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NYILVÁNOS JAVASLAT BUDAHÁZY GYÖRGY MAGYAR NEMZETVÉDŐ VÉDEKEZÉSÉHEZ
Az alábbi védekezőiratnak az üggyel foglalkozó bírósághoz azonnali benyújtását javaslom, az ügyvédednek
is egyidejűleg tértivénnyel megküldve, s a tartalmát a soron következő tárgyaláson személyesen előadva, és
az ügyben eljáró bíró kezéhez személyesen, nyilvánosan is benyújtva.
Bíróság címe . ..
Ügyszám . . .
Tárgy: „Jogos védelem” alapon védekezés, s viszontvád nyilvános bejelentése, a hamisan vádaskodók ellen.
Tisztelt Bíróság!
1./ Alulírt Budaházy György a magam védelmében ismételten kijelentem, hogy nem követtem el a hamisan
vádaskodók által büntetendőnek feltüntetett cselekményeket, de a BTK jogos védelem jogszabály szerinti
törvényes, megengedett eszközökkel mindig küzdeni fogok a magyar nemzet bűnözőktől megszabadításáért.
Olyan bűnözőkkel szemben harcolok, akik a Menzareform Só Stop és Chips adó csalásukkal életrövidítik és
ivartalanítják a magyar lakosságot és külföldiek tulajdonába engedik jutni Magyarország területeit, vagyis
tömeggyilkos hazaáruló terroristák. Az ilyenekkel szemben minden olyan fellépés is jogos védelem lenne,
amiket a tömeggyilkos hazaárulókat nem feljelentő ügyészség ellenem hamisan vádaskodva, annak ellenére
rám fogott, a hamis tanúira hivatkozással, hogy azokat sosem követtem el. Viszont a Szent Korona Rádióban
készítettem egy interjút Tejfalussy András méréstani tudományos szakértővel, ahol lelepleztük az alábbiakat:
2./ Hazánkban - a magyar gyerekek étkezésénél is - a tényleges szükséglet kb. ötödére korlátozták a
konyhasót és tízszeresére növelték a káliumot. Ez tudatos népirtás, mert minden hazai orvosnak tudnia kell,
tudják is, hogy azok a kutatók, akiknek a patkány- és emberkísérletei hatásmérésekkel százszázalékosan
bizonyították az ilyen konyhasópótlás-korlátozás és káliumtúladagolás magasvérnyomás okozó, életrövidítő,
ivartalanító, vagyis fajirtó hatását, Nobel-díjat is kaptak 1950-ben. Ezen állami hivatalnoki bűncselekmény
életrövidítő és ivartalanító hatásait lásd és a www.tejfalussy.com, MEHNAM 550 alatt közzétett konkrét
hatás-mérési bizonyítékok, az „ORBÁN VIKTOR TÖMEGGYILKOS” c. közérdekű bejelentés (melléklet-1)
és „Fajirtási technika” c. melléklete, a Nobel-díjas kutatók konkrét hatásmérési eredményei, és az akadémiai
nagydoktor Prof. Papp Lajos ny. egyetemi tanár, a neves szívsebész szakvéleménye (melléklet-2) alapján!
A konyhasó és a kálium élettani hatásairól, a helyes víz:konyhasó:kálium dózisokról mellékelem egy hazai
nyugalmazott rendőr-alezredes, a természetgyógyász doktor Weixl-Várhegyi László „A só élettani hatásai”
címmel közzétett ismertetését (melléklet-3) és a hírneves külföldi orvos Dr. Batmanghelidj szakvéleményét
is: DR. BATMANGHELIDJ AZ OPTIMÁLIS VÍZ- ÉS KONYHASÓ DÓZISRÓL (Azonosító:
Batmanghelidj-optimálisvizeskonyhasodozis160328).
Ezen bizonyítékok alapján, véleményem szerint tudatos tömeggyilkosság, hogy a Menzareform, Só Stop és
Chips adó hamis törvényekkel elfogadtatásával, elfogadásával mérgezőre változtatták a „Menzareform, Só
Stop és Chips adó” bevezetésével a magyaroknál a víz, konyhasó és kálium étkezési pótlását. Bármennyi
vízhez, akármilyen gyorsasággal bejuttatva, naponta legfeljebb 5 gramm konyhasó- és legalább 4,7 gramm
kálium dózist írtak elő hamisan. Az élettanilag, étkezés esetében is optimális, a Ringer-infúziós oldat szerinti,
víz:konyhasó:kálium dózisarány arányt, ami 99:0,9, 0,012 (minden liter vízhez 9 gramm konyhasó, de csak
0,12 gramm kálium pótlás) helyett. A helyes arányt hamis akadémiai stb. szakértői véleményekre alapozva
mérgezőnek hazudják.
A magyarok elleni népirtás Nobel-díjasok hatás-méréseivel százszázalékosan bizonyítottságára és rendőrség,
ügyészség és bíróság által megengedettségére tekintettel viszontvádat jelentek be a népirtó főhivatalnokok
és a bérenceik ellen és az ezeket fedező, engem hamisan vádoló ügyészekkel és hamis tanúkkal szemben is!
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Követelem, hogy a magyarokat mérgezést a Menzareform Só Stop Chips adóval szervező országgyűlési
képviselőket, minisztereket, államtitkárokat és akadémiai stb. hamis szakértőket és az őket fedező
ügyészeket, rendőröket, bírákat és médiabérenceket haladéktalanul ítélje el a büntetőbíróság, és addig is tiltsa
be a MENZAREFORM Stop Só és Chips adó alkalmazását, mert a Nobel-díjasok hatás-mérései is, de a
Ringer oldatnál több száz éve gyógyításra alkalmazott dózisok is, közvetlenül százszázalékosan bizonyítják,
hogy a fenti népirtás alkalmazói több százezer magyar gyermeket és felnőttet mérgez/tet/nek meg naponta!
Mellékelt bizonyítékok:
Melléklet-1: ORBÁN VIKTOR TÖMEGGYILKOS?
Azonosító: kaliumtuladagolasrafelbiztato- drantaldezso-160406email3)
Melléklet-2: FAJIRTÁSI TECHNIKA (azonosító: fajirtasitechnika)
Melléklet-3: Weixl-Várhegyi László természetgyógyász doktor: „A só élettani hatásai”
(forrás: http://www.doksi.hu)
Melléklet-4: DR. BATMANGHELIDJ AZ OPTIMÁLIS VÍZ- ÉS KONYHASÓ DÓZISRÓL
(Azonosító: Batmanghelidj-optimálisvizeskonyhasodozis160328)
Dátum . . .
A fenti védekezést és viszontvádat bejelenti:
........
/aláírás/
Budaházy György
személyi. . . szám, an.: ….
Lakcím:
Utóirat:
Budaházy György barátom részére az ellene hamisan vádaskodókkal és őket bűnpártolókkal szemben a fenti
módon védekezést megbízás nélküli kárelhárító ügyvitelt folytató hatás-mérés tudományi szakértőként
(PTK) közérdekből, részemről a leírtakért teljes felelősséget vállalva javaslom, ugyanis tűrhetetlen, hogy
Magyarországon a tömeggyilkosokat nem, az ellenük küzdőket viszont állandóan üldöztetik a bíróságokkal!

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök (1-420415-0215, an.: Bartha Edit) hatásmérés tudományi szakértő, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. Email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,
honlap: www.tejfalussy.com, Telefon: +36 20 218 14 08.

Közzétéve a www.tejfalussy.com honlapon, Facebook-on és Youtube-on is.
NYILVÁNOS közérdekű bejelentésként kapja: Trócsányi László igazságügyi miniszter
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:"gyuri@szkitabolt.hu" <gyuri@szkitabolt.hu>
másolatot kap:Trocsányi László igazságügyi miniszter <miniszter@im.gov.hu>
titkos másolat: . . .
dátum:2016. április 13. 8:58
tárgy:NYILVÁNOS JAVASLAT BUDAHÁZY GYÖRGY MAGYAR NEMZETVÉDŐ VÉDEKEZÉSÉHEZ
küldő:gmail.com
:Fontos a varázsgömbünk szerint.
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