
Kövér Lászlóhoz a Magyar Országgyűlés elnökéhez, Orbán Viktor miniszterelnök segítésére,  jogos 
védelemként és közérdekű kárelhárításként, az Országgyűléshez benyújtott, interneten is közzétett 

KÖZÉRDEKŰ JAVASLAT A MAGYARORSZÁGI BÜNTETŐ JOGI 
SZABÁLYOK KIEGÉSZÍTÉSÉRE, A MAGYAR NEMZETET KÁROSÍTÓ 

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ELHÁRÍTÁSÁHOZ
(kozerdekujavaslatabuntetojogiszabalyokkijavitasara160317)

 

Konkrét büntető jogszabályok szükségesek az alábbi károkozások elkövetőit büntetéshez:

I.

1. Büntetni kell a hazai alkotmányozási, tudományos akadémiai és jogászi bűnözést, pl. azt, hogy a hazai  
bíróságok igazságszolgáltatás helyett csak „jogot kell szolgáltassanak”, s hogy a bírósági és ügyészségi  
iktatóirodai és postázási hiányos iratnyilvántartással lehetővé teszik a benyújtott bizonyítékok eltüntetését 
és semmibevételét, és hogy az ügydöntő kulcsszavak időnkénti nyelvi átértelmezésével ellehetetlenítik a  
bűncselekményekkel kapcsolatos szavak egyértelmű jogi értelmezését, s hogy a bíróságok nem büntetik a 
magyaroknak „tudományos” csalásokkal tudatosan kárt okozó tudományos akadémiai és jogász csalókat,  
miután az alaptörvény/alkotmány szerint a bíróságoknak nincs joga döntetni a „tudományos vitákban” stb.

2.  Büntetni  kell  a  konyhasó-  és  vagy  káliumtartalmú  műtrágyák  alkalmaztatóit  és  alkalmazóit,  akik 
mérgezik a talajt, növényt, állatot, embert, fokozzák az aszálykárt, életrövidítenek és ivartalanítanak vele.

3. Büntetni kell a konyhasó helyett káliumsóval „sózással” mérgezett élelmiszerekre rábeszélőket, akik 
életrövidítenek és ivartalanítanak vele.

4. Büntetni kell a mérgező alumínium vegyület timsóval élelmiszer tartósítást megengedőket és végzőket,  
akik agymérgeznek, elbutítanak, életrövidítenek.

5. Büntetni kell az infúzióval túl sok káliumot vérbe juttató szívmérgező tömeggyilkosokat

6. Büntetni kell a tiszta esővíz (desztillált víz) ivóvízként használatát „mérgezőnek” feltüntető csalókat.

6. Talaj-, víz-, növény-, állat-, ember állapotjellemző adatai hamis optimum határértékekhez kalibrálását.

7. Büntetni kell azokat, akik megengedik a hazainál kisebb adó- és vagy munkabér költségű, egyébként  
ugyanolyan külföldi termékekek magyarországi árusítását és ezzel a magyar gyártók ellehetetlenítését.

8. Büntetni kell fűtő- és elektromos energia geotermikus magmahővel előállításának az akadályozóit.

9. Büntetni kell a trágyaként- és öntözővízként hasznosítható szennyvíz ivóvízbázis folyóba és tengerbe 
vezettetőit.

10.  Büntetni  kell  a  vérszérum,  a  magzatvíz  és  ezeknek  megfelelő  Ringer  fiziológiás  infúziós  oldat,  
élettanilag optimális  víz/NaCl=110,  Na/K=30 (víz-és  ásványi  anyag)  arányaitól  durván eltérő étkezési 
dózisokat előírókat.
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11. Büntetni kell a hardware és/vagy software találmány feltalálója helyett más személy korábbi szerzőként  
feltüntetésére  csalási  lehetőségeket  biztosító  jogvédő hivatali  nyilvántartási,  benyújtási  időpont  igazolási 
pontatlanságok kieszelőit és fenntartóit.

12. Büntetni kell a kisebbségben lévők által előterjesztett jó megoldásokat hamis indokokkal leszavazók nem 
büntetőit.

13. Büntetni kell a zsidókat mások irtására kötelező mózesi, talmudi törvényeket érvényben tartókat és az 
azoknak alávetett szerveződésekben közreműködő személyeket nem büntetőket.

14. Büntetni kell a Magyarország elrablását előíró alábbi 1910-ben közzétett Alliance Israélite „százéves  
program” érvényben tartóit, és azokat, akik annak megfelelően Magyarország területeit, termőföld- és egyéb 
ingatlanait a hazánkba „liberalizáltan” betelepülni engedett külföldi izraeliták cégei és az izraeli állampolgár 
tulajdonosai és alkalmazottai itt született gyerekei, rokonai tulajdonában jutását megengedték, megengedik*:

*Megjegyzés: 2010. OKTÓBER 8-ÁN A HAZAI ORSZÁGYŰLÉS „LIBERALIZÁLTA” AZ IZRAELI 
CÉGEK  (ÉS  ALKALMAZOTTAIK)  MAGYARORSZÁGRA BETELEPÜLÉSÉT,  „A  GAZDASÁGI 
MIGRÁCIÓJÁT”, S EZZEL INGATLANVÁSÁRLÁSÁT, FÖLDBÉRLÉSÉT, AMIVEL AZ IZRAELIEK 
ITT SZÜLETŐ GYEREKEI TULAJDONÁVÁ ENGEDTÉK KONVERTÁLNI MAGYARORSZÁGOT.

II.
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 BÜNTETNI KELL AZ ALÁBBI TITKOSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÓIT: 
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Büntető jogi szabály kellenek azok megbüntetésére, akik az alábbi 10 fajta oktatási 
és médiaszerkesztői csalást szervezik, végzik, s azok ellen is, akik a végzőit fedezik:
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A méréstani és bűnügyi bizonyítékokat lásd a korábbi www.aquanet.fw.hu tudományos honlapot** 
is megjelenítő www.tejfalussy.com     honlapon és a Hun Televízió „Sorsunk alakítói” műsoraiban.
(**  http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/index.html     )

Utóirat-1.

Ezúton is kérem a Magyar Médiumok t. Szerkesztőit, hogy segítsék elő a jelen bejelentés közzétételével,  
hogy a t. Magyar Választók valamennyi településen mindannyian megismerhessék és összejöveteleiken  
és  vagy  levelezés  útján  megvitathassák  a  mellékletben  szereplő  dolgokat,  s  az  is  kérem,  hogy  ha  
megteszik, tájékoztatni is szíveskedjenek róla. A bejelentés nagyszámú méréstani és bűnügyi bizonyítéka  
megtekinthető a  www.tejfalussy.com honlap Videók,  Email-könyvek és  MEHNAM rovataiban.  Ezek 
alapján  AKÁRMELYIK képviselőről,  képviselőjelöltről  vagy  államigazgatási  hivatalnokról  könnyen  
megállapítható, hogy ki(ke)t képvisel, csak meg kell kérdezni a véleményét a szakterületéhez tartozó egy  
vagy több csődfőokról.

Utóirat-2.                                                    Kód: perturbacios-analízissel-bunosseg-bizonyítas-140321

T. CÍMZETTEK!

A jelenlegi  Magyar  Köztársaság  Alkotmánybírósági  Elnök  és  a  Köztársasági  Elnök,  és  valamennyi  
parlamenti  képviselőhöz,  a  hazai  állami  és  önkormányzati  hivatalnokok.  köztük  országgyűlési  és  
önkormányzati képviselők, tudatos hazaárulását és fajirtásban bűnösségét bizonyító perturbációs analízis  
részeként:

A mai napon ezt az iratot (iratjele: szavazo-felvilagosito-kampany-dokumentacio-2014c), mint közérdekű  
bejelentést  és  közérdekű  feljelentést  a  jelenlegi  Magyar  Köztársaság  Alkotmánybírósági  Elnök  és  a  
Köztársasági  Elnök,  és  valamennyi  parlamenti  képviselő  részére  is  (a  képviselői  email-címükre)  
megküldöm, annak később közvetlenül  bizonyításához,  hogy ők is  tudatos  hazaárulók és népirtók,  ha  
elhallgatják a magyar választók elől a választási kampány alatt a fenti 15 csőd főokot és a 15 titkos csőd  
főokok  „legalizáltságának”  a  megszüntetésére  alkalmas  „tiltó  törvények”  szükségességét,  és  vagy  
elmulasztják feljelenteni (lásd: utóirat 4.) a 15 titkos csőd főokot előidéző, „minden meg van engedve,  
amit nem tilt konkrét törvény” hamis jogelven elfogadtatásával lehetővé tett csalást az országgyűlésben,  
önkormányzatoknál, minisztériumokban, számvevőszéknél, vámhivatalnál, rendőrségnél, ügyészségen és  
bíróságon és egyéb hivataloknál megengedő és vagy alkalmazó hivatalnokokat.

Utóirat-3.    Ez a dokumentum arra is alkalmas, hogy a segítségével bármelyik állampolgár ellenőrizhesse 
bármelyik egészségügyi tanácsadó, életmódi, étkezési tanácsadó bármelyik előadása, könyve, újságcikke, 
és bármelyik kezelőorvos, gyógyszerész, természetgyógyász, és vagy bármelyik személyes ismerős, barát,  
családtag,  bárkinek  az  egyes  csőd-főok  témákhoz  való  tényleges  hozzáértését  és  egyúttal  azt  is  
ellenőrizheti, hogy az illető melyik oldalon elkötelezett és/vagy toleráns a hazaárulás és népirtás ügyében.  
Ehhez véleményt kell kérni tőlük a képzettségüknek megfelelő csőd főok(ok) vonatkozásában, majd össze  
kell hasonlítani válaszukat az itt leírtakkal, s a www.tejfalussy.com tudományos honlapon (és azon belül 
működő korábbi honlapjainkon) a konrét hatásvizsgáló mérések eredményei alapján bizonyított tényekkel!
 
Utóirat-4.                                                                             Iratjel: feljelentes-hivatali-kotelesseg-130204-ta

PUSZTULNIUK KELL A MAGYAROK KIIRTÁSÁRA ÖSSZEESKÜVŐKNEK ÉS SEGÍTŐIKNEK
 
"KEDVES  OLVASÓ,  HA ÖN  HATÓSÁG  TAGJAKÉNT,  VAGY HIVATALOS  SZEMÉLYKÉNT 
OLVASSA A FENTI DOKUMENTUMOT HIVATALI ELJÁRÁSA SORÁN, AKKOR FELHÍVJUK A 
FIGYELMÉT,  HOGY AZ OLDALON OLYAN KÖZHITELES NYILVÁNTARTÁSI  ADATOKON 
NYUGVÓ BIZONYÍTÉKOK VANNAK, AMELYEK TUDOMÁSRA JUTÁSA FOLYTÁN a Be. 171. 
§-ának  (2)  bekezdése  alapján  kell  eljárjon  a  Büntetőtörvénykönyv  137.  §-a  szerinti  hivatalos 
személyként ! A Be. 171. §-ának (2) bekezdése szerint a hatóság tagja és a hivatalos személy köteles a
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hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt - ha az elkövető ismert, annak megjelölésével - feljelenteni.  
A  feljelentéshez  csatolni  kell  a  bizonyítási  eszközöket,  ha  ez  nem  lehetséges,  a  megőrzésükről  kell  
gondoskodni. E rendelkezésből az következik, hogy az irreleváns információk kiszűrésének az időpontját  
követően  a  releváns  adathalmaz  további  elemzése  is  szükséges  ahhoz,  hogy  a  feljelentés  megtételéről 
történjen  intézkedés...  Alkotmánybíróság  333/B/2002  AB határozata.  Alkotmánybíróság  333/B/2002  AB 
határozata  ...KÜLÖN  HÍVJUK  FEL A FIGYELMET  a  Tisztességes  eljárás  védelméről  szóló  2009. 
CLXIII.  törvényre (Link),  amely a  korrupciót  feltáró hivatali  alkalmazottak védelméről  és  díjazásáról  is  
rendelkezik."

Mivel a bűncselekményre utaló bizonyítékról értesített rendőrök, ügyészek, bírók, minisztériumi vezetők,  
országgyűlési, önkormányzati stb. hivatalnokok, s főleg a hivatalvezetők (korrupt?) többsége rendszeresen 
semmibe veheti és vagy szembe hazudhatja a bűncselekmények hozzájuk eljutott legkonkrétebb leírásait  
és bizonyítékait is, idézem az általuk elszabotált, kicselezett korábbi törvényt is: 

Tehát a felsorolt és hasonló, a többség előtt ma is titkolt csőd főokokat („összeesküvési elméletek  
helyett”) a büntetőtörvénykönyv által tiltott, magyar nép ellenes bűncselekményként kell kezelni!

Verőce, 2016. március 17. 

Nemzeti „jogos védelemként” (lásd BTK) és „megbízás nélküli közérdekű kárelhárításként” (lásd 
PTK) benyújtja: 

 
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (személyi szám: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit) okl. 

vill. mérnök, hatásmérés-tudományi méréstani szakértő feltaláló,  a Magyar Szellemi Védegylet 
rendes tagja, TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, H-2621 Verőce, Lugosi u. 71., 

www.tejfalussy.com, tejfalussy.andras@gmail.com,+36-20-218-1408

 Cc: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter
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