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ALULÍRT MEGBÍZÁS  NÉLKÜLI  KÁRELHÁRÍTÓ  KÖZÉRDEKŰ  ÜGYVÍVŐ  ORBÁN  VIKTOR 
MINISZTERELNÖK  ÉS  KORMÁNYA  (ÉS  PÁRTJAIK) HELYETT A  MAGYAR  KÖZTÁRSASÁG 
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNÁL  AZ  IZRAELITÁKAT A  MÁS  FAJTÁJÚAK  KIRABLÁSÁRA,  
BETEGÍTÉSÉRE,  LEGYILKOLÁSÁRA  FELBUJTÓ CIONSZELEKTÍV MÓZESI  ÉS  TALMUDI 
TÖRVÉNYEK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉT KEZDEMÉNYEZEM, JOGOS VÉDELEMKÉNT IS

Az egészségvédő NaCl konyhasóval sózást egészségrontóra korlátozták. Mérgező kálisóval műtrágyáztatnak.  
Életrövidítő és szaporodásképtelenség okozó  (népirtó hatású)  mérgező kálisóval sózzák az élelmiszereket. 
Mérgezés okozónak hazudják a biztonságos desztillálásos ivóvíztisztítást. Szántóföldi növényvédő mérgekkel  
(úgy, hogy nem írnak elő a folyók és a vegyszerezett termőföldek között vegyszermentes védősávot ) és ipari- 
és lakossági szennycsatornák szennyvizével szennyezik az ivóvíz készítéshez használt folyókat. Akadályozzák  
a rákbetegek 98%-át meggyógyítani képes desztilláltvíz-kúra alkalmazását.  Ezeknek a hatás-mérésekkel is  
bizonyított  tényeknek az alapján kijelentem, hogy a legtöbb hazai parlamenti  és önkormányzati  képviselő 
és kormánytag aljas korrupt barom. A magyarok kirablásával és legyilkolásával vagyonosodnak. Azt hiszik,  
hogy a magyarok kisebbségbe juttatásáig, végzetes elszegényesítéséig, kipusztulásunk visszafordíthatatlan 
felgyorsításáig kezükben tarthatják a népirtás fenti legfőbb bibliai és talmudi módszereit és eszközeit, az ezek 
használatát fedező CIONSZELEKETÍV ítélkezési csalásokat is  előíró  izraelita törvényeknek megfelelően. 
Azt hiszik, hogy korlátlanul fenntarthatják a jelenlegi országgyűlési és önkormányzati törvény- és rendelet- 
alkotást, ami hamis és hiányos cionszelektív törvényekkel büntetlenséget biztosít a más népek kirablására és  
kiirtására felbujtó mózesi-talmudi  törvények alkalmazóinak.  A Budai  Központi  Kerületi  Bíróság  végzése 
szerint  a  Kormánynak,  vagyis  Orbán  Viktor  miniszterelnöknek kellett  volna a  felsorolt  és  hasonló  
cionszelekív  eljárások  betiltását  az  Alkotmánybíróságnál  kezdeményeznie.  Ám a  mellékelt  iratelőzmény 
alapján valószínűsíthető, hogy Orbán Viktorék sajnálják erre költeni a pénzt, s nem lépnek fel a tudomásukra 
hozott  fajirtási  bűncselekmények  elkövetői ellen, s  hogy  ezeket  a rendőrség is  korlátlanul  fedezi.  Az ügy 
további tudományos hatás-mérési, ügyészségi, rendőrségi, bírósági  előzményi stb. egyéb bizonyítékai, s a  
konkrét módszertani és eszközfejlesztési kárelhárítási javaslataim is közzé vannak téve az interneten. Lásd a  
www.tejfalussy.com honlap Email-könyvek, MEHNAM, Videó rovataiban, s  a honlap nyitólapjáról hívható  
előző  www.aquanet.fw.hu tudományos honlapon! A kárelhárítási  ügyvitelemért  járó megbízotti  díjamat a  
végelszámolóként is képviselt Agroanalízis Tudományos Társaság gmk v.a. alábbi címére kérem átutal(tat)ni!

Csatolt melléklet: A Magyar Országgyűlés Elnöki Titkárság tanácsadó dr. Gasparics Emese állásfoglalása  
(Code: gasparicsemese).

A FENTI  KÖZÉRDEKŰ  KÉRELEM LÉTREHOZÁSI DÁTUMA:  Magyarország,  2015.  január 08.,  FELELŐS 
BENYÚJTÓJA: 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.

Másolatot kap: Orbán Viktor
miniszterelnök (vi  k  tor.orban@parlament.hu  )
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Melléklet:

Kapcsolt előzmények:
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feladó:Seres Norbert <SeresN@budapest.police.hu>
címzett:"tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com" <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum:2015. január 5. 8:14
tárgy:Tájékoztatás - 01000-105/975/1/2014.P.
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feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:MULTIMÉDIA HÍRHÁTTÉR <hirhatter.multimedia@gmail.com>

másolatot kap:

"01rk@budapest.police.hu" <01rk@budapest.police.hu>;
"02rk@budapest.police.hu" <02rk@budapest.police.hu>;
"03rk@budapest.police.hu" <03rk@budapest.police.hu>;
"04rk@budapest.police.hu" <04rk@budapest.police.hu>;
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"05rk@budapest.police.hu" <05rk@budapest.police.hu>;
"06rk@budapest.police.hu" <06rk@budapest.police.hu>;
"07rk@budapest.police.hu" <07rk@budapest.police.hu>;
"08rfk@budapest.police.hu" <08rfk@budapest.police.hu>;
"09rk@budapest.police.hu" <09rk@budapest.police.hu>;
"10rk@budapest.police.hu" <10rk@budapest.police.hu>;
"11rk@budapest.police.hu" <11rk@budapest.police.hu>;
"12rk@budapest.police.hu" <12rk@budapest.police.hu>;
"13rk@budapest.police.hu" <13rk@budapest.police.hu>;
"14rk@budapest.police.hu" <14rk@budapest.police.hu>;
"15rk@budapest.police.hu" <15rk@budapest.police.hu>;
"16rk@budapest.police.hu" <16rk@budapest.police.hu>;
"17rk@budapest.police.hu" <17rk@budapest.police.hu>;
"18rk@budapest.police.hu" <18rk@budapest.police.hu>;
"19rk@budapest.police.hu" <19rk@budapest.police.hu>;
"20rk@budapest.police.hu" <20rk@budapest.police.hu>;
"21rk@budapest.police.hu" <21rk@budapest.police.hu>;

….....
orfktitkarsag@orfk.police.hu;
Ügyelet ORFK <ugyelet.orfk@orfk.police.hu>; 
…............

dátum:2014. december 16. 19:49

tárgy:Re: NEM MER DROGTESZTRE JÖNNI A HÍR TV - ÉS A FIDESZRE SZAVAZÓK BŰNÖZŐ 
ÉLETMÓDJÁRÓL

küldő:gmail.com

A kálisó is drog

melléklet

kilogololabassorozattuntetesekl141206
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Kilógólólábas sorozattüntetések

Kiderült, hogy miért nem beszél a sorozattüntetések egyik szónoka sem arról, hogy „öl, butít 
és nyomorba dönt” a magyarokra rákényszerített „Stop só Nemzeti Sócsökentési Program”, 
„100%-os szennycsatornáztatási program” és kálisóval és konyhasóval műtrágyáztatás, ami 
megsokszorozza az aszálykárt.  

Miért  hallgatnak  arról,  hogy: 1./Mérgező  kálisóval  műtrágyáztatással  megsokszorozzák  az 
aszálykárokat.  2./Kálisóval műtrágyáztatással  és élelízesíttetéssel  mérgezővé teszik az állatok és 
emberek  élelmét.  3./Mérgezőnek  hazudják  a  konyhasó  korábbi  nagyobb,  egészséges  dózisait. 
4./Mérgező mezőgazdasági vegyszereket juttatnak az ivóvíz biztosító folyókba.  5./A csak részben 
tisztított ipari és a fertőző vírusos háztartási szennyvizeket is bevezettetik a folyókba, amelyekből a 
vezetékes ivóvíz készül.  6./Teljesen veszélytelen ivóvízként árusíttatják a szennyezett folyók vizét 
csak  részben tisztító  homok és  kavics  szűrőkön átszűrt,  klórozott,  vírus  szennyezett  vizeket  is. 
7.Életveszélyes méregnek hazudják az átpárlással tisztított méreg- és vírusmentes tiszta desztillált 
ivóvizet. 
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A tüntetésszervezők és szónokaik azért hallgatnak ezekről, mert tisztelik a nemzsidók emberi jogait 
semmibe vevőket, akik keresztényirtást is folytatnak a ma is még hatályos, Mózes II.23/20-33. és 
V.7/2,  22.,  Talmud,  Taanith  10  a.  lap  és  Baba  kamma  93  b.  lap.  szerinti  zsidó  törvényeknek 
megfelelni  akarva?  A  www.tejfalussy.com honlapon  megtekinthető  hatás-vizsgálati  mérések, 
köztük Nobel-díjasok mérései is, egyértelműen bebizonyítják, hogy az USA, Magyarország, s az 
Európai Unió más országai vezetői a fent ismertetett biológiai fegyverekkel gyilkoltatják a népeket.

Orbán  Viktor  kormányfő  a  Kapu közéleti  folyóirat  e  havi  számában  is  közzétett,  a  fenti 
károkozásaik ügyében hozzá intézett nyilvános közérdekű bejelentésemre (lásd melléklet-1) nem 
indított vizsgálatot törvényes határidőben. Válaszra se méltatja a közérdekű kárelhárító javaslatokat. 

Melléklet-1:  „Csak a  víz,  csak  a  konyhasó,  csak  a  kálium pótlás  elrontott  dózis  arányaival  is 
kiirthatók a magyarok” című „KIEGÉSZÍTŐ FELJELENTÉS ÉS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS” 
Orbán Viktor  miniszterelnökhöz.  Ügykód:  holttengerimodszerrelfajirtas141020.  (MEHNAM-info 
312.) Melléklet-2: „Tudatos fajirtás az Orbán-kormány Stop Só és Chips-adó projektje?!” Ügykód: 
tudatosfajirtasazorbankormanystopsoeschipsadoprojektje141204. (a MEHNAM-info 354.-nek is melléklete.)

Budapest, 2014. 12. 16. 
Tejfalussy András

Csalás váddal a hamis rendőrségi állásfoglalásért felelős rendőröket is feljelentés

feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:Seres Norbert <SeresN@budapest.police.hu>

másolatot kap:Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja <ugyfelkapu@mkab.hu>;
Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>

titkos másolat:László Weixl-Várhegyi <weixl.varhegyi.laszlo@gmail.com>
dátum:2015. január 9. 21:21
tárgy:Re: Tájékoztatás - 01000-105/975/1/2014.P.
küldő:gmail.com

Csalás  vádjával  feljelentem  a  Seres  Norbert  és  munkatársai  által  fent  hivatkozott 
beadványomban  dokumentált  bűncselekményeket  "nem  bűncselekménynek"  feltüntető 
rendőröket  is.  Ezt  kiegészítő  feljelentésként  is  benyújtom  a  Magyar  Köztársaság 
Alkotmánybíróságához,   valamint  Orbán  Viktor  miniszterelnökhöz  címzett  "mkab-ov-
cionszelektiv-ugyi150119" ügykódú itt csatolt beadványomat.
A mellékletben is dokumentált "cionszelektívitások" leállíttatásához sokkal több jogászi- és média- 
segítség kellene, meg népszavazás és ismétlődő tüntetések is, ha a mai rendőrségi ügyintézők is 
csak a mózesi-talmudi törvények alapján folytatott kirablási és fajirtási bűncselekmények elkövetői 
fedezésével hajlandók érdemben foglalkozni. Nagyapám Bartha Béla, akkori rendőrségi vezetőként 
még Szálasival is szembeszállt, hogy a hasonló diszkriminációs törvénysértéseket akadályozza!

Verőce, 2015. 01. 09. Tejfalussy András

Melléklet: mkab-ov-cionszelektiv-ugyi-150109
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