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VAN MEGOLDÁS: MINDEN TELEPÜLÉSEN, MINDEN MAGYAR 
TUDJA MEG ÉS VITATKOZZON IS RÓLA!

A „minden  magyar  felelős  minden  magyarért”  elv  alapján  minden  
településen minél több emberrel beszéljétek meg, vitassátok meg a titkos  
csődfőokokat, amelyek hazánk egészségi, szociális és gazdasági csődjét  
okozzák és fenntartják. Mindenki tudja meg a titkos csődfőokokat és az  
ezek megszüntetésére ajánlott jogi- és technikai megoldásokat, amelyeket  
méréstani stb. tudományos bizonyítékra alapozva bemutat a MEHNAM  
215. dokumentum:  
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2014/03/szavazo-
felvilagosito-kampany-dokumentacio-2014-2.pdf

JELEZZ VISSZA!  KÜLDD IS TOVÁBB!

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2014/03/szavazo-felvilagosito-kampany-dokumentacio-2014-2.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2014/03/szavazo-felvilagosito-kampany-dokumentacio-2014-2.pdf


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               Kód: szavazo-felvilagosito-kampany-dokumentacio-2014-2

Magyar létvédő nyilvános dokumentum, a tizedesrendszer útján is országosan terjesztésre! 

SZAVAZÓ-FELVILÁGOSÍTÓ KAMPÁNY DOKUMENTÁCIÓ, A HAZAÁRULÓ, NÉPIRTÓ 
BŰNÖZŐKET HAMIS HATÁROZATOKKAL FEDEZŐ ÜGYÉSZEKET FELJELENTÉSSEL:

 I.

HAZÁNK MAI GAZDASÁGI, EGÉSZSÉGI, SZOCIÁLIS ÉS ERKÖLCSI CSŐDJÉNEK A 
15 TÉNYLEGES FŐOKA, AMELYEK ELTITKOLÁSA IS HAZAÁRULÁS ÉS NÉPIRTÁS!

1./ KONYHASÓ ÉS KÁLIUM MŰTRÁGYÁKKAL FELFOKOZZÁK A FÖLDEKEN AZ ASZÁLYKÁRT.

2./  TUDATOSAN  AKADÁLYOZZÁK  A  KONYHASÓ  FIZIOLÓGIÁS  MÉRTÉKŰ  OPTIMÁLIS 
ÉTKEZÉSI PÓTLÁSÁT (a fiziológiás pótlás akadályozása életrövidítő + ivartalanító hatású!).

3./ TIMSÓ, KÁLISÓ STB. KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL MÉRGEZIK AZ ÉLELMISZEREKET (a kálium 
túladagolás is életrövidítő+ivartalanító = népirtó hatású!).

4./  TUDATOSAN  RÁKÉNYSZERÍTENEK  A  KÁLIUMOT  MÉRGEZŐEN  (AFIZIOLÓGIÁSAN) 
TÚLADAGOLÓ ÉLETRÖVIDÍTŐ ÉS IVARTALANÍTÓ ÉTKEZÉSRE.

5./ MÉRGEZŐNEK HAZUDJÁK AZ EGÉSZSÉGVÉDŐ, GYÓGYÍTÓ HATÁSÚ TISZTA  DESZTILLÁLT 
IVÓVÍZ  HASZNÁLATÁT  ÉS  A  SZENNYCSATORNÁK  FERTŐZŐ  VÍRUSAIVAL  ÉS  MÉRGEZŐ 
VEGYSZEREIVEL SZENNYEZETT VIZET HASZNÁLTATNAK IVÓVÍZKÉNT A MAGYAROKKAL.

6./ AZ 1-5. BŰNCSELEKMÉNY „BÜNTETHETETLEN” FOLYTATÁSÁHOZ MEGHAMISÍTOTTÁK AZ 
EGÉSZSÉGÜGYI,  VÍZMINŐSÉGI,  TALAJVÉDELMI,  KÖRNYEZETVÉDELMI  LABORATÓRIUMI 
MÉRÉSI ADATOK JELENTÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA HASZNÁLT („JELENTÉS KALIBRÁLÓ”) 
ELŐÍRÁSOKAT, KÖZTÜK PL. AZ OPTIMUM HATÁROKAT ÉS A VESZÉLYESSÉGI HATÁROKAT IS. 

7./ Kb. 300%-kal több adó + járulék sújtja a magyar termelők termékárait, mint az azonos piacon árusító  
külföldiek (szlovákok stb.) termékárait. A magasabb áras, egyébként ugyanolyan hazai termék eladhatatlan, a  
magyarországi termelők kénytelenek beszüntetni a termelést, megszüntetve a termelő üzemi munkahelyeket.

8./  Tudatosan  akadályozzák  az  áramtermelő  erőművek  geotermikus  (magma)hővel  fejlesztett  olcsó 
nagynyomású  gőzre  történő  átállítását,  s  az  erre  alkalmas,  a  Potter  Drilling  cég  által  kifejlesztett 
kőzetátolvasztásos, olcsóbb mélyfúrás alkalmazását.

9./ Magyarországnak azért is lett a korábbinál is sokkal nagyobb külföldi adóssága, mert a kormányok, e 
hitelek törlesztésére pénzszerzés címén külföldieknek eladott magyar területekért, vállalatokért, ingatlanokért 
beszedett összegnél többet, sok ezer milliárd forintot elpazaroltak, elpazarolnak a vidéki szennycsatornák  
számának növelésére,  hogy az ivóvíz-szolgáltató folyókba a vezetékes ivóvízbe átjutó fertőző vírusokat,  
fogamzásgátló stb. népirtó anyagokat juttassanak.

10./ Az infúziónál és étkezésnél is optimális (fiziológiás) Na : K = 30 : 1 arány helyett az Na : K = 1 : 1  
gyilkos  arányt  alkalmaztató  kormányok,  az  általuk  ezúton  ivartalanított  és  lerövidített  életű  magyarok 
megüresedett ingatlanait eladják külföldieknek, s eltulajdonítják a kipusztított magyarok nyugdíjra befizetett  
pénzét.

11./ Magyarok nagy jelentőségű találmányai „szerzőségét” átírják azokat eltulajdonító személy(ek) nevére.

12./ Ha a helyes megoldást „ellenzékiek” terjesztik elő, hogy az uralmon lévők leszavazzák a megvalósítását.
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13./ A követező száz évre 1910-ben meghirdetett talmudista program Magyarország- és Galícia elfoglalására, 
lásd: Melléklet-1. 

Melléklet-1.

14./ A hazai polgári- és büntetőtörvények, ügyészségek és bíróságok alkalmazni engedik azokat a  mózesi, 
talmudi, cionkáté stb. szerinti, fent felsorolt és hasonló diszkriminációkat, melyeket magyar állampolgárok 
kárára alkalmaz(tat)nak a népirtást, kirablást, országeltulajdonítást folytató bűnözők, bűnszervezetek, köztük 
magas rangú állami hivatalnokok is.  Pl.  ügyészek hamis határozatokkal és bizonyíték-semmibevételekkel 
stb. akadályozzák az emberi jog sértő károkozók elleni vádemeléseket és büntetőpereket. (Lásd melléklet-2.)

15./ 1-14. OK ELSŐSORBAN A KORRUPT TUDOMÁNYOS ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI BŰNÖZŐK BŰNE.



II.

JAVASLAT TIZENÖT TILTÓ TÖRVÉNYRE

TERRORELHÁRÍTÁS ÉRDEKÉBEN IS FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES, hogy az országgyűlési, 
önkormányzati  és  EU-s  választásokhoz  kampányoló  személyek  mindenhol,  minden  településen 
ismertessék a magyar lakossággal az előlük eddig titkolt hazai 15 csőd-főokot, azt a TIZENÖT (15)  
TUDOMÁNYOS- ÉS JOGI CSALÁST, melyekkel szemben törvényekkel közvetlenül is tiltani kell 
az alábbi eszközeik és elkövetési módjaik alkalmazását, s az azokat alkalmazó szerveződéseket:

1. Konyhasó- és vagy káliumtartalmú műtrágyákat (mert talajmérgezőek és fokozzák az aszálykárt).

2. Konyhasó helyett káliumsóval ízesített élelmiszereket (mert életrövidítőek és meddővé tesznek).

3. Alumínium vegyület timsóval élelmiszer tartósítást (mert agymérgező, elbutít, lerövidíti az életet).

4. Élelmiszerrel vagy infúzióval túl sok kálium vérbe juttatását (mert életrövidítő és meddővé tesz).

5. Tiszta esővíz (desztillálástól megtisztult víz) ivóvízként használatát „mérgezőnek” feltüntetést.

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

7. Kisebb adó- és vagy munkabér költségű külföldi termék ugyanilyen hazai terméknél kisebb árát.

8. Fűtő- és elektromos energia geotermikus magmahő felhasználással előállításának akadályozását.

9. Trágyaként- és öntözővízként hasznosítható szennyvíz ivóvízbázis folyóba és tengerbe vezetését.

10. A vérszérum, a magzatvíz és ezeknek megfelelő Ringer fiziológiás infúziós oldati, élettanilag optimális 
víz/NaCl=110, Na/K=30 (víz-és ásványi anyag) arányoktól durván eltérő étkezési dózisok előírását.

11. A hardware és/vagy software találmány feltalálója helyett más személy korábbi szerzőként feltüntetésére 
csalási lehetőségeket biztosító jogvédő hivatali nyilvántartási, benyújtási időpont igazolási pontatlanságokat. 

12. A kisebbségben lévők által előterjesztett jó megoldásokat hamis indokokkal leszavazók nem büntetését.

13. A Magyarország elbirtoklását előíró 1910-es Alliance Israelitée „százéves program” érvényben tartását, a  
magyarországi termőföld- és/vagy egyéb ingatlan külföldi állampolgárok és/vagy cégek, pl. külföldiek itteni 
cégei, és/vagy a külföldi cégek tulajdonosai Magyarországon született gyerekei, rokonai által tulajdonlását.

14. A zsidókat mások irtására kötelező mózesi, talmudi törvényeket és azoknak alávetett szerveződéseket.

15.  Tudományos-  és  jogászi  bűnözést,  pl.  az  igazságszolgáltatás  helyett  „jogszolgáltatás”  folytatást, 
kulcsszó-átértelmezéssel  a  bűncselekmények  jogszabályok  szerinti  értelmezésének  lehetetlenítését,  a 
magyaroknak tudatosan kárt okozó tudományos akadémiai csalók bíróság által nem büntetését. Stb.

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     )

Verőce, 2014. 03. 20.                                                      Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő 

 (személyi szám: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit) 

  TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT 
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Melléklet-2.

1./  EZÚTON  NYILVÁNOSAN  FELJELENTEM  CSALÁSI  ÉS  CSALÓKAT  BŰNPÁRTOLÁSI 
VÁDDAL  AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG PANASZIRODÁJÁNÁL ÉS A LEGFŐBB 
ÜGYÉSZSÉGNÉL  A  NÓGRÁD  MEGYEI  FŐÜGYÉSZSÉG  AZON  ALKALMAZOTTAIT  ÉS 
VEZETŐIKET,  AKIK FELELŐSEK A DR.  LENCSÉS ENIKŐ FŐÜGYÉSZSÉGI ÜGYÉSZ ÁLTAL 
ALÁÍRT,  PM.421/2014/2-1. IRATJELŰ,  BALASSAGYARMAT,  2014.  MÁRCIUS  6.  KELTEZÉSES 
HAMIS TÁJÉKOZTATÁS ELKÉSZÍTÉSÉÉRT ÉS A CÍMEMRE TÖRTÉNT KIKÜLDÉSÉÉRT. 

INDOKOLÁS: A FENTI 11 PONTBAN SZEREPLŐ BIZONYÍTOTT BŰNCSELEKMÉNYEKET IS, 
ÉS AZ AZOK LELEPLEZÉSE MIATT AZ ÁLTALAM KÉPVISELT AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS 
TÁRSASÁG  GMK  v.a.  ÉS  ALVÁLLALKOZÓI  ELLEN,  S  ELLENEM,  MINT ORSZÁGGYŰLÉSI 
SZAKÉRTŐ ELLEN,  VALAMINT A FELESÉGEM ELLEN SZERVEZETT BŰNCSELEKMÉNYEK 
ELKÖVETŐIT  NEM  HAJLANDÓK  BŰNÖZŐNEK  TEKINTENI  ÉS  ELLENÜK 
BÜNTETŐELJÁRÁST INDÍTANI, ÉS EHHEZ SEMMIBEVETTÉK A BÍRÓSÁGRA BENYÚJTOTT 
NAGYSZÁMÚ  MÉRÉSTANI  ÉS  OKIRATI  BŰNÜGYI  BIZONYÍTÉKOT,  AMELYEKET  DR. 
SIMONYI  KATALIN  ÜGYVÉDDEL  KÖZÖSEN  ÁLLÍTOTTAM  ÖSSZE,  SŐT  EZEKRE 
HIVATKOZVA FEDEZIK A FELJELENTETT BŰNÖZŐKET! Az is a feljelentett ügyészek csalása, hogy 
a  PM.421/2014/2-1.  tájékoztatás  a  terhemre  rótta  a  polgári  peri  keresetpontosítás  bíróság  által  előírt 
határidőben nem benyújtását. Ugyanis a határidő betartását is az ügyészek hiúsították meg. Azzal, hogy 
annak  idején  sem  voltak  hajlandók  a  bíróságról  áttett  bizonyítékok  alapján  vádat  emelni  a  fenti  
bűncselekmények elkövetői ellen. És mivel a bíróság által előírt kereset pontosításunkhoz szükséges lett 
volna,  hogy  előzetes  büntetőbírósági  eljárás  állapítsa  meg  az  ellenünk  bűncselekményeket  elkövető 
alperesi alkalmazottak büntetőjogi és ezen alapuló kártérítési felelősségét és ezek megoszlását, a bíróság is 
kellett  tudja,  hogy  nem  lehet  elvégezni  a  kereset  pontosítást.  A  törvény  (Be.)  is  előírja,  hogy 
bűncselekményekkel okozott kár esetén előzetes büntetőeljárás szükséges!

2./  Ezúton ismételten követelem a Magyar Államtól (a mindenkori pénzügyminiszterétől), hogy fizessen 
kárelhárítási díjat a jelen kárelhárító „megbízás nélküli ügyvitelért”*. A kárelhárítási díjat 1:1:1 arányban 
kérem kifizetni az Agroanalízis gmk va. és a választási kampányuk során a fentieket minden településen 
ismertető  Jobbik  Magyarország  és  Kisgazdapárt  részére.  A díjat  az  állam  által  folytatott,  ma  még 
törvényekkel nem tiltott (= megengedett) 1-11. károkozások fenti tiltással elhárítható összes kárai alapján 
kérjük kiszámíttatni! (* Megbízás nélküli ügyvitel az újabb Polgári Törvénykönyvben: XXIII. 6:583. §.)

3./  Felkérem t.  Címzettek  Mindegyikét,  hogy szíveskedjék  jelezni,  ha  van  konkrét  elleninformációja, 
ellenszempontja,  ami  miatt  tovább lehetne pontosítani  az  itt  javasolt  kárelhárítási  intézkedésemet!  Az  
észrevétel 15 napon túlmenően elmaradását a fent dokumentáltakkal egyetértésnek tekintem.

*  Melléklet-3.: A feljelentett csaló ügyészek elleni legújabb bizonyíték (a két oldalas, PM.421/20142-I.  
számú hivatalos tájékoztató levelük másolata, "ugyeszsegi-talmudista-kupleraj-140319a és ...-b" iratjellel).

Verőce, 2014. 03. 20.   Tejfalussy András

                                H- 1036 Budapest, Lajos u. 115. 

                                   tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com 

                                  www.tejfalussy.com ,+36-20-218-1408
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Melléklet-3.





Utóirat-1.

Ezúton is kérem a t. Magyar Médiumok t. Szerkesztőit, hogy segítsék elő a melléklet 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  választókkal  megismertetéshez  mellékelt  
dokumentációt,  amit  a  honlapomon  megtalálható  Videók,  Email-könyvek  és  MEHNAM  
dokumentumok nagyszámú méréstani és bűnügyi bizonyítéka egészít ki   (kód: szavazo-felvilagosito-
kampany-dokumentacio-140320b),  pdf  formátummal  javaslom  interneten  terjeszteni.  Bármelyik  
képviselőjelöltről megállapíthatják a magyarok, hogy ki(ke)t képvisel, ha rákérdeznek a 15 csődfőokra!

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: Melléklet-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.

Melléklet-4.  (Iratjele: feljelentes-hivatali-kotelesseg-130204-ta)

Tisztelettel:

Tejfalussy András (www.tejfalussy.com,

tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,

+36 20 2181408)

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!

 Verőce, 2014. 03. 21.        Tejfalussy András okl. vill. mérnök (a Magyar Szellemi Védegylet rendes tagja)

http://www.tejfalussy.com/
mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
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Melléklet-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  
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: 

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSKÉNT IS KAPTA: dr. NAVRACSICS TIBOR miniszter! ( 2013. 02. 04-én. )

Tejfalussy András (www.tejfalussy.com,

tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,

+36 20 2181408)

mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
http://www.tejfalussy.com/
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_i/njt_doc.exe?docid=124798.737397


Kód: szavazo-felvilagosito-kampany-dokumentacio-2014c-atvetelet-igazoltatas

A többi t. Hivatal t. Címzettjeitől is az alábbihoz hasonló iktatási igazolást kérek az alábbi irat kézhezvételéről!  

Melléklet: igazolás a „szavazo-felvilagosito-kampany-dokumentacio-2014c” itratjelű mai napi beadványomnak az 
Állami Számvevőszéknél ma történt iktatásáról:

Verőce, 2014. 03. 21. 

Tisztelettel: Tejfalussy András okl. vill. mérnök
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

Melléklet:

feladó: ASZ_DB/ASZ@asz.hu
címzett: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum: 2014. március 21. 11:38
tárgy: Állami Számvevőszék: Iktatási nyugta: ( State Audit Office of Hungary: Return receipt)
küldő: asz.hu

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét az alábbi adatokkal iktattuk:

Tárgy:         Magyar létvédő nyilvános dokumentum, a tizedesrendszer útján is országosan terjesztésre! SZAVAZÓ-
FELVILÁGOSÍTÓ KAMPÁNY DOKUMENTÁCIÓ, A HAZAÁRULÓ, NÉPIRTÓ BŰNÖZŐKET HAMIS 
HATÁROZATOKKAL FEDEZŐ ÜGYÉSZEKET FELJELENTÉSSEL:
Érkezett:     2014.03.21 11:34
Érk. szám: 17215/2014

Amennyiben az adatokkal kapcsolatban észrevétele van, kérem jelezze, hogy az egyeztetést elvégezhessük.

Tisztelettel:
Állami Számvevőszék

2014.03.21 11:38

Dear Sender,

Your message has reached the State Audit Office of Hungary and has been registered as follows:

Subject: Magyar létvédő nyilvános dokumentum, a tizedesrendszer útján is országosan terjesztésre! SZAVAZÓ-
FELVILÁGOSÍTÓ KAMPÁNY DOKUMENTÁCIÓ, A HAZAÁRULÓ, NÉPIRTÓ BŰNÖZŐKET HAMIS 
HATÁROZATOKKAL FEDEZŐ ÜGYÉSZEKET FELJELENTÉSSEL:
Date and time of receipt: 2014.03.21 11:38
Receipt number: 17215/2014

Should you have any remarks or amendments to the above data, please let us know.

Kind regards,
State Audit Office of Hungary 

Utóirat-4.

Akik az ÁSZ-hez hasonló szabályos visszaigazolását is kérve kapták meg tőlem ezt a közérdekű kárelhárító  
dokumentumot: paczolay <paczolay@mkab.hu>; "ugyfelkapu@keh.hu" <ugyfelkapu@keh.hu>; 
"laszlo.kover" <laszlo.kover@parlament.hu>; "viktor.orban" <viktor.orban@parlament.hu>; 
Elnok@kuria.birosag.hu; lu <lu@mku.hu>, továbbá valamennyi jelenlegi hazai országgyűlési képviselő, 
és "DR. Morvai Krisztina" <krisztina.morvai@europarl.europa.eu>; "morvai.krisztina@jobbik.hu" 
<morvai.krisztina@jobbik.hu>, aki jelenleg Magyarország egyik EU-s képviselője.

Verőce, 2014. 03. 22. Tejfalussy András
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Kiegészítés: Nemzetközi, de hazánkban is, az országos és önkormányzat vezetők és az őket szolgáló 
médiumok vezetői és ezek beosztottai által megvalósított, ill. fenntartott további 10 titkos csőd főok:

További 10 tiltó törvényt kell hozni a fenti 10 vezetői ill. média csalást tiltásra és elkövetőit elítéltetésre.

Verőce, 2014. 03. 22. Tejfalussy András 










