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Tejfalussy  András  okl.  mérnök  (személyi  szám:  1-420415-0215),  Ptk.  484-487.  §  szerinti 
közérdekű  bejelentésekkel  és  közérdekű  javaslatokkal  kárelhárító  méréstani  szakértő, 
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk, Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 
1036  Budapest,  Lajos  u.  115., www.tejfalussy.com,  mobil: +36-202181408, 
email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

Tisztelt Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter úr! 

Állíttassa  le  azt,  hogy  a  keresztény  magyarokat  ivóvíz  szennyezési,  tiszta  ivóvízhez  jutásukat 
akadályozási,  konyhasó  megvonási,  mérgező  kálisóval  műtrágyázási  és  azzal  ételízesítési  "vegyi 
fegyverekkel"  irtják!  Lásd  a  honlapjainkon  és  az  alábbi  mellékletekben  dokumentált  méréstani 
bizonyítékokat!

 Tudja, hogy a "népirtást engedésük miatt Önöket pl. a "keresztények sokkos gyilkosának" is nevezik? 
 Véleményem  szerint  nem ez  a  jó  megoldás,  hanem az,  ha  Önök  véget  vetnek  a  magyarok  elleni  
fajirtásnak!

Verőce, 2013. 11. 25.

Tejfalussy András

Pontosított bejelentés:

Áder János köztársasági elnök nyilvános közérdekű bejelentésként kapja: 

Amíg hatályban tartják a minden zsidót mindenhol csalásra, rablógyilkosságra, fajirtásra kötelező mózesi 
és talmudi törvényeket, addig folyamatos nyilvános lázítás is szükséges "bűnöző zsidók közösségei" ellen. 
A Bűnügyi Perturbációs Analízis című 92. email könyvem közérdekű bejelentésként kifejezetten ezt a célt, 
a magyarok jogos önvédelmét, nemzeti létvédelmét szolgálja.

Mellékletek:

Feljelentési kötelezettség, Email könyv 88., Email könyv 91, Email könyv 92.

Verőce, 2013. 11. 25.

www.tejfalussy.com

mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
tel:%2B36-202181408
http://www.tejfalussy.com/


feladó: András Tejfalussy <tejfalussy.andras@gmail.com>

címzett: "Dr. Hende Csaba" <csaba.hende@parlament.hu>

másolatot kap: peter.agh@parlament.hu;
 Ángyán József <jozsef.angyan@parlament.hu>;
 laszlo.b.nagy@parlament.hu;
 mihaly.babak@parlament.hu;
 gabriella.babi@parlament.hu;
 janos.bacskai@parlament.hu;
 jozsef.balazs@parlament.hu;
 gyorgy.balla@parlament.hu;
 mihaly.balla@parlament.hu;
 zoltan.balog@parlament.hu;
 jozsef.balogh@parlament.hu;
 "erik.banki@parlament.hu" <erik.banki@parlament.hu>;
 banyai@parlament.hu;
 monika.bartos@parlament.hu;
 istvan.bebes@parlament.hu;
 zsolt.becso@parlament.hu;
 janos.bencsik@parlament.hu;
 laszlo.berenyi@parlament.hu;
 biro.mark@parlament.hu;
 "imre.bodo@parlament.hu" <imre.bodo@parlament.hu>;
 zsolt.bohacs@parlament.hu;
 istvan.boka@parlament.hu;
 istvan.boldog@parlament.hu;
 borbely.lenard@parlament.hu;
 zsolt.borkai@parlament.hu;
 eva.brajer@parlament.hu;
 marton.braun@parlament.hu;
 gyula.budai@parlament.hu;
 zsolt.csampa@parlament.hu;
 zsolt.csenger-zalan@parlament.hu;
 peter.cseresnyes@parlament.hu;
 cserna.gabor@parlament.hu;
 andras.cser-palkovics@parlament.hu;
 peter.csizi@parlament.hu;
 "csobor.katalin@parlament.hu" <csobor.katalin@parlament.hu>;
 gyorgy.czervan@parlament.hu;
 szabolcs.czira@parlament.hu;
 sandor.czomba@parlament.hu;
 judit.bertalan@parlament.hu;
 daher.pierre@parlament.hu;
 Dancso Jozsi <jozsef.dancso@parlament.hu>;
 bela.danko@parlament.hu;
 "ervin.demeter@parlament.hu" <ervin.demeter@parlament.hu>;
 zoltan.demeter@parlament.hu;
 csaba.diossi@parlament.hu;
 lajos.dorkota@parlament.hu;
 "ilona.ekes@parlament.hu" <ilona.ekes@parlament.hu>;
 jozsef.ekes@parlament.hu;
 norbert.erdos@parlament.hu;
 florian.farkas@parlament.hu;
 sandor.farkas@parlament.hu;
 zoltan.farkas@parlament.hu;
 sandor.fazekas@parlament.hu;
 andor.fejer@parlament.hu;
 janos.fonagy@parlament.hu;
 sandor.font@parlament.hu;
 gyula.foldesi@parlament.hu;
 istvan.fulop@parlament.hu;
 robert.gajda@parlament.hu;
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 attila.gelencser@parlament.hu;
 attila.gruber@parlament.hu;
 denes.gulyas@parlament.hu;
 gergely.gulyas@parlament.hu;
 endre.gyimesi@parlament.hu;
 alpar.gyoparos@parlament.hu;
 balazs.gyorffy@parlament.hu;
 istvan.gyorgy@parlament.hu;
 csaba.gyutai@parlament.hu;
 sandor.hadhazy@parlament.hu;
 janos.halasz@parlament.hu;
 hano.miklos@parlament.hu;
 tamas.heintz@parlament.hu;
 istvan.herman@parlament.hu;
 ferenc.hirt@parlament.hu;
 antal.hollosi@parlament.hu;
 peter.hoppal@parlament.hu;
 istvan.horvath@parlament.hu;
 "janos.horvath@parlament.hu" <janos.horvath@parlament.hu>;
 laszlo.horvath@parlament.hu;
 Dr.horvath.zsolt@parlament.hu;
 zsolt.horvath@parlament.hu;
 richard.horcsik@parlament.hu;
 "zoltan.illes" <zoltan.illes@parlament.hu>;
 laszlo.ivan@parlament.hu;
 ferenc.ivanics@parlament.hu;
 istvan.jakab@parlament.hu;
 ildiko.bene@parlament.hu;
 krisztian.kapus@parlament.hu;
 akos.kara@parlament.hu;
 laszlo.karako@parlament.hu;
 janos.kerenyi@parlament.hu;
 Attila.Kiss@parlament.hu;
 kocsis.mate@parlament.hu;
 ferenc.koncz@parlament.hu;
 karoly.kontrat@parlament.hu;
 pal.kontur@parlament.hu;
 lajos.kosa@parlament.hu;
 laszlo.koszorus@parlament.hu;
 erno.kovacs@parlament.hu;
 ferenc.kovacs.dr@parlament.hu;
 ferenc.kovacs@parlament.hu;
 jozsef.kovacs@parlament.hu;
 peter.kovacs@parlament.hu;
 zoltan.koszegi@parlament.hu;
 janos.kovari@parlament.hu;
 kover.laszlo@parlament.hu;
 gabor.kubatov@parlament.hu;
 laszlo.kucsak@parlament.hu;
 jozsef.kulcsar@parlament.hu;
 lajos.kupcsok@parlament.hu;
 andras.kupper@parlament.hu;
 laszlo.simon@parlament.hu;
 magdolna.sira@parlament.hu;
 zsolt.lang@parlament.hu;
 tamas.laszlo@parlament.hu;
 jeno.lasztovicza@parlament.hu;
 janos.lazar@parlament.hu;
 Lezsák Sándor <sandor.lezsak@parlament.hu>;
 lipok.sandor@parlament.hu;
 laszlo.lukacs@parlament.hu;
 jozsefne.magori@parlament.hu;
 anna.magyar@parlament.hu;
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 Jeno.Manninger@parlament.hu;
 attila.marton@parlament.hu;
 gyorgy.matolcsy@parlament.hu;
 Dr Mátrai Márta <marta.matrai@parlament.hu>;
 tamas.meggyes@parlament.hu;
 erzsebet.menczer@parlament.hu;
 roland.mengyi@parlament.hu;
 peter.mihalovics@parlament.hu;
 agnes.molnar@parlament.hu;
 attila.molnar@parlament.hu;
 csaba.nagy@parlament.hu;
 gabor.nagy@parlament.hu;
 istvan.nagydr@parlament.hu;
 istvan.nagy@parlament.hu;
 "Dr. Navracsics Tibor mimiszter-helyettes" <tibor.navracsics@parlament.hu>;
 szilard.nemeth@parlament.hu;
 zoltan.nemeth@parlament.hu;
 zsolt.nemeth@parlament.hu;
 zoltan.nogradi@parlament.hu;
 zsolt.nyitrai@parlament.hu;
 ferenc.obreczan@parlament.hu;
 ferenc.odor@parlament.hu;
 "viktor.orban" <viktor.orban@parlament.hu>;
 laszlo.orvendi@parlament.hu;
 karoly.panczel@parlament.hu;
 "ferenc.papcsak@parlament.hu" <ferenc.papcsak@parlament.hu>;
 vilmos.patay@parlament.hu;
 imre.pesti@parlament.hu;
 imre.pichler@parlament.hu;
 laszlo.pinter@parlament.hu;
 janos.pocs@parlament.hu;
 tibor.pogacsas@parlament.hu;
 zoltan.pokorni@parlament.hu;
 "jozsef.polics@parlament.hu" <jozsef.polics@parlament.hu>;
 laszlo.posan@parlament.hu;
 arpad.potapi@parlament.hu;
 imre.puskas@parlament.hu;
 robert.racz@parlament.hu;
 robert.repassy@parlament.hu;
 mariusz.revesz@parlament.hu;
 riz.gabor@parlament.hu;
 levente.riz@parlament.hu;
 antal.rogan@parlament.hu;
 roman.istvan@parlament.hu;
 keresztes.monika@parlament.hu;
 sagi.istvan@parlament.hu;
 schmidt.csaba@parlament.hu;
 laszlo.sebestyen@parlament.hu;
 Selmeczi Gabriella <gabriella.selmeczi@parlament.hu>;
 miklos.simon@parlament.hu;
 simonka.gyorgy@parlament.hu;
 szabo.csaba@parlament.hu;
 erika.szabo@parlament.hu;
 tamas.szabo@parlament.hu;
 zsolt.szabo@parlament.hu;
 imre.szakacs@parlament.hu;
 ferenc.szalay@parlament.hu;
 szalay.peter@parlament.hu;
 kristof.szatmary@parlament.hu;
 "attila.szedlak@parlament.hu" <attila.szedlak@parlament.hu>;
 jozsef.szeko@parlament.hu;
 szekyne@parlament.hu;
 peter.szijjarto@parlament.hu;
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 tibor.szollath@parlament.hu;
 lajos.szucs@parlament.hu;
 talaber.marta@parlament.hu;
 andras.tallai@parlament.hu;
 barnabas.tamas@parlament.hu;
 gergely.tapolczai@parlament.hu;
 laszlo.taso@parlament.hu;
 zoltan.tessely@parlament.hu;
 istvan.tiba@parlament.hu;
 zsolt.tiffan@parlament.hu;
 attila.tilki@parlament.hu;
 ferenc.toth@parlament.hu;
 gabor.toth-fidesz@parlament.hu;
 bela.turi.kovacs@parlament.hu;
 attila.ughy@parlament.hu;
 zsolt.vnemeth@parlament.hu;
 gyula.vantara@parlament.hu;
 gabor.varga@parlament.hu;
 istvan.varga@parlament.hu;
 Jozsef.Varga@parlament.hu;
 mihaly.varga@parlament.hu;
 tamas.vargha@parlament.hu;
 imre.vas@parlament.hu;
 laszlo.vecsey@parlament.hu;
 laszlo.vigh@parlament.hu;
 laszlo.vincze@parlament.hu;
 gyozo.vinnai@parlament.hu;
 istvan.vitanyi@parlament.hu;
 pal.volner@parlament.hu;
 zsolt.wintermantel@parlament.hu;
 maria.wittner@parlament.hu;
 gabor.zombor@parlament.hu;
 marcell.zsiga@parlament.hu;
 obert.zsigo@parlament.hu;
 andras.aradszki@parlament.hu;
 gabor.bagdy@parlament.hu;
 tamas.basthy@parlament.hu;
 balazs.bus@parlament.hu;
 matyas.firtl@parlament.hu;
 laszlo.foldi@parlament.hu;
 laszlo.habis@parlament.hu;
 janos.hargitai@parlament.hu;
 peter.harrach@parlament.hu;
 pal.hoffman@parlament.hu;
 rozsa.hoffmann@parlament.hu;
 ferenc.kalmar@parlament.hu;
 otto.karvalics@parlament.hu;
 "Dr. Lanczendorfer Erzsébet" <erzsebet.lanczendorfer@parlament.hu>;
 janos.latorcai@parlament.hu;
 tamas.lukacs@parlament.hu;
 michl.jozsef@parlament.hu;
 jozsef.moring@parlament.hu;
 andor.nagy@parlament.hu;
 kalman.nagy.dr@parlament.hu;
 istvan.palffy@parlament.hu;
 tivadar.puskas@parlament.hu;
 Rétvári Bence <bence.retvari@parlament.hu>;
 gyorgy.rubovszky@parlament.hu;
 laszlo.salamon@parlament.hu;
 tamas.saringer@parlament.hu;
 Semjén Zsolt <zsolt.semjen@parlament.hu>;
 miklos.sesztak@parlament.hu;
 istvan.simicsko@parlament.hu;
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 miklos.soltesz@parlament.hu;
 endre.spaller@parlament.hu;
 bence.stagel@parlament.hu;
 laszlo.szaszfalvi@parlament.hu;
 richard.tarnai@parlament.hu;
 varga.laszlo@parlament.hu;
 imre.vejkey@parlament.hu;
 Apáti István <apati.istvan@parlament.hu>;
 zoltan.balczo@parlament.hu;
 balla.gergo@parlament.hu;
 bana.tibor@parlament.hu;
 barath.zsolt@parlament.hu;
 bertha.szilvia@parlament.hu;
 barnabas.bodecs@parlament.hu;
 "duro.dora@parlament.hu" <duro.dora@parlament.hu>;
 egyed.zsolt@parlament.hu;
 endresik.zsolt@parlament.hu;
 farkas.gergely@parlament.hu;
 ferenczi.gabor@parlament.hu;
 "gaudi-nagy.tamas@parlament.hu" <gaudi-nagy.tamas@parlament.hu>;
 gyenes.geza@parlament.hu;
 gyongyosi.marton@parlament.hu;
 "gyure.csaba@parlament.hu" <gyure.csaba@parlament.hu>;
 "hegedus.lorantne@parlament.hu" <hegedus.lorantne@parlament.hu>;
 tamas.hegedus@parlament.hu;
 jambor.nandor@parlament.hu;
 kepli.lajos@parlament.hu;
 kiss.sandor@parlament.hu;
 korondi.miklos@parlament.hu;
 kulcsar.gergely@parlament.hu;
 lenhardt.balazs@parlament.hu;
 magyar.zoltan@parlament.hu;
 mirkoczki.adam@parlament.hu;
 Murányi Levente <muranyi.levente@parlament.hu>;
 nemeth.zs@parlament.hu;
 novak.elod@parlament.hu;
 nyikos.laszlo@parlament.hu;
 "porzse.sandor@parlament.hu" <porzse.sandor@parlament.hu>;
 rozgonyi.erno@parlament.hu;
 rubi.gergely@parlament.hu;
 schon.peter@parlament.hu;
 sneider.tamas@parlament.hu;
 staudt.gabor@parlament.hu;
 szabo.gabor@parlament.hu;
 szavay.istvan@parlament.hu;
 szilagyi.gyorgy@parlament.hu;
 vago.sebestyen@parlament.hu;
 varga.geza@parlament.hu;
 "volner.janos@parlament.hu" <volner.janos@parlament.hu>;
 "vona.gabor" <vona.gabor@parlament.hu>;
 zkarpat.daniel@parlament.hu;
 "zagyva.gyula" <zagyva.gyula@parlament.hu>;
 zako.laszlo@parlament.hu;
 jozsef.baracskai@parlament.hu;
 adam.ficsor@parlament.hu;
 ferenc.gyurcsany@parlament.hu;
 gabor.ivady@parlament.hu;
 Istvan.Kolber@parlament.hu;
 csaba.molnar.dr@parlament.hu;
 oszkar.molnar@parlament.hu;
 lajos.olah@parlament.hu;
 posze.lajos@parlament.hu;
 katalin.szili@parlament.hu;
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 erika.szucs@parlament.hu;
 "agnes.vadai" <agnes.vadai@parlament.hu>;
 laszlo.varju@parlament.hu;
 ivan.vitanyi@parlament.hu;
 david.dorosz@parlament.hu;
 katalin.ertsey@parlament.hu;
 benedek.javor@parlament.hu;
 gergely.karacsony@parlament.hu;
 virag.kaufer@parlament.hu;
 endre.kukorelly@parlament.hu;
 lajos.mile@parlament.hu;
 osztolykan.agnes@parlament.hu;
 gabor.scheiring@parlament.hu;
 andras.schiffer@parlament.hu;
 rebeka.szabo@parlament.hu;
 timea.szabo@parlament.hu;
 laszlo.szilagyi@parlament.hu;
 peter.szilagyi@parlament.hu;
 gabor.vago@parlament.hu;
 ferenc.baja@parlament.hu;
 gergely.barandy@parlament.hu;
 laszlo.boldvai@parlament.hu;
 laszlo.botka@parlament.hu;
 sandor.burany@parlament.hu;
 istvan.garai@parlament.hu;
 oltan.gogos@parlament.hu;
 István Göndör <istvan.gondor@parlament.hu>;
 nandor.gur@parlament.hu;
 "gabor.harangozo@parlament.hu" <gabor.harangozo@parlament.hu>;
 tamas.harangozo@parlament.hu;
 istvan.hiller@parlament.hu;
 tibor.andras.horvath@parlament.hu;
 gyorgy.ipkovich@parlament.hu;
 istvan.jozsa@parlament.hu;
 imre.ivancsik@parlament.hu;
 Ferenc Juhász <ferenc.juhasz@parlament.hu>;
 sandor.kali@parlament.hu;
 peter.kiss@parlament.hu;
 laszlo.kovacs@parlament.hu;
 tibor.kovacs@parlament.hu;
 monika.lamperth@parlament.hu;
 ildiko.lendvai@parlament.hu;
 zoltan.lukacs@parlament.hu;
 laszlo.mandur@parlament.hu;
 attila.mesterhazy@parlament.hu;
 zsolt.molnar@parlament.hu;
 andras.nemeny@parlament.hu;
 istvan.nyako@parlament.hu;
 bela.pal@parlament.hu;
 tibor.pal@parlament.hu;
 laszlo.puch@parlament.hu;
 gabor.miskolci-simon@parlament.hu;
 gabor.simon@parlament.hu;
 tamas.sos@parlament.hu;
 pal.steiner@parlament.hu;
 imre.szabo@parlament.hu;
 vilmos.szabo@parlament.hu;
 tibor.szanyi@parlament.hu;
 imre.szekeres@parlament.hu;
 jozsef.tobias@parlament.hu;
 csaba.toth@parlament.hu;
 jozsef.toth@parlament.hu;
 istvan.tukacs@parlament.hu;
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 istvan.ujhelyi@parlament.hu;
 laszlo.varga@parlament.hu;
 zoltan.varga@parlament.hu;
 janos.veres@parlament.hu

titkos másolat:…......

dátum: 2013. november 25. 12:22

tárgy: Zsidó népirtás ellen tett közérdekű bejelentés és feljelentés pontosítás

küldő: gmail.com
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