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Természetesen nem kifogásolom azt, hogy a mellékletben is látható
feljelentési iratom alapján mások is feljelentéssel éljenek.
Hiszen ennek a büntető ügynek több mint nyolcmillió sértettje is
lehet…
Siófokon 2014. október 12. napján.
Léhmann György
============================================

DR. LÉHMANN GYÖRGY (8600 Siófok Szűcs u. l. - tel. 84/313-176 és 06-20/49-39-85l) ügyvéd irata
e-mail: lehmann@invitel.hu
==========================================================================
Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyészének
Budapest
Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!
Mai napon – 2014. október 12-én – reggel 6 órakor kezdődött MTV1 Hiradó az alábbi címen látható:
http://www.hirado.hu/videok/?video=258371
Ennek a televíziós adásnak 4:50 percétől a bemondó a következőket mondja:
„A Fidesz Frakcióvezetője szerint az általuk megkeresett választók közül nagyon sokan jelezték,
hogy elmennek majd szavazni, ezért a párt bízik abban, hogy mind az 1130 FIDESZ -KDNP-s
vagy az általuk támogatott polgármesterjelölt győzelmi eséllyel várja a szavazást.”
majd Rogán Antal frakcióvezető ezt a következők szerint folytatja:
„Meggyőződésünk szerint az önkormányzati választásoknak fontos tétje van. Most fog eldőlni, most
fogják a választók eldönteni, hogy fejlődni fog-e és ha igen, kivel fog fejlődni településük, a
városuk vagy a falujuk és most fognak dönteni arról, hogy megmarad-e a rezsicsökkentés és sor
kerül-e a következő évben a bankok elszámoltatására.”
Fenti tájékoztatásból minden televíziót néző megtudhatta azt, hogy Rogán Antal a FIDESZ Frakcióvezetője,
megtudhatta azt, hogy 1130 polgármesterjelölt győzelmi esélyét várja a Rogán Antal által vezetett parlamenti
frakció,
megtudhatta Rogán Antaltól azt, hogy a mai napon tartandó önkormányzati választásoknak részben az a tétje,
hogy miként és kivel fog fejlődni településük, részben pedig „most fognak dönteni arról, hogy megmarad-e
a rezsicsökkentés és sor kerül-e a következő évben a bankok elszámoltatására.”
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Rogán Antal által közölt utóbbi tétje az önkormányzati választásnak értelmezhetetlen azért, mert sem a
Polgármesterek, sem a Képviselőtestületi tagoknak nincs megválasztásuk esetén olyan jogosultságuk,
mellyel akár a Kormány által eddig kezdeményezett rezsicsökkenés megmaradását, vagy a bankoknak
Kormány szándékai szerinti elszámoltatást befolyásolni tudnák.
Azzal a ténnyel, hogy az Önkormányzati választás napjának reggelén a köztelevízióban a FIDESZ
országgyűlési párt frakcióvezetője az utóbbi idézett nyilatkozatával ily módon egyértelműen azt közölte,
hogy az önkormányzati választás eredményétől függően változhatnak a rezsicsökkentés nevű,
szavazópolgárok életét kedvező módon befolyásoló kormányzati intézkedések, illetve a banki visszaélések
miatt sanyargatott szavazópolgárok életének jobbítását ígérő jövő évi kormányzati intézkedések a mai napon
történő önkormányzati választás eredményétől függően elmaradhatnak,
Rogán Antal Magyarország valamennyi választópolgárát megfenyegette.
Mondatának tartalmából következően fenyegetésével azt kívánta elérni, hogy minden nézőben az a félelem
alakuljon ki, hogy amennyiben nem az általa vezetett parlamenti frakció szándékának megfelelően
választanak mai napon a Polgármesterek és Képviselőtestületi tagok személyére vonatkozóan, akkor
közreműködésével az eddigi rezsicsökkentési kormányzati intézkedéseket visszavonhatják, illetve a
bankcsalások áldozatai nem lehetnek bizonyosak a Kormány által eddig megígért banki elszámoltatások
tényleges lefolytatásában.
Fenyegetésének lényege az, hogy Rogán Antal Fidesz Frakcióvezető nyilatkozatával megígérte azt, hogy
vagy az általa győztesnek remélt 1130 polgármesterre adják le mai napon a szavazatukat a magyar
szavazópolgárok, vagy életük minőségének csekély javulását ígérő eddig kormányzati tevékenységek és
ígérgetések is megszűnhetnek közreműködésével.
A szabad választáshoz való jog érvényesülését fenyegetésével mindenképpen akadályozni kívánta.
=====================
2012. évi C. törvény 95. §: „ Aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy
valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz, amennyiben más
bűncselekmény nem valósul meg, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő. (Kényszerítés bűncselekménye)
A bűncselekmény jogi tárgya a személyek legtágabb módon felfogható cselekvési szabadsága,
amennyiben annak védelme nem fogalmazódik meg valamilyen más különös részi törvényi
tényállásban.
A bűncselekmény passzív alanya bárki - de csak élő személy - lehet, függetlenül annak
cselekvőképességétől, így a kényszerítés megvalósítható gyermekkorú és elmebeteg személy
sérelmére is.
Az elkövetési magatartás egyik eleme vagylagos, megvalósulhat erőszakkal, illetve fenyegetéssel,
akár mindkét módszer együttes alkalmazásával is.
Fenti ismertetés alapján alapos a gyanú arra, hogy Rogán Antal országgyűlési képviselő a kényszerítés
bűncselekménye kísérletét megvalósította. Erre tekintettel f e l j e l e n t é s s e l
élek Rogán Antal – 1055 Budapest Kossuth tér 1-3 –országgyűlési képviselő ellen és kérem vele szemben
a büntető eljárás lefolytatását, majd megfelelő büntetés kiszabását.
Siófokon 2014. október 12. napján.
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Tisztelettel:
Dr. Léhmann György sértett
8600 Siófok Szűcs u. 1. sz. a. lakos
feladó: Dr. Léhmann György <lehmann@invitel.hu>
címzett: "Dr. Léhmann György" <lehmann@invitel.hu>
dátum: 2014. október 12. 11:18
tárgy: Feljelentés
küldő: invitel.hu
-------------
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KIEGÉSZÍTŐ CSATLAKOZÓ FELJELENTÉS
A fentiek miatt én is feljelentem Rogán Antalt, de az alábbi hazaárulásban és vegyi fegyverrel népirtásban
közreműködés vádjával is feljelentem őt és a parlamenti bűntársait:
Rogán Antal korábban előadta, amikor a rezsicsökkentést reklámozta, tehát sokan nézték, hallották, hogy az
új alaptörvénnyel - egy általa hivatkozott, de nem megnevezett alkotmánybíró szerint - nem csak a korábbi
Alkotmányt, de az Aranybullát is hatályon kívül helyezték. Vagyis a Magyarország területei külföldieknek
kiárusítását tiltó nemzeti alaptörvényünket. Ez hazaárulás!
Közben az Önkormányzatok mérgező kálisóval kevert konyhasóval mérgezik a bennszülött magyarokat.
Például a CBA boltok szinte mindegyike által is árusított NYIRTASSI SÓ-val, Bonosal-tal, VIVEGA-val és
a Horváth Rozi-s, Bad Ischlere, Douwe Egberst-es stb. nátriumszegény sókkal. Ezek az NaCl nátrium-klorid
konyhasót mérgező KCl kálisóval helyettesítik. A kormány engedélyével. Azóta, hogy a kálisó Redi só napi
2-4 grammjának NaCl konyhasó helyett alkalmazása vese- és vérmérgező hatását bizonyító klinikai mérések
eredményeit a kísérlet vezetők és az OÉTI vezetői a tényleges ellenkezőjére hamisították. Azóta, hogy hamis
élelmiszer rendelettel megengedték a nátriumszegény és csökkentett nátriumtartalmú sók árusítását. Ezek
érvényes magyar szabványba is ütköznek, mivel a valamennyi étkezési sóra vonatkozó szabvány tiltja a
kálisóval sópótlást. Ennek a következménye, hogy például egyik CBA üzlet sem árusítja a
gyógyszerkönyvi tisztaságú infúziókhoz is használatos gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl konyhasót a
lakosság részére. A gyógyszertári árusítását az országos főgyógyszerész tiltotta meg, az OÉTI mérési
eredmény meghamisításaira alapozott körlevelével. A körlevelében azt hazudták, hogy a napi legfeljebb 2
gramm nátrium és legalább 4,7 gramm kálium pótlás optimális. Miután a Ringer infúziós oldat alapján is kell
tudják, hogy 1 liter víz mellé 9 gramm konyhasót szükséges pótolni, vagyis 3 literhez 27 grammot, és hogy
nem csak az infúziónál, de étkezésnél is optimális a nátrium : kálium = 30 dózisarány, és valamennyi
önkormányzat köteles az ott lakóknak egészséges ivóvizet és egészséges élelmiszert biztosítani, Rogán Antal
polgármesterként is köteles lett volna megakadályozni a kálisóval mérgezett étkezési sók árusítását és
gondoskodni a megbízhatóan tiszta NaCl konyhasó árusításáról!
Az ezúton sokadszor feljelentett országos bűnszervezet újabban az interneten bio-kóser sóként is kálisót
javasol (BonSalt). A Béres Rt. Egészségtár boltjai is ezt árusítják, a Természetgyógyász Magazin is ezt
reklámozza! A korábbi kóser sók, pl. a nálunk árusított See Salt, és az izraeli kóser boltokban árusított „Free
Running Salt” is, nagy tisztaságú NaCl konyhasó voltak!
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Rogán Antall és társai tehát a vegyi fegyverként alkalmazott konyhasó-hiányos és kálium-túladagoló
étkezésre kényszerítő FAJIRTÓ "Stop só" programjukkal megszerzik a bennszülött magyarok
nyugdíjbefizetéseit, s az országunk felvásárlását folytató izraeliek és bérenceik tulajdonába juttatják a
meddővé tett magyar bennszülöttek kiürült ingatlanait.
Az előbb küldtem el ORFK Panaszirodához a népirtási bűncselekményre vonatkozóan Orbán Viktor
miniszterelnökhöz is címzett mellékelt büntető feljelentést.
Mellékletek:
obama-orban-fajirto-stop-so-program-bizonyitasa.2008-2014ppa1A1 / „(SZ)ÓCSKATRÜKK” /
orban-stop-so-program-betiltasa-141014
Nyilt-level-ferenc-papahoz-140116
Verőce, 2014. 10. 15.
Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0214) okl. vill. mérnök, korábban országgyűlési méréstani
szakértő, jelenleg közérdekből megbízás nélkül is kárelhárító ügyvivő (lásd: Ptk), 2621 Verőce, Lugosi u. 71.

feladó: András Tejfalussy <tejfalussy.andras@gmail.com>
címzett: "Dr. Léhmann György" <lehmann@invitel.hu>
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
másolatot kap:
kover.laszlo@parlament.hu;
Gaudi Nagy Tamás <drgaudi@drgaudi.hu>
titkos másolat: …..
dátum: 2014. október 14. 11:49
tárgy: Re: Feljelentés
küldő: gmail.com

KIEGÉSZÍTŐ BEADVÁNY, MINT TOVÁBBI MELLÉKLET:
NEMZETKÖZI FELJELENTÉS: A HAZAI KORMÁNYOK A „NEMZETI SÓCSÖKKENTÉSI STOP SÓ
PROGRAMNAK” NEVEZETT CSALÁSSAL LEHETŐVÉ TETTÉK, HOGY AZ ORVOSOK, ÁPOLÓK ÉS
GYÓGYSZERÉSZEK A RENDVÉDELMI SZERVEK TUDTÁVAL IS TÖMEGESEN IRTHASSÁK A MAGYAR
BENSZÜLÖTTEKET (Ügykód: feketeangyalok-kormanyai-14014).
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