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Tisztelt Transparency International!                           KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS!

Az ivartalanító és életrövidítő Menzareform csalás ellen jogos védelemként benyújtott közérdekű 
bejelentéseimet és feljelentéseimet hamis indokokkal elutasító miniszterek és ügyészek ellen csalás 
váddal megalapozottan általam  benyújtott feljelentések megtorlására a rendőrségi és ügyészségi 
vezetők mindenféle hamis vádakkal illettek és azokhoz mellékelve átküldték a hatásmérési bűnügyi 
bizonyítékokat a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, megrendelve  náluk  a „cselekvőképességem 
pszichiátriai úton korlátozását”.  Vagyis  politikai pszichiátriai retorziót rendeltek meg  ellenem. 
Szíveskedjenek megvédeni a közérdekű bejelentőt és segíteni leállítani ivartalanító és életrövidítő 
Menzareform-ot a mellékletekben dokumentált tények alapján! A kormányhivatali ügyintézésekről 
lásd: www.tejfalussy.com, MEHNAM 757./     Gondnokság     alá     helyezési     viszontindítvány     Lázár   
János     információfelelős     miniszter     ellen     (Code:     LazarJanos-170517-ad.PE-16.GYAMN.171-1.2017)   

 Melléklet-1:     MSZP-Bangóné-Borbély-Ildikohoz-170608-facebookon:

https://www.facebook.com/ildiko.bangoneborbely

https://www.facebook.com/ildiko.bangoneborbely
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2017/05/LazarJanos-170517-ad.PE-16.GyAMN_.171-1.2017-Budahazi-Kuria.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2017/05/LazarJanos-170517-ad.PE-16.GyAMN_.171-1.2017-Budahazi-Kuria.pdf
http://www.tejfalussy.com/


Melléklet-2:         5/2.

          

Korrupcióval kapcsolatos 
bejelentését nálunk is megteheti »

A „vészharangokat megkongató” közérdekű bejelentők fontos szerepet játszanak a 
korrupció leleplezésében, mivel korrupció esetében rendszerint súlyos gond, hogy a 
cselekmények igen ritkán kerülnek napvilágra, és a tanúk szerepvállalásának 
(bátorságának) hiányában nehezen bizonyíthatók.

Bejelentések nélkül olyan információk maradhatnak titokban, amelyek elengedhetetlenek 
az állam és az egyes szervezetek tiszta, átlátható és hatékony működéséhez. A 
korrupciós ügyekbe keveredő országok, cégek és közigazgatási intézmények elveszíthetik 
jó hírnevüket és a bizalmat, ezért jóval kevesebb anyagi és erkölcsi veszteség éri az 
államot és a cégeket, ha a korrupció révén elfolyó pénzekre a közérdekű bejelentők 
segítségével fény derül.

Közérdekű bejelentő, aki

•annak érdekében lép fel, hogy másokat érintő kárt előzzön meg,

•nem saját előnyére cselekszik,

•a problémát elsősorban a szervezeten belül biztosított keretek között próbálja 
megoldani,

•olyan bizonyítékok birtokában van, amelyek alkalmasak a meggyőzésre.

A közérdekű bejelentő tehát olyan személy, aki akár állását is kockáztatja annak 
érdekében, hogy fényt derítsen olyan visszaélésekre, amelyek az egész társadalmat 
veszélyeztetik.

https://transparency.hu/tegy-a-korrupcio-ellen/korrupcio-bejelentese/
https://transparency.hu/tegy-a-korrupcio-ellen/korrupcio-bejelentese/
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A TI a közérdekű bejelentőket védő és a bejelentések megfelelő kivizsgálását elősegítő 
rendszer kiépítése érdekében több kezdeményezést is indított, amelynek keretében 
szabályozási koncepció és elemzések készültek. Emellett a TI folyamatosan figyelemmel 
kísérte a kormány intézkedéseit a témával kapcsolatban, ezekről állásfoglalásaiban 
fogalmazta meg véleményét.

A     következők     érvényesek     a     közérdekű     bejelentőkre     nézve:  

1.Bárki panaszt vagy közérdekű bejelentést tehet a panasszal vagy a közérdekű 
bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez.
a

2.A szóbeli közérdekű bejelentést az eljárásra jogosult szerv írásba foglalja, és a 
közérdekű bejelentő számára másodpéldányban átadja.
a

3.Ha a panaszt vagy a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez 
tették meg, a panaszt vagy a közérdekű bejelentést a beérkezésétől számított nyolc 
napon belül az eljárásra jogosult szervhez át kell tenni. Az áttételről a panaszost 
vagy a közérdekű bejelentőt az áttétellel egyidejűleg értesíteni kell.
a

4.Az eljárásra jogosult szerv a panaszt és a közérdekű bejelentést – ha törvény 
eltérően nem rendelkezik – a hozzá történt beérkezésétől számított harminc napon 
belül köteles elbírálni.
a

5.Az eljárásra jogosult szerv – az elintézés várható időpontjának és az eljárás 
meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével – köteles tájékoztatni a 
panaszost vagy a közérdekű bejelentőt arról, ha az elbírálás előreláthatólag 
harminc napnál hosszabb ideig tart.
a

6.Az eljárásra jogosult szerv a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt meghallgatja, 
ha azt a panasz vagy a közérdekű bejelentés tartalma szükségessé teszi.
a

7.Az eljárásra jogosult szerv a vizsgálat befejezésekor, az indokok megjelölésével, 
haladéktalanul értesíti a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt a megtett 
intézkedésről vagy annak mellőzéséről.
a

8.A közérdekű bejelentést az alapvető jogok biztosa (ombudsman) által 
üzemeltetett, közérdekű bejelentések megtételére és nyilvántartására szolgáló, 
védett elektronikus rendszerében is meg lehet tenni.
a

9.A védett elektronikus rendszer anonimitást biztosít a közérdekű bejelentőnek, 
ugyanis a közérdekű bejelentő kérheti az ombudsmantól, hogy a személyes adatait 
kizárólag az ombudsman és hivatala számára legyen hozzáférhető.
a

10.Az ombudsman a védett elektronikus rendszerbe érkező közérdekű bejelentést 
köteles továbbítani az eljárásra jogosult szervnek. Az eljárásra jogosult szerv a 
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hozzá az ombudsman által továbbított közérdekű bejelentést a fenti 13-19. 
pontokban írtaknak megfelelően köteles intézni.

11.Az ombudsman, kérelemre, megvizsgálja, hogy az eljárásra jogosult szerv 
megfelelően intézte-e a közérdekű bejelentést.
a

12.A közérdekű bejelentő akkor is kezdeményezheti az ombudsman vizsgálatát, ha 
az eljárásra jogosult szerv a közérdekű bejelentését megalapozatlannak nyilvánítja, 
vagy ha nem ért egyet az eljárásra jogosult szerv vizsgálatának az eredményével, 
illetve ha álláspontja szerint az eljárásra jogosult szerv a közérdekű bejelentést nem 
vizsgálta ki teljes körűen.
a

13.A panaszost vagy a közérdekű bejelentőt – amennyiben jóhiszemű – nem érheti 
hátrány a panasz vagy a közérdekű bejelentés megtétele miatt.

Verőce, 2017-06-08. 

Az ügy kivizsgálásával korábban megbízott országgyűlési szakértőként: 

Tejfalussy András okl. mérnök feltaláló

www.tejfalussy.com

http://www.tejfalussy.com/
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/238381#sid256
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Másold és terjeszd jogos védelemként!
A Menzareformnak nevezett étkezésnél 
nátrium helyett káliummal etetnek, itatnak. 
Az ivartalanító és életrövidítő stb. hatásait 
bemérő kutatók 1950-ben Nobel-díjat kaptak! 
Nemzedékről nemzedékre csökkenti a 
szaporodóképességet! Például teljesen 
szaporodásképtelen lett a káliummal 
műtrágyázással növelt káliumtartalmú 
növényeket legelő hímbirkák 4. nemzedéke! 
Konyhasó helyett kóser tanúsítvánnyal is 
árusítják a patkányméreg hatású BONSALT 
kálisót! Nemrég 153 hazai férfi 
spermadonornak jelentkezett. 150-ük 
spermáját minősítette hibásnak a 
laboratórium! Ti is tiltakozzatok ezek ellen az 
Európai Uniónál! Itt tanulmányozhatjátok a 
bizonyítékokat: www.tejfalussy.com / Videó 
10., Email könyv 52. és www.aquanet.apla-
atw.hu!

Bp. 2017-06-08. Tejfalussy András, korábbi országgyűlési szakértő 

(Iratjel: röpirat-170608-1x)

http://www.aquanet.apla-atw.hu/
http://www.aquanet.apla-atw.hu/
http://www.tejfalussy.com/
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