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MEHNAM-info                             Kód: hazarulokat-es-bunsegedeiket-leleplezo-modszer-130611 
 

HAZAÁRULÓKAT ÉS BŰNSEGÉDEIKET AZONOSÍTÓ KÉRDÉS 
 
Ki veszi semmibe az mellékelt címlista szereplői közül, ki nem segít a magyar lakossághoz eljutni a 
mellékelt MEHNAM-info-t arról, hogy az európai uniós országok közötti bér- és adódiszkrimináció 
az eltitkolt csőd-főoka annak, hogy a magyar vállalkozók, a magyar cégek sorra csődbe jutnak, s 
hogy a magyar, cigány és egyéb (nem zsidó) nemzetiségűek egyre többen lesznek munkanélküliek? 
 

Melléklet 
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Akiknek a mai napon nyilvánosan is megküldtem a fenti mellékletet: 
 

feladó: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com> 

címzett:

 Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>; 
 Orbán Viktor <orbanviktor@fidesz.hu>; 
 "viktor.orban" <viktor.orban@parlament.hu>; 
 "vona.gabor" <vona.gabor@parlament.hu>; 
 miniszter <miniszter@vm.gov.hu>; 
 miniszter <miniszter@bm-gov.hu>; 
 "Dr. Navracsics Tibor miniszter-helyettes" <tibor.navracsics@parlament.hu>; 
 "zoltan.illes" <zoltan.illes@vm.gov.hu> 

másolatot 
kap:

 info <info@emberiseg.hu>; 
 "Jövőnk.info szerkesztőség" <szerk@jovonk.info>; 
 kuruc <szerk@kuruc.info>; 
 Hírháló Nemzeti <nemzetihirhalo@gmail.com>; 
 "Seres Mária (civilhír)" <civilhir@gmail.com>; 
 "online@nepszabadsag.hu" <online@nepszabadsag.hu>; 
 "info@hirtv.net" <info@hirtv.net>; 
 "01rk@budapest.police.hu" <01rk@budapest.police.hu>; 
 "02rk@budapest.police.hu" <02rk@budapest.police.hu>; 
 "03rk@budapest.police.hu" <03rk@budapest.police.hu>; 
 "04rk@budapest.police.hu" <04rk@budapest.police.hu>; 
 "05rk@budapest.police.hu" <05rk@budapest.police.hu>; 
 "06rk@budapest.police.hu" <06rk@budapest.police.hu>; 
 "07rk@budapest.police.hu" <07rk@budapest.police.hu>; 
 "08rfk@budapest.police.hu" <08rfk@budapest.police.hu>; 
 "09rk@budapest.police.hu" <09rk@budapest.police.hu>; 
 "10rk@budapest.police.hu" <10rk@budapest.police.hu>; 
 "11rk@budapest.police.hu" <11rk@budapest.police.hu>; 
 "12rk@budapest.police.hu" <12rk@budapest.police.hu>; 
 "13rk@budapest.police.hu" <13rk@budapest.police.hu>; 
 "14rk@budapest.police.hu" <14rk@budapest.police.hu>; 
 "15rk@budapest.police.hu" <15rk@budapest.police.hu>; 
 "16rk@budapest.police.hu" <16rk@budapest.police.hu>; 
 "17rk@budapest.police.hu" <17rk@budapest.police.hu>; 
 "18rk@budapest.police.hu" <18rk@budapest.police.hu>; 
 "19rk@budapest.police.hu" <19rk@budapest.police.hu>; 
 "20rk@budapest.police.hu" <20rk@budapest.police.hu>; 
 "21rk@budapest.police.hu" <21rk@budapest.police.hu>; 
 actagg@ggki.hu; 
 "anchoragefbi@ak.net" <anchoragefbi@ak.net>; 
 "andras.gyurk@europarl.europa.eu" <andras.gyurk@europarl.europa.eu>; 
 anett.eles@bankcenter.hu; 
 Angol Nagykövetség <info@britemb.hu>; 
 "apuszta.uk@bv.gov.hu" <apuszta.uk@bv.gov.hu>; 
 "aranka.kisfaludi@parlament.hu" <aranka.kisfaludi@parlament.hu>; 
 "archives@imf.org" <archives@imf.org>; 
 "atlanta@ic.fbi.gov" <atlanta@ic.fbi.gov>; 
 "atomforum@atomforum.hu" <atomforum@atomforum.hu>; 
 Ausztria Nagykövetsége <vie.missions@kum.hu>; 
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 "aviainfo@kbsz.hu" <aviainfo@kbsz.hu>; 
 "babics.norbert@kisalfold.hu" <babics.norbert@kisalfold.hu>; 
 "bako.kata@lapcom.hu" <bako.kata@lapcom.hu>; 
 "baracska.uk@bv.gov.hu" <baracska.uk@bv.gov.hu>; 
 "bauerne.zsuzsanna@molnarkft.hu" <bauerne.zsuzsanna@molnarkft.hu>; 
 bejelentes@kbsz.hu; 
 "bela.glattfelder@europarl.europa.eu" 
<bela.glattfelder@europarl.europa.eu>; 
 "bence.balazs@gll-partners.com" <bence.balazs@gll-partners.com>; 
 "bencsikgyula@szerkesztoseg.stop.hu" 
<bencsikgyula@szerkesztoseg.stop.hu>; 
 bfb.uk@bv.gov.hu; 
 "bfb.uk@oktatasi.gov.hu" <bfb.uk@oktatasi.gov.hu>; 
 "bfcoffice@worldbank.org" <bfcoffice@worldbank.org>; 
 "bgyarmat.uk@bv.gov.hu" <bgyarmat.uk@bv.gov.hu>; 
 "biocid.helpdesk@oth.antsz.hu" <biocid.helpdesk@oth.antsz.hu>; 
 "bip.wniosek@wp.mil.pl" <bip.wniosek@wp.mil.pl>; 
 biro.gyula@geodezia.hu; 
 "birosag@bacs.birosag.hu" <birosag@bacs.birosag.hu>; 
 "birosag@baranya.birosag.hu" <birosag@baranya.birosag.hu>; 
 "birosag@bekes.birosag.hu" <birosag@bekes.birosag.hu>; 
 "birosag@bkkb.birosag.hu" <birosag@bkkb.birosag.hu>; 
 "birosag@borsod.birosag.hu" <birosag@borsod.birosag.hu>; 
 "birosag@csepel.birosag.hu" <birosag@csepel.birosag.hu>; 
 "birosag@csongrad.birosag.hu" <birosag@csongrad.birosag.hu>; 
 "birosag@dit.birosag.hu" <birosag@dit.birosag.hu>; 
 "birosag@fejer.birosag.hu" <birosag@fejer.birosag.hu>; 
 "birosag@fovaros.birosag.hu" <birosag@fovaros.birosag.hu>; 
 "birosag@gyor.birosag.hu" <birosag@gyor.birosag.hu>; 
 "birosag@gyoritb.birosag.hu" <birosag@gyoritb.birosag.hu>; 
 "birosag@hajdu.birosag.hu" <birosag@hajdu.birosag.hu>; 
 birosagitortenetek@echotv.hu; 
 bodolay.zsofia@echotv.hu; 
 bogadzoltan@szerkesztoseg.pecsistop.hu; 
 "bognarne.vera@molnarkft.hu" <bognarne.vera@molnarkft.hu>; 
 bohuspeter@szerkesztoseg.stop.hu; 
 "bozsik.erzsebet@ogyi.hu" <bozsik.erzsebet@ogyi.hu>; 
 "buffalo@ic.fbi.gov" <buffalo@ic.fbi.gov>; 
 "bv@rtf.hu" <bv@rtf.hu>; 
 bvberenike@ggki.hu; 
 "bzstitk@mazsihisz.com" <bzstitk@mazsihisz.com>; 
 "campfema@williamlewisfilms.com" <campfema@williamlewisfilms.com>; 
 "chevra@bzsh.axelero.net" <chevra@bzsh.axelero.net>; 
 chicago <Chicago@ic.fbi.gov>; 
 "cleveland.cv@ic.fbi.gov" <cleveland.cv@ic.fbi.gov>; 
 "cologne@migrationbureau.com" <cologne@migrationbureau.com>; 
 "com@bea-fr.org" <com@bea-fr.org>; 
 "communityrelations@imf.org" <communityrelations@imf.org>; 
 "contact@infolive.tv" <contact@infolive.tv>; 
 "copyright@imf.org" <copyright@imf.org>; 
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 "cziraki.viktoria@kisalfold.hu" <cziraki.viktoria@kisalfold.hu>; 
 "csaba.ory@europarl.europa.eu" <csaba.ory@europarl.europa.eu>; 
 csabanyi.lajos@geodezia.hu; 
 "cseh.robert@kisalfold.hu" <cseh.robert@kisalfold.hu>; 
 csepreghy.anna@gmail.com; 
 csontos.lajos@geodezia.hu; 
 "dabasit@airplanet.hu" <dabasit@airplanet.hu>; 
 "debrecen.uk@bv.gov.hu" <debrecen.uk@bv.gov.hu>; 
 "demokraciakozpont@fidesz.hu" <demokraciakozpont@fidesz.hu>; 
 dialoque@ec.ncsc.mil; 
 "Dr. Gaudi-Nagy Tamás" <drgaudi@drgaudi.hu>; 
 "drfeldmajerelnok@mazsihisz.com" <drfeldmajerelnok@mazsihisz.com>; 
 "echelongso@gmail.com" <echelongso@gmail.com>; 
 "ede@inforadio.hu" <ede@inforadio.hu>; 
 Editor@educate-yourself.org; 
 ee <bertha.szilvia@jobbik.hu>; 
 "egely@egely.hu" <egely@egely.hu>; 
 "egely@t-online.hu" <egely@t-online.hu>; 
 "eger.uk@bv.gov.hu" <eger.uk@bv.gov.hu>; 
 "ellenorzes@oth.antsz.hu" <ellenorzes@oth.antsz.hu>; 
 Toroczkai László <elnok@hvim.hu>; 
 "emanuel@mazsihisz.com" <emanuel@mazsihisz.com>; 
 "enagy@lapcom.hu" <enagy@lapcom.hu>; 
 EP delegáció <epp-hundeleg@europarl.europa.eu>; 
 Eszter Fórizs <eforizs111@gmail.com>; 
 "ethics@imf.org" <ethics@imf.org>; 
 "europe@migrationbureau.com" <europe@migrationbureau.com>; 
 EX SA <exsa-wm@gmx.net>; 
 "exsa@aeki.kfki.hu" <exsa@aeki.kfki.hu>; 
 "falusi.tagozat@fidesz.hu" <falusi.tagozat@fidesz.hu>; 
 "fbi.dallas@ic.fbi.gov" <fbi.dallas@ic.fbi.gov>; 
 Fehér Kéményseprők <info@feherkemeny.com>; 
 Fidelitas Központi Iroda <fidelitas@fidelitas.hu>; 
 "fidesz@fidesz.hu" <fidesz@fidesz.hu>; 
 film@kordastudio.hu; 
 "filmcredo@t-online.hu" <filmcredo@t-online.hu>; 
 "filmszallitm@mokep.hu" <filmszallitm@mokep.hu>; 
 fine@reak.bme.hu; 
 "fondoedificiculto@interno.it" <fondoedificiculto@interno.it>; 
 "fovaros.uk@bv.gov.hu" <fovaros.uk@bv.gov.hu>; 
 "gaudi-nagy.tamas" <gaudi-nagy.tamas@parlament.hu>; 
 "gazda.tagozat@fidesz.hu" <gazda.tagozat@fidesz.hu>; 
 "gazdig@oth.antsz.hu" <gazdig@oth.antsz.hu>; 
 "gms.fou@mku.hu" <gms.fou@mku.hu>; 
 Gonda László <gonda2006@gmail.com>; 
 "gordon.bajnai" <Gordon.Bajnai@meh.gov.hu>; 
 "graczer@seismology.hu" <graczer@seismology.hu>; 
 "gricz.istvan@origo.hu" <gricz.istvan@origo.hu>; 
 "gricz.monika@origo.hu" <gricz.monika@origo.hu>; 
 gross.miklos@geodezia.hu; 
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 "gyor.uk@bv.gov.hu" <gyor.uk@bv.gov.hu>; 
 "gyori@seismology.hu" <gyori@seismology.hu>; 
 "gyula.uk@bv.gov.hu" <gyula.uk@bv.gov.hu>; 
 H Zoli <alterockz@hotmail.com>; 
 hetimerleg@echotv.hu; 
 hirado@echotv.hu; 
 "hirdetes@molnarkft.hu" <hirdetes@molnarkft.hu>; 
 "humanpolitika@oth.antsz.hu" <humanpolitika@oth.antsz.hu>; 
 "hungarianechelon@gmail.com" <hungarianechelon@gmail.com>; 
 "id. Demeter Zoltán" <demeterzoltan@invitel.hu>; 
 "ildiko.gall-pelcz@europarl.europa.eu" <ildiko.gall-
pelcz@europarl.europa.eu>; 
 info <info@munkaspart.hu>; 
 "info-hu@twoo.com" <info-hu@twoo.com>; 
 "info@atv.hu" <info@atv.hu>; 
 "info@bennfentes.info" <info@bennfentes.info>; 
 "info@chartcenter.hu" <info@chartcenter.hu>; 
 "info@dmhungary.hu" <info@dmhungary.hu>; 
 "info@euronuclear.org" <info@euronuclear.org>; 
 "info@gazdasagiradio.hu" <info@gazdasagiradio.hu>; 
 "info@georisk.hu" <info@georisk.hu>; 
 "info@karpathaza.hu" <info@karpathaza.hu>; 
 "info@klubradio.hu" <info@klubradio.hu>; 
 "info@liveinfo.hu" <info@liveinfo.hu>; 
 "info@mail.giro.hu" <info@mail.giro.hu>; 
 "info@mkih.hu" <info@mkih.hu>; 
 "info@mnb.hu" <info@mnb.hu>; 
 "info@mszp.hu" <info@mszp.hu>; 
 "info@office.mta.hu" <info@office.mta.hu>; 
 "info@vinczelilla.hu" <info@vinczelilla.hu>; 
 "infohaarp@haarp.alaska.edu" <infohaarp@haarp.alaska.edu>; 
 "information@aipac.org" <information@aipac.org>; 
 "inkal@t-online.hu" <inkal@t-online.hu>; 
 "insinfo@imf.org" <insinfo@imf.org>; 
 "inspekt@ogyi.hu" <inspekt@ogyi.hu>; 
 "intercom@intercom.hu" <intercom@intercom.hu>; 
 "investor.relations@richter.hu" <investor.relations@richter.hu>; 
 Irán Nagykövetsége <embiran@nextra.hu>; 
 Irán Nagykövetsége <embiran@iranembassy.hu>; 
 "ist@nsa.gov" <ist@nsa.gov>; 
 istvan.rezso@bankcenter.hu; 
 "it@fidesz.hu" <it@fidesz.hu>; 
 itaro@unhcr.org; 
 "itarodon@unhcr.org" <itarodon@unhcr.org>; 
 "itaropi@unhcr.org" <itaropi@unhcr.org>; 
 "itthon@hetivalasz.hu" <itthon@hetivalasz.hu>; 
 "ivankovics.jozsef@kisalfold.hu" <ivankovics.jozsef@kisalfold.hu>; 
 Izrael Nagykövetsége <info@budapest.mfa.gov.il>; 
 "jacek.sonta@mon.gov.pl" <jacek.sonta@mon.gov.pl>; 
 "janos.ader@europarl.europa.eu" <janos.ader@europarl.europa.eu>; 
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 "janos.papp@mtv.hu" <janos.papp@mtv.hu>; 
 Jobbik <jobbik@jobbik.hu>; 
 jobbiknemesvamos@freemail.hu; 
 jobbiktapolca@freemail.hu; 
 "jobs@imf.org" <jobs@imf.org>; 
 "jozsef.szajer@europarl.europa.eu" <jozsef.szajer@europarl.europa.eu>; 
 "jszukosdi@kisalfold.hu" <jszukosdi@kisalfold.hu>; 
 "k.ordog@richter.hu" <k.ordog@richter.hu>; 
 "kaposvar.uk@bv.gov.hu" <kaposvar.uk@bv.gov.hu>; 
 "karika.szimonetta@kisalfold.hu" <karika.szimonetta@kisalfold.hu>; 
 Katonai Biztonsági Hivatal <kozerdeku@kbh.gov.hu>; 
 Katonai Felderítő Hivatal <postamester@kfh.hu>; 
 Kecskeméti Városi Bíróság <birosag@kmet.birosag.hu>; 
 "kelemen.attila@vasnepe.hu" <kelemen.attila@vasnepe.hu>; 
 "kepujsag@molnarkft.hu" <kepujsag@molnarkft.hu>; 
 kernerzsolt@szerkesztoseg.stop.hu; 
 kertics.dia@kisalfold.hu; 
 "kinga.gal@europarl.europa.eu" <kinga.gal@europarl.europa.eu>; 
 kiss.erika@echotv.hu; 
 "kissjozsef@szerkesztoseg.stop.hu" <kissjozsef@szerkesztoseg.stop.hu>; 
 "klinikh@oth.antsz.hu" <klinikh@oth.antsz.hu>; 
 "klinvizsg@ogyi.hu" <klinvizsg@ogyi.hu>; 
 "kommunikacio@mnb.hu" <kommunikacio@mnb.hu>; 
 "korhaz.uk@bv.gov.hu" <korhaz.uk@bv.gov.hu>; 
 korrektura@echotv.hu; 
 "Kovács Árpád altábornagy, katonai főügyész" <kluh@mku.hu>; 
 "Kovács Árpád altábornagy, katonai főügyész" <klu@mku.hu>; 
 Kovács Tamás <lu@mku.hu>; 
 "kovacs.edina@lapcom.hu" <kovacs.edina@lapcom.hu>; 
 "kovacs.m.veronika@klubradio.hu" <kovacs.m.veronika@klubradio.hu>; 
 kovacs@ggki.hu; 
 "kovats.adam@origo.hu" <kovats.adam@origo.hu>; 
 "kozbeszerzes@mnb.hu" <kozbeszerzes@mnb.hu>; 
 TV2 Közönség <kozonsegszolgalat@tv2.hu>; 
 "kozp.szerk@plt.hu" <kozp.szerk@plt.hu>; 
 "kpe@fidesz.hu" <kpe@fidesz.hu>; 
 kubinyi@echotv.hu; 
 "kuruc.info" <info@kuruc.info>; 
 "laszlo.surjan@europarl.europa.eu" <laszlo.surjan@europarl.europa.eu>; 
 "leebadam@szerkesztoseg.stop.hu" <leebadam@szerkesztoseg.stop.hu>; 
 legkor@echotv.hu; 
 Lengyelország Nagykövetsége <ambpl-weh@axelero.hu>; 
 Libanon <amblib@axelero.hu>; 
 "livia.jaroka@europarl.europa.eu" <livia.jaroka@europarl.europa.eu>; 
 "lungodro@t-online.hu" <lungodro@t-online.hu>; 
 "MAD-Amt@t-online.de" <MAD-Amt@t-online.de>; 
 "mafilm@mafilm.hu" <mafilm@mafilm.hu>; 
 "mafilmrent@mafilmrent.hu" <mafilmrent@mafilmrent.hu>; 
 Magyar Hírlap gazdaság <eco@magyarhirlap.hu>; 
 "Magyar Hírlap külp." <kul@magyarhirlap.hu>; 
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 "Magyar Nemzet főszerk." <nezo.laszlo@mno.hu>; 
 "Magyar Nemzet főszerk.hely.1." <dhg@mno.hu>; 
 "Magyar Nemzet főszerk.hely.2." <csermely.peter@mno.hu>; 
 managing-editor@nytimes.com; 
 "mandiner@mandiner.hu" <mandiner@mandiner.hu>; 
 "mandziegler@cemp.hu" <mandziegler@cemp.hu>; 
 "maraton.fehervar@maraton.plt.hu" <maraton.fehervar@maraton.plt.hu>; 
 "maraton.szombathely@maraton.plt.hu" 
<maraton.szombathely@maraton.plt.hu>; 
 "maraton@maraton.plt.hu" <maraton@maraton.plt.hu>; 
 "maratonkanizsa@maraton.plt.hu" <maratonkanizsa@maraton.plt.hu>; 
 marineinfo@kbsz.hu; 
 marjay.gyula@geodezia.hu; 
 mark@sunserv.kfki.hu; 
 "marta@seismology.hu" <marta@seismology.hu>; 
 mazsihisz@szeretetkh.datanet.hu; 
 "mcse@mcse.hu" <mcse@mcse.hu>; 
 "media@imf.org" <media@imf.org>; 
 "mehlhoffer.tamas@gazdasag.hu" <mehlhoffer.tamas@gazdasag.hu>; 
 melymagyar@echotv.hu; 
 "membership@aipac.org" <membership@aipac.org>; 
 mentes@ggki.hu; 
 miami <Miami@ic.fbi.gov>; 
 "miko.peter@origo.hu" <miko.peter@origo.hu>; 
 "minneapolis@ic.fbi.gov" <minneapolis@ic.fbi.gov>; 
 "miskolc.uk@bv.gov.hu" <miskolc.uk@bv.gov.hu>; 
 MKLU WebSite info <info@mku.hu>; 
 "mlinkovics.ildiko@gazdasag.hu" <mlinkovics.ildiko@gazdasag.hu>; 
 "mokep@mokep.hu" <mokep@mokep.hu>; 
 molnar.klaudia@echotv.hu; 
 Mónus Áron <monusaron@monusaron.com>; 
 Morvai Krisztina <morvaikr@t-online.hu>; 
 "morvai.krisztina@jobbik.hu" <morvai.krisztina@jobbik.hu>; 
 "mosonmagyarovar@kisalfold.hu" <mosonmagyarovar@kisalfold.hu>; 
 "mschrader@imf.org" <mschrader@imf.org>; 
 MTE - Monitoring Bizottság <contact@mte.hu>; 
 MTE - Ravasz Pálma <ravaszp@mte.hu>; 
 "mti@mti.hu" <mti@mti.hu>; 
 "munkas.tagozat@fidesz.hu" <munkas.tagozat@fidesz.hu>; 
 Musica Viva <luce.musica999@gmail.com>; 
 "mviguini@oi.com.br" <mviguini@oi.com.br>; 
 "mvm@mvm.hu" <mvm@mvm.hu>; 
 "nagy.anita@ogyi.hu" <nagy.anita@ogyi.hu>; 
 "nagy.roland@kisalfold.hu" <nagy.roland@kisalfold.hu>; 
 "nagyfa.uk@bv.gov.hu" <nagyfa.uk@bv.gov.hu>; 
 "nagygabor@szerkesztoseg.stop.hu" <nagygabor@szerkesztoseg.stop.hu>; 
 nagylaszlo@szerkesztoseg.stop.hu; 
 nattomi@ggki.hu; 
 Nemzetbiztonsági Hivatal <nbh@mail.nbh.gov.hu>; 
 netsup@mail.kfki.hu; 
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 neworleans <Neworleans@ic.fbi.gov>; 
 notification@kbsz.hu; 
 Novák Előd <novak.elod@jobbik.hu>; 
 novak@ggki.hu; 
 "ny1@ic.fbi.gov" <ny1@ic.fbi.gov>; 
 "nyugdijas.tagozat@fidesz.hu" <nyugdijas.tagozat@fidesz.hu>; 
 "obf@ogyi.hu" <obf@ogyi.hu>; 
 "obs@gothard.hu" <obs@gothard.hu>; 
 oco@oco.hu; 
 "ogyi@ogyi.hu" <ogyi@ogyi.hu>; 
 "Omaha@ic.fbi.gov" <Omaha@ic.fbi.gov>; 
 onlina@dh-online.hu; 
 "online-hirdetes@plt.hu" <online-hirdetes@plt.hu>; 
 "online@atv.hu" <online@atv.hu>; 
 "online@fmh.hu" <online@fmh.hu>; 
 "online@kisalfold.hu" <online@kisalfold.hu>; 
 online@naplo-online.hu; 
 "online@vasnepe.hu" <online@vasnepe.hu>; 
 "online@zalaihirlap.hu" <online@zalaihirlap.hu>; 
 "orezred@kor.gov.hu" <orezred@kor.gov.hu>; 
 Pakisztán Nagykövetsége <parepbudapest@yahoo.com>; 
 Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>; 
 "panasziroda@mav.hu" <panasziroda@mav.hu>; 
 "petra.eke@parlament.hu" <petra.eke@parlament.hu>; 
 PKSZ lista <pksz@hirhalo.net>; 
 "plhorvath@kisalfold.hu" <plhorvath@kisalfold.hu>; 
 "polgarihirszemle@yahoo.co.uk" <polgarihirszemle@yahoo.co.uk>; 
 polgarmester@e-tatabanya.hu; 
 "polgarmester@pesterzsebet.hu" <polgarmester@pesterzsebet.hu>; 
 Police in Hungary <orfkvezeto@orfk.police.hu>; 
 "porkolab.judit@lapcom.hu" <porkolab.judit@lapcom.hu>; 
 "portland@ic.fbi.gov" <portland@ic.fbi.gov>; 
 Press in Hungarian Justice Ministry <sajto@irm.gov.hu>; 
 "press@aipac.org" <press@aipac.org>; 
 "public-inquiries@hq.nasa.gov" <public-inquiries@hq.nasa.gov>; 
 "publicaffairs@imf.org" <publicaffairs@imf.org>; 
 "publications@imf.org" <publications@imf.org>; 
 "rabakoz@kisalfold.hu" <rabakoz@kisalfold.hu>; 
 "rtlklub.hu@rtlklub.hu" <rtlklub.hu@rtlklub.hu>; 
 "sajto@hajdu.birosag.hu" <sajto@hajdu.birosag.hu>; 
 "sajto@komarom.birosag.hu" <sajto@komarom.birosag.hu>; 
 "sajto@nmhh.hu" <sajto@nmhh.hu>; 
 "sajto@office.mta.hu" <sajto@office.mta.hu>; 
 "salom@interware.hu" <salom@interware.hu>; 
 Sándor Nagy <naleksz@gmail.com>; 
 "sito.dlci@interno.it" <sito.dlci@interno.it>; 
 "sopron@kisalfold.hu" <sopron@kisalfold.hu>; 
 "stftit@mnb.hu" <stftit@mnb.hu>; 
 "stop@szerkesztoseg.stop.hu" <stop@szerkesztoseg.stop.hu>; 
 Szaúd-Arábia <huemb@mofa.gov.sa>; 
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 "szeged.uk@bv.gov.hu" <szeged.uk@bv.gov.hu>; 
 "szeghalmi.balazs@kisalfold.hu" <szeghalmi.balazs@kisalfold.hu>; 
 "szekely.tamas@origo.hu" <szekely.tamas@origo.hu>; 
 "szekszard.uk@bv.gov.hu" <szekszard.uk@bv.gov.hu>; 
 Judit Szendroi <szendroi@ggki.hu>; 
 "szerk@fmh.plt.hu" <szerk@fmh.plt.hu>; 
 szerkeszto@kdnp.hu; 
 szerkesztoseg@dh.hu; 
 "szerkesztoseg@kisalfold.hu" <szerkesztoseg@kisalfold.hu>; 
 szfki@szfki.hu; 
 "szolidaritas.hatorszag@gmail.com" <szolidaritas.hatorszag@gmail.com>; 
 "tagozatok@fidesz.hu" <tagozatok@fidesz.hu>; 
 "terjesztes@kisalfold.hu" <terjesztes@kisalfold.hu>; 
 "tibor@seismology.hu" <tibor@seismology.hu>; 
 "tiszalok.uk@bv.gov.hu" <tiszalok.uk@bv.gov.hu>; 
 "tisztifoorvos@oth.antsz.hu" <tisztifoorvos@oth.antsz.hu>; 
„Hende Csaba” <csaba.hende@parlament.hu>; 
 "tortenelmikisgazdapart@gmail.com" <tortenelmikisgazdapart@gmail.com>; 
 toth.iren@kbsz.hu; 
 "totha@nepszabadsag.hu" <totha@nepszabadsag.hu>; 
 "tothl@nepszabadsag.hu" <tothl@nepszabadsag.hu>; 
 "tv2text@tv2.hu" <tv2text@tv2.hu>; 
 "ugyfelkapu@keh.hu" <ugyfelkapu@keh.hu>; 
 "un-mission@kum.hu" <un-mission@kum.hu>; 
 USA White Hall <info@messages.whitehouse.gov>; 
 "valasztasi.fo@kim.gov.hu" <valasztasi.fo@kim.gov.hu>; 
 Választópolgárok Szövetsége <valasztopolgarok@vnet.hu>; 
 Vanilia <korruptorszag@citromail.hu>; 
 varju.frigyes@echotv.hu; 
 "vas@szuperinfo.hu" <vas@szuperinfo.hu>; 
 "vasnepe@vasnepe.hu" <vasnepe@vasnepe.hu>; 
 "veszprem.uk@bv.gov.hu" <veszprem.uk@bv.gov.hu>; 
 videos@imf.org; 
 "vilagunk@gmail.com" <vilagunk@gmail.com>; 
 "webmaster@imf.org" <webmaster@imf.org>; 
 webmester@kdnp.hu; 
 "worluk@mail.index.hu" <worluk@mail.index.hu>; 
 "zoltan.bago@europarl.europa.eu" <zoltan.bago@europarl.europa.eu>; 
 "adam.kosa@europarl.europa.eu" <adam.kosa@europarl.europa.eu> 

 
CSAK FIGYELNI KELL, HOGY A FENT CÍMZETT KORMÁNYTAGOK, KÉPVISELŐK, 
MAGYAR ÉRDEK- ÉS JOGVÉDŐK, SZEMÉLYEK ÉS INTÉZMÉNYEK, MÉDIUMOK 
KÖZÜL A MAGYAR LAKOSSÁG ELŐTT MELYIK HALLGATJA EL, MELYIK HAZUDJA 
SZEMBE, MELYIK KICSINYLI LE A FENTI MELLÉKLET SZERINTI TITKOS CSŐD 
FŐOKOT, S HOGY MELYIKÜK NEM AKARJA SZÁMONKÉRNI AZ EURÓPAI UNIÓTÓL, 
MELYIKÜK NEM AKARJA A CSŐDFŐOK MEGSZÜNTETÉSÉT KÖVETELNI, ÉS LÁTJUK, 
MELYIKÜK A MAGYAR NÉP NYÍLT AVAGY TITKOS, KÜLSŐ VAGY BELSŐ ELLENSÉGE!  
 
VERŐCE, 2013. 06. 11.                                                                                         Tejfalussy András 

www.t
ej

fa
lu
ss

y.
co

m



10/10. oldal, 2013-06-11,  Kód: hazarulokat-es-bunsegedeiket-leleplezo-modszer-130611 

Az eltitkolt csőd főokokról a Magyar Országgyűlés által válasz nélkül hagyott közérdekű Petíciónk: 

A www.tejfalussy.com honlap VITAROVATÁBAN fogjuk közzétenni a t. 
Címzettek aláírásával hitelesített, hozzánk megküldött állásfoglalásait! 
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