MEHNAM-info / Jogjavítás / Vitarovat
Nyilvános Közérdekű bejelentésként felkérem az Ombudsman(oka)t, hogy intézkedjen(ek)
a bűnözők büntethetőségét elévültető ügyészségi és bírósági csalásokra „jogi lehetőséget”
biztosító hazai és nemzetközi jogszabályok és joghézagok maradéktalan megszüntetésére!
Ugyanis ténylegesen nem évülhet el a bűnelkövetők büntethetősége, ameddig nem szűnik
meg az a kár, amelyet ők a sértett(ek)nek okoztak, lásd: „zsidó aranyvonat kártérítés” !

Kiegészítés: A Magyar Nemzeti Jogvédőinkhez intézett közérdekű nyilvános kérdés
Mi a szakmai véleményetek arról, hogy csak akkor évül el ténylegesen a bűncselekményt
elkövetők büntethetősége, amikor megszűnnek a károk (népi hagyomány is, hogy „a lopott
holmi visszajár”), amelyeket ők a bűncselekményeikkel okoztak a bűncselekményeik
sértettjeinek? Ez ügyben miként rendelkezik az Aranybulla és a Szent Korona
Jogrendszer? Szerintetek megengedhető, hogy az egyes bűnelkövető(k)* elítélését a
bíráskodók addig húzzák, amíg elévül a többi bűnelkövető elleni vádemelés lehetősége is?
* Például Kulcsár Attila brókert, aki több mint 10 évvel ezelőtt 23 milliárd forintot csalt el a
közpénzből, máig sem ítélték el. Kulcsár - a saját bevallása szerint - „csak” 1 milliárd forintot
nyert a csaláson. A 22 milliárd forintot zsebre vágó csalótársai büntethetőségét évültetik el !
Kérem, hogy valamennyien szíveskedjetek válaszolni a fenti közérdekű jogi kérdésekre!
A FENTI KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ÉS KÖZÉRDEKŰ JOGI KÉRDÉS ELŐTERJESZTÉSI
DÁTUMA: Magyarország, 2015. március 22., Felelős megfogalmazója: nemes Sydo Tejfalussy
András Béla Ferenc okl. vill. mérnök (személyi száma: 1-420415-0215, édesanyja neve: Bartha
Edit) feltaláló, aki a kutatásautomatizáló méréstudományi találmányai alapját képező GTS-Antirandom
hullámkoordinátás méréseket tervező, vezérlő és input-output tolerancia-kapcsolataikat megjelenítő
software-bázisára és mérő létesítmény terveire és ezeket alkalmazó nagyszámú, nemzetközileg
sikeresen szabadalmaztatott sokváltozós hatás-ellenőrző-mérési és hatás-optimalizáló eljárásaira és a
zavarszűrési módszereire és ezek széleskörű alkalmazási eredményeire alapozva, az AGROANALÍZIS
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk v.a.
(Hungary 1036 Budapest, Lajos u. 115.) Fővárosi Cégbíróság által kijelölt végelszámolójaként, s a
Területfejlesztési és Környezetvédelmi Minisztérium és Magyar Országgyűlés korábbi
megbízottjaként, valamint TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT és „Segíts, hogy Téged is Segítsenek
Mozgalom” alapítóként, s mint magánszemély is, PTK szerinti „megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitelt”
folytat a magyarok jogos védelmeként. Honlapja(i): www.tejfalussy.com, levélcíme: Hungary 2621
Verőce, Lugosi u. 71., E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T/Fax: +36 1 250 6064, +36 27
380 665, Mobil: +36 20 2181408.
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------------------------------------------------------------feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
Euro-Ombudsman <EO@ombudsman.europa.eu>;
panasz <panasz@ajbh.hu>;
másolatot kap:
Ügyelet ORFK <ugyelet.orfk@orfk.police.hu>;
Gaudi Nagy Tamás <drgaudi@drgaudi.hu>
dátum:2015. március 22. 11:42
tárgy:Re: A 458/2015/DK számú panasz
küldő:gmail.com

Ügykód: ombudsman-buntethetosegelevules-150322
Tisztelt Ombudsma(ok)!
Kiegészítő közérdekű panasz bejelentésként, ezúton benyújtom a hazai- és nemzetközi
büntetőeljárási visszaélések ellen közérdekű eljárást kezdeményező csatolt mellékletet!
Verőce, 2015. 03. 22.
Tisztelettel: Tejfalussy András
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Továbbküldés-1.
feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:"Halász József dr." <hjozsef@pannoniatv.hu>
Endre Tanka <tanka.endre@gmail.com>;
"dr. Éva Maria Barki" <eva.barkie@lawie.at>;
Bene Gabor <drbenegabor@gmail.com>;
Gaudi Nagy Tamás <drgaudi@drgaudi.hu>;
másolatot kap:
Elnok@kuria.birosag.hu;
"Dr. Lehmann György" <lehmann@invitel.hu>;
szeszak01@gmail.com;
…...
titkos másolat:….....
dátum:2015. március 22. 12:00
Büntethetőség elévültetési bírói és ügyészi csalásokra alkalmat biztosító törvények elleni
tárgy:
panasz az Ombudsmanokhoz
küldő:gmail.com
Továbbküldés-2.
feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetvedelmi.pjt@gmail.com>
morvai.krisztina@jobbik.hu;
címzett:
"Dr. Gaudi-Nagy Tamás" <drgaudi@drgaudi.hu>
KonyaI@kuria.birosag.hu;
ErossMonika@kuria.birosag.hu;
másolatot kap:
SomogyiM@kuria.birosag.hu;
JozanM@kuria.birosag.hu
titkos másolat: ….
dátum:2015. március 22. 17:27
Büntethetőség elévültetési bírói és ügyészi csalásokra alkalmat biztosító törvények elleni panasz az
tárgy:
Ombudsmanokhoz
küldő:gmail.com
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