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Tejfalussy András okl. vill. mérnök (sz.szám.:1-420415-0215) AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG  
gmk  va.  (1036  Lajos  u.  115.),  Cégbíróság  által  kijelölt  végelszámoló,  Ptk.  Megbízás  nélküli  ügyvitel  
keretében  közérdekű  feljelentéseivel,  bejelentéseivel,  javaslataival  kárelhárító  méréstani  szakértő  
(www.tejfalussy.com, +36-202181408, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com  ).  

MEHNAM-info / Jogjavítás / Antiszemétizmus / Vitarovat

A mellékelt jogszabályok* alapján kimondom, hogy a Magyarország területét (termőterületeit és  
egyéb ingatlanait) külföldieknek is felvásárolni engedő hazai törvényeket létrehozók és elfogadók  
és érvényben tartók, de az őket fedezők is tudatosan bűnöző aljas hazaárulók.

Verőce, 2014. május 11. Tejfalussy András

* Mellékelt jogszabályok:
 
A hazaárulás tényállásának első része: 
" 144. § (1) Az a magyar állampolgár, aki abból a célból, hogy a Magyar Köztársaság 
függetlenségét, területi épségét vagy alkotmányos rendjét sértse, külföldi kormánnyal vagy 
külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a 
hazaárulást
a) súlyos hátrányt okozva,
b) állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával,
c) háború idején,
d) külföldi fegyveres erőnek behívásával vagy igénybevételével
követik el.
(3) Aki hazaárulásra irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt egy évtől öt évig, háború 
idején két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő." 

2014. május 10. 11:50 Eszter Fórizs írta, <eforizs111@gmail.com>:

A hatályos büntető törvény leírásában ez a következő számon szerepel:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200100.TV

Hazaárulás

258. § (1) Az a magyar állampolgár, aki Magyarország függetlenségének, területi épségének 
vagy alkotmányos rendjének megsértése céljából külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel 
kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.

(2)  A büntetés  tíz  évtől  húsz  évig  terjedő  vagy  életfogytig  tartó  szabadságvesztés,  ha  a 
hazaárulást

a) súlyos hátrányt okozva,
b) állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával,
c) háború idején vagy
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d) külföldi fegyveres erő behívásával vagy igénybevételével
követik el.

(3) Aki hazaárulásra irányuló előkészületet követ el, egy évtől öt évig, háború idején két évtől 
nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

2014. május 10. 12:33 Károly Lengyel írta, <karolyorama@gmail.com>:

Ügyjel: hazaarulast-akadalyozasi-javaslat-140513b

Miután tegnap beszélgettem Dr.  Gaudi  Nagy Tamás ügyvéd úrral,  a  fentieket  kiegészítem az  
alábbi közérdekű javaslattal, hogy ne csak politikusi hisztériázás legyen a hazaárulók, a magyar  
területek külföldiek tulajdonába átszármaztatói ellen, de hathatós tényleges jogi intézkedés is.  
Mivel ehhez először is az ügyvédi munkadíj előlegezést kell megoldanunk, javaslom, hogy adjuk  
össze az ügyvédi honoráriumát, vagy keressünk rá finanszírozót, pl. a Jobbikot. Az ilyen módon  
költség  fedezethez  juttatott  Dr.  Gaudi  Nagy  Tamás  ügyvéd  barátunk ezután  nyújtson  be  egy  
szabályos feljelentést a hazaárulók ellen, s majd ha az ügyészek - szokásuk szerint - kijelentik,  
hogy "a gyanúját sem látják bűncselekménynek", emeljen magánvádat és vigye ki a Strasbourgi  
Bíróság és az EU Bizottságai elé is ezt, a nemzeti alapjog sértő, idegeneknek területkiárusítási,  
vagyis hazaárulási bűncselekményt, és ítéltesse el a kieszelőit, folytatóit és fedezőit, valamint az  
őket megtűrő Magyar Államot.
Ugyanígy össze kellene adnunk az ügyvédi munkadíjára a pénzt ahhoz, hogy megtehesse ezen  
jogorvoslati lépéseket a melléklet szerinti "Nemzeti Sócsökkentési Stop Só program" (kálisóval  
népirtás) főfelelőseivel szemben is. Ugyanis az ügyészek azt hazudták, hogy a konyhasó helyett  
kálisóval sózás egyáltalán nem bűncselekmény, és semmibe veszik azt is, hogy 1950-ben (ezért)  
Nobel-díjjal  is  jutalmazott  kutatók nátrium-kálium pótlás  variációs  kísérletei  is  egyértelműen  
bizonyították  az  étkezési  konyhasópótlás-csökkentés,  valamint  az  étkezési  kálium-túladagolás  
vese-, szív- és keringésrontó, magasvérnyomás előidéző, és idegmérgező, immunitás csökkentő és  
elrákosító, életrövidítő és ivartalanító, népirtó hatását.

Verőce, 2014. 05. Tejfalussy András

Melléklet: 

SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK!

Amit a víz, konyhasó és a kálium optimális étkezési arányairól mindenkinek tudnia kell(ene): Egészséges ember 
testnedveiben 110 a víz/NaCl konyhasó arány, és 30 a nátrium/kálium arány. A Ringer fiziológiás infúziós oldattal 
is ilyen arányban juttatják be a VÉRBE a vizet, a konyhasót és a káliumot. Pl. 1 nap alatt, 3 liter (desztillált) vizet + 27 
gramm NaCl konyhasót + 0,4 gramm káliumot pótolnak. Étkezésnél is ez az optimális víz- és sópótlási arány, s 1950-
ben  Nobel-díjat kapott kutatók állatokon és embereken végzett sópótlás variációs kísérletei bebizonyították, hogy az  
(ehhez képest)  NaCl-dózis  csökkentés  és  kálium-dózis  növelés is  betegítő  hatású.  Pl.  vese-  szív-  és  keringésrontó, 
magasvérnyomás-okozó, életrövidítő, idegmérgező és ivartalanító hatása is van. Ezt tudva, a Nemzeti Sócsökkentési, 
Stop Só Program megalkotói napi  5 gramm NaCl- és  4,7 gramm káliumpótlást (Na/K=0,43), vagyis az élettanilag 
optimális Na/K=30-hoz képest  több ezer %-kal megváltoztatott Na/K pótlási dózisarányt írtak elő. A bizonyítékokat 
lásd  a  www.tejfalussy.com és  www.tisztaso.hu honlapokon.  Jelen  tájékoztatás  széleskörű,  közvetlen  és  email- 
terjesztését ajánlja: Tejfalussy András (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36-202181408). Verőce, 2014. 05. 07.

Stop Só életrövidítő-program felelőseit feljelentés az ORFK-hoz, iratjele: segitshogytegedissegitsenekmozgalom140507
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címzett:
másolatot kap:

titkos 
másolat:

 András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>;
 Gaudi Nagy Tamás <drgaudi@drgaudi.hu>

dátum: 2014. május 13. 7:15

tárgy:

 Re: " 144. § (1) Az a magyar állampolgár, aki abból a célból, hogy a Magyar Köztársaság függetlenségét, 
területi épségét vagy alkotmányos rendjét sértse, külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel 
kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő."

küldő: gmail.com
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