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Központi Nyomozó Ügyészség és Pest Megyei Kormányhivatal, Magyarország

ad.     PE/GYAMN171-5/2017.  

Tárgy: Gondnokság alá helyezési viszontindítvány Lázár János információfelelős miniszter ellen 

Miniszter úr nyilvánvalóan elmebeteg, ugyanis Nobel díjas kutatók (1950) hatásmérései is bebizonyították, 
hogy életrövidítő, ivartalanító, vagyis népirtás, hogy a magyar államkassza terhére a kormány félmilliárd 
forintos költséggel reklámoztatja a MENZAREFORM, Stop só nemzeti sócsökkentés és Chipsadó előírásait, 
vagyis a szükséges napi mennyiség ötszörösénél több káliumot és ötödénél kevesebb konyhasót bármennyi 
víz mellé, akármilyen ütemben bejuttatásra. A korábbi egészségeshez képest, ami étkezéssel is a Ringer 
fiziológiás infúzióval vérbe juttatottnak felel meg: 3 liter desztillált víz mellé 27 gramm nátrium-klorid 
konyhasó +0,36 gramm kálium. Ez az egészséges természetes arány a testnedvekben, a vérszérumban is.

Hatásmérési bizonyítékok és önvédelmi tanács: www.tejfalussy.com, Videók, Email-könyvek, MEHNAM. A 
mellékletek is bizonyítják, hogy nem én vagyok elmebeteg, nem engem kell gondnokság alá helyezni, 
hanem az információért felelős minisztert, aki nemrég egy fenyegető levelet is küldetett a hamis információ 
terjesztésével népirtást kifogásoló közérdekű bejelentésemet elutasító „válaszként”! 

Melléklet-1: FELJELENTÉS AZ INTERPOLHOZ A TERRORISTÁKAT BŰNPÁRTOLÓ ÜGYÉSZEK ELLEN. 
Kód: Interpol-Terrorism-170515

Melléklet-2: T á j é k o z t a t á s : Tejfalussy András alapvető méréstudományi és kutatás automatizálási 
találmányai és nemzetközi szabadalmai, Automatizált Pszicho-Logikai Analízis (+két tudományos 
kutatóintézeti szakvélemény) Kód:Tejfalussy-talalmany-lista-1-170516

Melléklet-3: „Orbán lapjáról kitiltottak társasága”  közleménye (másolat) az internetről „Egy Beteg Eme!” 
címmel Orbán Viktor miniszterelnök úrról. Kód: OrbanLapjarolKitiltottakTársasaga-170514.

Verőce, 2017-05-17.

Jogos önvédelemként (Btk.) és jogos védelemként (Btk.) és megbízás nélküli egészségvédelmi kárelhárítás 
keretében (Ptk.) benyújtja:

Tejfalussy András (1-420415-0215, an.: Bartha Edit)
oknyomozó mérnök hatásméréstudományi feltaláló
volt országgyűlési és önkormányzati szakértő
www.tejfalussy.com, +36 20 218 1408

http://www.tejfalussy.com/
http://www.tejfalussy.com/


TOVÁBBKÜLDÉS-1:

Kúria Legfelsőbb Bíróság
Dr. Darák Péter elnök
1054 Markó u. 16.

Tárgy: Nyilvános közérdekű bejelentés a hazai ítélkezési diszkriminációk ellen

Tisztelt Elnök Úr!

Ahhoz a 13 év börtönbüntetéshez képest, amit Önök Budaházy György barátomra 
kiszabtak a nem bebizonyosodott vádak alapján, milyen büntetés jár Lázár Jánoséknak, 
akik a mellékletekben bizonyított hamis információ terjesztésükkel naponta több magyar 
halálát okozzák, mint amennyi ártatlan keresztényt az "iszlámista terroristák" eddig 
összesen megöltek?

Szíveskedjék válaszolni!

Verőce, 2017-05-17.

Tejfalussy András

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:Elnok@kuria.birosag.hu
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"dr. Lehmann György" <lehmann@gmail.com>;
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guzsvann@budapest.police.hu
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