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OMBUDSMAN VÁLASZTÁSI PROBLÉMA, AMIKOR HAZÁNKBAN HAMIS AZ ALKOTMÁNY, HAMIS AZ 
ORSZÁGGYŰLÉS, HAMIS A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK. 

feladó:Euro-Ombudsman <EO@ombudsman.europa.eu>
címzett:"magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com" <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
dátum:2015. március 19. 10:52
tárgy:A 458/2015/DK számú panasz

Tisztelt Tejfalussy Úr!

A 2015. március 15-én e-mail üzenetben megküldött panaszára válaszul írok Önnek, amelyben panasszal fordult az 
Európai Ombudsmanhoz a magyar „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só Program” és „Chips adó” törvényekért és 
rendeletekért felelős miniszterek és miniszterelnökök ellen.

Sajnálattal értesítem arról, hogy az Európai Ombudsman nem jogosult panaszának kivizsgálására, mivel az olyan 
hatóságok eljárására vonatkozik, amelyik nem tartozik hatáskörébe.

Tájékoztatom, hogy az Európai Ombudsman kizárólag az uniós intézmények és hivatalok, mint például az Európai 
Bizottság vagy az Uniós ügynökségek, eljárásai során felmerülő hivatali visszásságokra irányuló panaszokat vizsgálhatja 
ki.

Amennyiben részletesebb információkat szeretne megtudni az Európai Ombudsman mandátumáról, kérem, hogy 
figyelmesen olvassa el a levél mellékletében részletezett jogszabályokat.

A fentiek fényében tanácsolom, hogy amennyiben magyar szervek vagy hatóságok ellen kíván panaszt tenni, 
panaszával forduljon a magyarországi Alapvető Jogok Biztosának hivatalához az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Székely László 
(Alapvető Jogok Biztosa) 
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Budapest 1051
Nádor u. 22.
Telefon: (1) 475 7100
E-mail: panasz@ajbh.hu     
Internet: www.ajbh.hu

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

Üdvözlettel:

 
Peter Bonnor
Nyilvántartó hivatal Csoportvezető
 

 

MELLÉKLET - 
VONATKOZÓ 
JOGSZABÁLYOK
 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Ombudsman Alapokmánya bizonyos feltételek meglétéhez 
köti, hogy mikor indíthat az Ombudsman vizsgálatot.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 228. cikke felhatalmazza az Európai Ombudsmant

"az uniós intézmények, szervek vagy hivatalok - kivéve az igazságszolgáltatási hatáskörében eljáró Európai Unió 
Bíróságát - tevékenysége során felmerülő hivatali visszásságokra vonatkozó panaszok átvételére" és kivizsgálására.

Más hatóság vagy személy eljárása az ombudsmanhoz benyújtott panasz tárgyát nem képezheti. (Az Európai 
Ombudsman Alapokmányának 2. cikk 1. bekezdése)
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TEJFALUSSY ANDRÁS KÖZÉRDEKŰ KÁRELHÁRÍTÁSI VÁLASZINTÉZKEDÉSE-1.

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:Euro-Ombudsman <EO@ombudsman.europa.eu>

másolatot kap:
panasz <panasz@ajbh.hu>;
Ügyelet ORFK <ugyelet.orfk@orfk.police.hu>;
Gaudi Nagy Tamás <drgaudi@drgaudi.hu>

titkos másolat:

András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>;
magyar.nemzetvedelmi.pjt@gmail.com;
András Tejfalussy <tejfalussy.andras42@gmail.com>;
András Tejfalussy <tejfalussy.andras@gmail.com>;
Tejfalussy András <ujvizforras@freemail.hu>

dátum:2015. március 19. 21:22
tárgy:Re: A 458/2015/DK számú panasz
küldő:gmail.com

EU-ombudsman-2-150319email

Tisztelt Európai Ombudsman!

Magyarországról lehetetlen elhárítani az olyan népirtási problémákat, amelyeket az Európai Unióira 
hivatkozva okoznak a a hazai állami szervek. Talán, ha Önök hivatalból átteszik az emiatt Önökhöz 
benyújtott panaszbejelentést, akkor ez a sajnálatos tény is beigazolódik. Egyúttal elküldöm az Önök által 
megjelölt hazai Ombudsman részére az Önök fenti levelét. Mellékelve egy hozzá címzett, mai, kiegészítő 
bejelentést. Utóbbival azt bizonyítom, hogy Magyarországon hamis az Alkotmány, hamis az országgyűlés, 
hamis az államfő is. Véleményem szerint ez is csak az Európai Unióban bírálható el, ezért Önökhöz 
benyújtott bejelentésként is kérem kezelni.

Budapest, 2015. 03. 19. Tisztelettel: Tejfalussy András 
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HAMIS AZ ALKOTMÁNY, HAMIS AZ ORSZÁGGYŰLÉS, HAMIS A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK?

Miért  csalás,  hogy  „előléptették  államfővé”  a  parlamenti  politikai  pártok  országgyűlési  képviselői  a 
népszavazás mellőzésével általuk köztársasági elnökké kinevezett személyeket, pl. Áder Jánost?
Magyarországon az országgyűlési képviselő, önkormányzati képviselő választásokra nem kötelező elmenni 
szavazni.  Ebből  az  is  következik,  hogy  az  országgyűlési  választások  alkalmával  több  millió  magyar 
állampolgár, mivel nem köteles, nem is megy el szavazni. Más országban is létezhet ilyen. Azonban ezekben 
az országokban olyan államfő van, akit nem a parlamenti pártok tettek meg államfővé, hanem közvetlen  
népszavazással,  az  adott  ország  állampolgárai  választottak  meg.  Az  állampolgárok  által  közvetlenül 
választott államfő köteles képviselni, védeni az ország valamennyi állampolgára alapvető jogait. Azokét is,  
akik nem mentek el szavazni. A népszavazáson közvetlenül választott államfőnek le kell mondania, ha nem 
képes megfelelően megoldani a feladatait. Ha nem hajlandó önként lemondani a népszavazással ráruházott  
államfői pozícióról, közvetlen népszavazással kell eltávolítani, s utána megfelelő új államfőt lehet választani.
Az államfő egyik politikai párt érdekeit sem érvényesítheti. Felülbírálhatja, megvétózhatja az Országgyűlés 
és a Legfelsőbb Bíróság döntéseit is. Jogerősen halálraítélteket is mentesíthet a büntetéstől („kegyelmi jog”). 
Háború kérdésében is személyesen dönthet.
Korábban volt  egy  törvény,  ami  szerint  „Az  alkotmány elfogadásáról  (megerősítéséről)  népszavazás 
útján kell dönteni”. A kormányok, országgyűlési képviselők és alkotmánybírák el nem évülő csalása, hogy - 
miközben a törvény szövegét lecserélték, s népszavazás hiányában a lecserélése és az akkori „Alkotmány” 
is  érvénytelen volt  -  beírták az alkotmányszövegbe,  hogy az Országgyűlés által  kinevezett  köztársasági  
elnök „államfő” is. Az alkotmány és a módosításai érvényességéhez kötelező népszavazást előíró törvényről  
lásd a címzettek által mai napig is semmibe vett közérdekű bejelentésemet: http://www.tejfalussy.com/wp-
content/uploads/2015/03/roganekalkotmanyozasicsalasanakbizonyiteka1989XVII.tv_.7.%C2%A7.pdf.
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A csalást  elsőként  a Magyar Egység Párt  elnöke,  Dr.  Lenkei  János Pál  jogász barátom vette észre és 
népszavazást kezdett szervezni a csalás ellen. Készített egy alkotmánytervezetet, ami érvényre juttatná a 
magyar nemzet Aranybullában rögzített alapjogait. „Eltávolították Őt a porondról”. Előbb elütötték a feleségét 
(egy motoros). A felesége túlélte az elütést, de nem sokkal azután egy éjjel a köhögéstől leállt a szíve. Majd  
a felesége halálába belerokkant Lenkei János Pált a mentők beszállították kórházi kivizsgálásra. A kórház 
folyosóján, a hordágyon, a kivizsgálás megkezdése előtt, gyanús körülmények között meghalt. Előzőleg azt 
mesélte, hogy egy előző kórházba szállításakor a fűtetlen mentőautóban „halálra fagyasztották”. Nem volt 
felöltözve. A mentősök csak egy vékony pokrócot tettek rá. Télen, órákig furikáztak vele, „kórházat keresve”.  
Dr. Lenkei János Pál egy nagyon okos, nagyon becsületes, hazáját szerető, védeni próbáló bátor magyar 
ember volt. Pl. feljelentette az akkori köztársasági elnök Göncz Árpádnál azokat a rendőröket, akik hamis  
bírói  parancsot  felmutatva,  az  alkotmányügyi  vita  közben  betörtek  hozzám  és  összevertek.  Azzal  az 
ürüggyel, hogy sérelmezi a mezőgazdasági miniszter, hogy leleplezték a hatásméréseim a talajrontást és 
lakosság mérgezést, amit  a  kálisóval talaj- és élelmiszer mérgeztetéssel folytatnak. Hazug választ kapott, 
amiben Gönczék engem rágalmaznak (X-398/1998.). Az összeverető bűnöző bírót a Váci Bíróság elnökévé 
nevezték ki. A hamis iratot Göncz utódai is érvényben tartották, tartják. Áder János is. Ilyenek a fent vázolt  
alkotmányfogalmazási csalással a volt „pártjelölt köztársasági elnökökből” mindenki urává lett „államfőink”.
A FENTI  KÖZÉRDEKŰ  BEJELENTÉS  ÉS  FELJELENTÉS  LÉTREHOZÁSI  DÁTUMA: Magyarország, 
2015. március 19.,  FELELŐS BENYÚJTÓJA: nemes Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl.  vill.  
mérnök  (személyi  száma:  1-420415-0215,  édesanyja  neve:  Bartha  Edit)  feltaláló,  aki  a 
kutatásautomatizáló  méréstudományi  találmányai  alapját  képező  GTS-Antirandom  hullámkoordinátás  
méréseket tervező, vezérlő és input-output tolerancia-kapcsolataikat megjelenítő software-bázisára és mérő  
létesítmény  terveire  és  ezeket  alkalmazó  nagyszámú,  nemzetközileg  sikeresen  szabadalmaztatott  
sokváltozós hatás-ellenőrző-mérési és hatás-optimalizáló eljárásaira és a zavarszűrési módszereire és ezek  
széleskörű  alkalmazási  eredményeire  alapozva,  az  AGROANALÍZIS  TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG 
Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk v.a. (Hungary 1036 Budapest, Lajos u.  
115.)  Fővárosi  Cégbíróság  által  kijelölt  végelszámolójaként,  s  a  Területfejlesztési  és  Környezetvédelmi  
Minisztérium és Magyar Országgyűlés korábbi  megbízottjaként,  valamint  TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG 
PJT és „Segíts, hogy Téged is Segítsenek Mozgalom” alapítóként, s mint magánszemély is, PTK szerinti  
„megbízás  nélküli  kárelhárítási  ügyvitelt”  folytat  a  magyarok  jogos  védelmeként.  Honlapja(i):  
www.tejfalussy.com,  levélcíme:  Hungary  2621  Verőce,  Lugosi  u.  71.,  E-mail:  
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T/Fax: +36 1 250 6064, +36 27 380 665, Mobil: +36 20 2181408.

Közérdekű  bejelentésként  kapja:  Állampolgári  Jogok  biztosa.  Feljelentésként  kapja:  ORFK  
Panasziroda
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MAGYARORSZÁG MÉRGEZŐI ELLENI NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS
(Az I-1077/90. KTM szerződés és a Ptk. 484-487. § alapján folytatott közérdekű kárelhárításként).

Orbán Viktor miniszterelnök segítésére, az Országgyűlés elnöksége 441-4806 faxán megküldéssel!

Tárgy: Vesztegethetik a tudományos vezetőket is abból a pénzből, amit a MAZSIHISZ a 600.000 magyar 
zsidó holokauszt áldozat nevében kért és felvett, pedig csak 92.000-nek derítette ki a nevét?

Miért  nem marasztalja  el  a  büntető  bíróság tudatos károkozás miatt  a  talajtermékenységet  rontó  és az 
aszályos időjárás kárát fokozó konyhasóval műtrágyázni engedő minisztériumi vezetőket, akiket a Magyar 
Tudományos  Akadémia  főtitkáraként  Németh  Tamás,  az  elnökeként  Pálinkás  József  és  mint  egyetemi 
professzor akadémikus Stefanovits Pál tudatosan, személyesen fedeznek azzal, hogy nem hajlandók ellenük 
hivatalból feljelentést tenni? Már a bibliában is benne van, hogy a sózás mérgezi, termékteleníti a talajt. Sőt 
Stefanovits  Pál  a  saját  talajtanos  és  agrokémiai  belső  köreiben  azt  publikálta,  hogy  a  nátrium-klorid 
konyhasó nátrium komponense tönkreteszi a talajokat („ördög a talajban”). Tehát szó sincs arról, hogy a  
károkozás  bűnpártolásuk  nem  tudatos.  A  Mezőgazdasági  Minisztériumi  korábbi  agrokémiai  és 
növényvédelmi főosztályvezetőjével, Prof. dr. Nagy Bálinttal hiába jelentettük fel, hogy az elárusító helyek 
által  elhallgatottan,  termék feliratokon  eltitkoltan,  26%,  ill.  19% NaCl  konyhasót  is  tartalmaz a „40%-os 
kálisó”,  ill.  Kamex nevű  műtrágya.  A minisztereknél,  az  Országos Igazságügyi  Tanács  vezető  dr.  Baka 
Andrásnál, a legfőbb ügyész dr. Polt Péternél is benyújtottunk petíciót, az ezt dokumentáló bizonyítékokkal.
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Miért  szabotálták/ják  a  bűnügyi  eljárás  hivatalból  kezdeményezését?  Miért  fedezik  az  izraeli  cégeket, 
amelyek a Holt-tengeri sólepárláskor, a konyhasó kikristályosodását követően keletkező, korábban mérgező 
hulladéknak  számító  kálisóval  kevert  konyhasó  étkezési  sóként  és  műtrágyaként  eladási  volumenét 
fokozásában érdekeltek, ha ők is nem országunkat mérgeztető zsidó ügynökök és/vagy korruptak?

A Petíciót  2010-ben  vette  át  a  mezőgazdasági  miniszter  képviselője.  Ángyán  József  államtitkárnál  is 
többször sürgettem a konyhasóval aszálykárnövelés és talajtermékenység rontás abbahagyását. Csak az 
akadémiai  elnök  reagált.  Ő  is  csak  annyit,  hogy  megfenyegette  a  Szabad  Magyarországért  Mozgalom 
vezetőjét, hogy feljelent minket Stefanovits Pál rágalmazásáért, ha nem tűnik el a mozgalom honlapjáról a 
Petíció.  Pedig  Stefanovits  Pál  akadémikus,  ha  elmulasztotta  a  konyhasóval  műtrágyáztatókat,  az 
országmérgezési bűncselekményt hivatalból feljelenteni, tudatosan személyes bűnrészességet vállalt velük. 
Hiszen  szűkebb  körben  ő  maga  nyilatkozta,  hogy  mindig  is  tökéletesen  tisztában  volt  a  „konyhasóval 
műtrágyázás” aszálynövelő és egyéb, a termelőket eladósító káraival!

A szóban forgó Petíciónk és minden más bizonyíték is megtalálható a www.aquanet.fw.hu nyilvános website-
unkon.*

Végelszámolóként alulírt társaságnak kérem kifizettetni ezen kárelhárítást a Ptk. 484-487. § alapján.

Budapest, 2012. január 08.
(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc

(1-420415-0215) okl. vill. mérnök, méréstani szakértő
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk

Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Bp., Lajos u. 115.
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, mobil:     +36-20-2181408  

Copy: Fővárosi Bíróság t. Cégbírósága, hiv.: Cgt.01-10/022069/19.

* A www.aquanet.fw.hu honlap jelenleg a www.tejfalussy.com honlapon belül működik, ennek a nyitóoldaláról 
kapcsolható

2015. március 19. 10:52 Euro-Ombudsman írta, <EO@ombudsman.europa.eu>:

Továbbküldés-2.

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>

másolatot kap:

Elnok@kuria.birosag.hu;
KonyaI@kuria.birosag.hu;
ErossMonika@kuria.birosag.hu;
SomogyiM@kuria.birosag.hu;
JozanM@kuria.birosag.hu;
fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu

titkos másolat: …..

dátum:2015. március 19. 22:26

tárgy:OMBUDSMAN VÁLASZTÁSI PROBLÉMA, AMIKOR HAZÁNKBAN HAMIS AZ ALKOTMÁNY, 
HAMIS AZ ORSZÁGGYŰLÉS, HAMIS A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK.

küldő:gmail.com
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