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Influenza oltási csalás ügyében, közérdekű bejelentés és feljelentés Polt Péter legfőbb ügyészhez:

Kérem Önt, a Legfőbb Ügyészt, hogy emeljen vádat az influenza megelőzési oltási csalások folytatói ellen!

Indok  aim  és  bizonyítás  :  Közismert,  hogy  a  vírusok  mutálódnak,  hogy  kivédhessék  a  velük  szemben  
harcoló ellenanyagok pusztító hatását. Emiatt a mutálódott vírusokra az előző vírustípusok ellen használt  
védőoltás  nagy  valószínűséggel  hatástalan.  Tehát  a  korábbi  járványok  idején  elterjedt  vírusok  elleni  
elavult védőoltásokat beadni még nem ismert mutációjú vírusok által majdan esetleg okozott fertőzések  
megelőzésére, előzetes elhárítására, enyhén fogalmazva is, átverés, csalás. De közveszély okozás is, mivel  
az oltásoknak, s azok pl. higany stb. kísérőanyagainak életveszélyes betegítő hatása is lehet. Egy olyan  
országban, mint ez, ahol a Kormányok, a miniszterek „Nemzeti Dohányboltokkal”, „Nemzeti Stop Sóval”  
a  pálinkákban  ellenőrizhetetlen  mennyiségű  mérgező  metil  alkohol  tartalmat  eredményező  otthoni  
„Nemzeti  Pálinkafőzéssel”,  valamint  életveszélyesen  mérgező  mezőgazdasági  vegyszerekkel  és  
szennycsatornákkal mérgezett, fertőzött folyókból készített vezetékes ivóvízzel (mialatt a zsidóknak tiszta  
esővíz ivást = desztillált víz ivást ír elő a zsidó törvénykönyv Talmud, lásd Taanith 10 a. lap, aközben az  
ÁNTSZ honlapja mérgezőnek hazudja a tiszta desztillált vizet ivást!), mérgező kálisóval műtrágyázással és  
kálisóval ételízesítéssel kálium túladagolási mérgezés okozóvá tett élelmiszerekkel, mint pl. biokóser (!!!)  
BonSalt étkezési sóként árusított kálisóval, az Önök, az ügyészek tudtával és beleegyezésével évtizedek óta  
mérgeztetik, ivartalanítják a magyar népet. Áttételeződő rákos sejtek is lehetnek az influenza megelőző  
oltásokban! Az ezzel  foglalkozó kutatók szerint,  egyszerű átoltással  is  átvihető az  állatokra az emberi  
rákos sejt, s nyilván emberről-emberre is. Mindezek szerint az sem kizárható, hogy egyeseknél úgy „előzik  
meg” a járványt védőoltással, hogy őket még a járvány kitörése előtt megbetegíti, megöli a „védőoltás” ... 

Kérem Önt, hogy a törvényes 30 napon belül intézkedjék a megalapozatlan oltások leállíttatására. Kérem,  
hogy intézkedjék a még nem ismert mutációjú vírusok elleni megelőző oltás (tudományos akadémiai?)  
kieszelői és megengedői (illetékes miniszterek és államtitkárok?), orvos kivitelezői és ezek rendőr, ügyész,  
bíró, alapjogi biztos stb. jogász és ezek szakértő fedezői népirtás gyanújával büntetőbíróságon vád alá  
helyezésére. Kérem, hogy érdemben válaszoljon, s hogy mellékelje a válaszához a jelen beadvány Önöknél  
hitelesen iktatott és aláírt másolatát. Ha Ön elfogult az ügyben, tegyék át az ügyet az Európa Tanácshoz! 

A  FENTI  KÖZÉRDEKŰ  BEJELENTÉS  ÉS  FELJELENTÉS  LÉTREHOZÁSI  DÁTUMA:  Magyarország,  
2014. december 6., 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.

Másolatot kap tőlem, mint megbízás nélküli kárelhárító ügyvivőtől: Orbán Viktor, a miniszterelnök

www.tejfalussy.com

http://www.tejfalusdsy.com/
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feladó: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett:

 lu <lu@mku.hu>;
 "orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
 Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>;
 "Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter" <miniszter@im.gov.hu>

másolatot kap:

 "Dr. Marosi Pál gyermekgyógyász főorvos" <drmarosip@gmail.com>;
 "Dr. Lehmann György" <lehmann@invitel.hu>;
 Bene Gabor <drbenegabor@gmail.com>;
 László Weixl-Várhegyi <weixl.varhegyi.laszlo@gmail.com>;
 "polgarihirszemle@yahoo.co.uk" <polgarihirszemle@yahoo.co.uk>
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