Feljelentem az ENSZ-nél, csalás váddal, Székely Lászlót, a hazai Alapvető Jogok Biztosát, a 2016.
január 6-i, KBV-AJB-9048/015 ügyszámú tényállás hamisító levele miatt. A tényállás a következő:
1./ Országgyűlés (néhai Dr. Kovács Pál) által megbízott szakértőként, mérések alapján lelepleztem
a kálisóval talaj- és lakosság mérgezőket és ezzel a mérgeztető mezőgazdasági miniszter Váncsa Jenőt
és utódait. 2./dr. Kamara János és Kuncze Gábor belügyminiszterek és fővárosi főügyészek, hamis
vádakat tartalmazó és hamis iratokat hivatkozó titkos levelezésükre alapozó csalásokkal és okirathamisításokkal elérték, hogy egy jegyző által előterjesztett „gondnokság alá helyezési megtorló perre”
bilincsbe verve úgy hurcoltak el egy bíróságra, hogy előtte a rendőrök, akik rám törtek a lakásomban,
ott, s utána a Budapest, III. kerületi Rendőrkapitányságon agyrázkódásosra rugdostak és vertek. 3./A
veretést követő tárgyaláson (1997. szeptember 10.), az idézést is hamis névre kiállító váci bíró, dr.
Kautzné dr. Schneider Margit Erika letagadta a miniszteri és ügyészi titkos iratokat, amelyek előzőleg
még az aktában voltak. 4./A csaló bíró – sikertelenül – megkísérelt gondnokság alá helyezni. 5./Az
összeverő rendőröket a katonai ügyész és a polgári ügyészségi bűntársai azzal fedezték, hogy
rendőröket verésnek tüntették fel az engem verést. 6./A rendőrök által elkövetett verést és a bíró
csalásait Göncz Árpád köztársasági elnök és az utódai a mai napig azzal fedezik, hogy Göncz Árpád
hivatalos válaszban azt hazudtatta, (X-398/1998.), hogy „nem gondnokság alá helyezni próbáltak,
hanem ellenkezőleg, mentesíteni próbáltak a rendszerváltás (1989) előtti gondnokság alá helyezettség
alól”. 7./A verető csaló bírót kinevezték a Váci Városi Bíróság elnökévé. 8./dr. Pataki Árpád fővárosi
bírósági bíró hamis ítélete szerint Göncz és társai ezzel nem sértik a személyiségi jogaimat, s az
illetékmentességem megvonásával lehetetlenítették, hogy a hamis elsőfokú ítélet ellen fellebbezzek.
9./A fenti bűnöket elkövető miniszterek, rendőrök, ügyészek és bírák ellen más bíróságokon indított
per tárgyalását megakadályozták. 10./Ügyészek a bűncselekményeket „nem bűncselekménynek”hazudva
rendszeresen gátolják a csalási, okirat hamisítási, veretési bűncselekmények elleni nyomozati eljárást.
11./A nyomozás akadályozással a bűnöző hivatalnokok nevesítését és a munkáltatóik elleni kártérítési
pert is akadályozzák. 12./dr. Szende Gyula pest megyei ügyész is készített egy hamis határozatot,
amiben egy soha sem létezett „vecsési bírósági perre” hivatkozva „elmebetegnek” hazudott. 13./A
Belügyminisztérium adatnyilvántartója megváltoztatta az azonosító személyi számom (nyomeltüntetés).
14./Rendőrségi vezetők és nyomozó ügyészek leállították a PKKB 13.B.24.211.1993/2. végzése
alapján indult, mérésekkel leleplezett talaj- és lakosság mérgezés elleni nyomozást, szembehazudva a
nyomozással feltárt mérési bizonyítékokat. 15./Gátolják az OTP felém tartozásai kifizettetésére
indított 2.P.20.129/1993. FB. perünk letárgyalását is. 16./Gátolják a Feleségem balesetét okozó
személyek elleni büntetőeljárást is. 17./Mialatt „gondnokság alá helyezett jogfosztottnak” hazudnak,
mások kutatási eredményének tüntetik fel az én nemzetközi méréstudományi szabadalmaimat. 18./A
kutatási eredményeim szerzőjeként feltüntetett csalók ezúton vatikáni ! stb. kitüntetéseket is zsebre
vágtak, üzletelnek, Nobel-díjra is pályáznak! 19./A szerzőség lopás közben sorra eltűntek az Országos
Találmányi Hivatal Központi Irattárából a szerzői elsőbbségemet bizonyító szabadalmi bejelentéseim.
20./E hivatali bűnözések elkövetőit Székely László ombudsman tényállás meghamisító hamis levele is
fedezi (a nemzsidók emberi jogai semmibevételét előíró Talmud és Tóra szerint szokásos csalásokkal).
A példaként, közérdekből is felsorolt húszféle emberi jog sértés okirati bizonyítékait közzétettem a

www.tejfalussy.com nyilvános honlapomon (Videó, Email-könyv, MEHNAM-info és „régi honlap”
rovatok).
Az Ombudsman Iroda szíveskedjék ezt a feljelentést és az aktái iratanyagát elbírálásra továbbítani
az ombudsmanok jogsértései elítélésére is jogosult ENSZ Hivatalokhoz és Európai Uniós Hivatalokhoz !
Hungary, 2016.01.11. (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an: Bartha Edit)
okl. vill. mérnök, méréstudományi szakértő feltaláló (kárelhárító).
Hungary 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
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