyvi kivonataim 
is  eltűntek (az önkormányzati hivataloknál). A kutatás gyorsító találmányaim szabadalmi bejelentései 
(a CE-1110, CE-1112, TE-775 alapszámú szabadalmi bejelentéseim) a hazai találmányi hivatal központi 
irattárából  „eltűnéséről” is értesültem. A Magyar Tudományos Akadémia „Tudományetikai Bizottsága” 
pedig azt hazudta, az akadémiai kutatóintézetekben – a hamis feltalálók találmányaként - alkalmazott 
találmányaimról, hogy nem tudnak a találmányaimról. Erről az ügyészek azt hazudták, hogy megszűnt az 
eljárási szabadalmaimban is szereplő kutatásautomatizáló software-immel kapcsolatos szerzői jogom a 
szabadalmaim 20 éves oltalmi ideje lejárta következtében. Holott ezekre a létesítmény terveimre és 
software-imre a szerzőségi jogom akkor is fennáll, a halálom után is még 70 évig, ha valamely eljárási 
szabadalom lejárt, ahol a software-ket és létesítmény terveket is ismertettem és vagy felhasználtam. 
  Miért próbálják eltüntetni a létezésem nyomait is? Kinek áll érdekében? Azoknak, akik a tudományos 
környezetvédelmi és anyagtechnológiai kutatásokat több nagyságrenddel felgyorsító szabadalmaim 
szerinti megoldásaimat a saját találmányuknak hazudják és ezen az alapon Nobel-díjra is jelöltetnék 
magukat. Ilyeneket is fedez Áder János a hamis X-398/98. irattal és a nekik átadott kitüntetésekkel.
  Mindezek alapján az a személyes véleményem, hogy Áder János azért is „környezetvédősködik", hogy 
elterelhessék a figyelmet a kormányok és a hazai tudományos akadémia magyar mérgeztető (emberiség 
ellenes) és termőföld átjátszási (hazaárulási), s az ellenem és más tudományos kutató feltalálók ellen is 
sorozatban elkövetett szerzőség ellopási stb. emberi jog sértéseikről, a maffia bűncselekményeikről.

Budapest, 2015. 11. 05.

  Tejfalussy András okl. vill. mérnök méréstudományi feltaláló (korábban Országgyűlés által megbízott 
környezetvédelmi szakértő), személyi szám: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit, H-2621 Verőce, Lugosi u. 
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A „környezetvédősködő” köztársasági elnök államfő? Áder János nem hajlandó fellépni az ellen, hogy a 
műtrágyázni engedett területekről is ! kötelezően bevezetik a szennyvizet a folyókba, amelyekből 
homok, kavicson átszűréssel és a fertőző vírusokra hatástalan klórozással készítik a vezetékes vizet.
Az ellen sem hajlandó fellépni, hogy az emberi ürüléket a folyókba és onnan a tengerbe vezetik, mind a 
kettőt szennyezve. Ahelyett, hogy trágyaként és öntözővízként újrahasznosítanák, mint régen.
Az ellen sem hajlandó fellépni, hogy országos aszálykár megsokszorozó kálisókonyhasó műtrágyát 
alkalmaztatnak. A magyar gazdák földjeit elárverezik miatta, a termőföld felvásároló külföldieké lesz. 
Az ellen sem hajlandó fellépni, hogy mérgező kálisóval sózatják a tiszta konyhasó helyett a magyarok – 
újabban a gyerekek - élelmiszereit is Stop Só program. Miután tudják, hogy a Nobel-díjas kutatók 
mérései is bizonyítják, hogy életrövidítő és ivartalanító, vagyis fajirtó hatású a hiányos konyhasópótlás 
és a kálium mérgező túladagolása is. 
Ugyanő az ellen sem hajlandó fellépni, hogy a világszinten eddig kb.1-os atomerőmű katasztrófa 
gyakoriság ellenére, az eredetileg 30 éves használatra tervezett élettartamhoz képest, további 20 évvel 
akarják tovább használni a meglévő paksi atomreaktorokat. 
Mindez lehet, hogy elsősorban hozzá nem értés a részéről. De az nyilvánvaló aljasság, hogy ellenem, 
aki ezeket kiderítettem és igyekszem leállíttatni, érvényben tart egy hamis köztársasági elnöki iratot. 
Egy olyan hamis iratot, ami teljesen jogszerűnek tünteti fel azt, hogy elraboltak és összevertek a 
mezőgazdasági miniszter és a belügyminiszter és a fővárosi főügyészség által rám uszított rendőrök 
1997. szept. 10.. Azért tették, hogy megbolondítsanak, s ezután elmegyógyintézetbe juttassanak egy 
váci bíró, dr. Kautzné dr. Schneider Margit Erika segítségével. Miután belebuktattam a gondnokság alá 
helyezési csalásba, okirat hamisításokba, a köztársasági elnök kinevezte a váci városi bíróság 
elnökévé. 
A hamis köztársasági elnöki iratuk iktatószáma: X-398/1998. „Még a rendszerváltás előtt gondnokság 
alá helyeznek” hazudnak benne. Évtizedek óta rontják vele a méréstani szakértői és feltalálói hitelem. 
Az is kiderült jogosítvány hosszabbításaim alkalmával, hogy meghamisították a belügyminisztériumi 
központi adatnyilvántartóban a személyi számom azóta visszajavították. Miért? Ha hamis a személyi 
szám, a választói névjegyzékből nem tudom bizonyítani, hogy folyamatos a választójogom gondnokság 
alá helyezetteknek nincs választójoga. Kiderült, hogy a születési és házassági anyagkönyvi kivonataim 
is eltűntek az önkormányzati hivataloknál. A kutatás gyorsító találmányaim szabadalmi bejelentései a 
CE-1110, CE-1112, TE-775 alapszámú szabadalmi bejelentéseim a hazai találmányi hivatal központi 
irattárából „eltűnéséről” is értesültem. A Magyar Tudományos Akadémia „Tudományetikai Bizottsága” 
pedig azt hazudta, az akadémiai kutatóintézetekben – a hamis feltalálók találmányaként - alkalmazott 
találmányaimról, hogy nem tudnak a találmányaimról. Erről az ügyészek azt hazudták, hogy megszűnt 
az eljárási szabadalmaimban is szereplő kutatásautomatizáló software-immel kapcsolatos szerzői 
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jogom a szabadalmaim 20 éves oltalmi ideje lejárta következtében. Holott ezekre a létesítmény 
terveimre és software-imre a szerzőségi jogom akkor is fennáll, a halálom után is még 70 évig, ha 
valamely eljárási szabadalom lejárt, ahol a software-ket és létesítmény terveket is ismertettem és vagy 
felhasználtam. 
Miért próbálják tüntetik el a létezésem nyomait is? Kinek áll érdekében? Azoknak, akik a tudományos 
környezetvédelmi és anyagtechnológiai kutatásokat több nagyságrenddel felgyorsító szabadalmaim 
szerinti megoldásaimat a saját találmányuknak hazudják és ezen az alapon Nobel-díjra is jelöltetnék 
magukat. Ilyeneket is fedez Áder János a hamis X-398/98. irattal és a nekik átadott kitüntetésekkel.
Mindezek alapján az a személyes véleményem, hogy Áder János azért is „környezetvédősködik”, hogy 
elterelhessék a figyelmet a kormányok és a hazai tudományos akadémia magyar mérgeztető 
emberiség ellenes és termőföld átjátszási hazaárulási s az ellenem és más tudományos kutató 
feltalálók ellen is sorozatban elkövetett szerzőség ellopási stb. emberi jog sértéseikről, a maffia 
bűncselekményeikről.

Budapest, 2015. 11. 05. 
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