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MAGYAR ÁLLAMVÉDELEM PÓTLÁS

I.

7 pont

AMIT MINDIG AKARNI KELL

1. Okos és becsületes legjobb szakember vezetőket.

2. Valamennyi magyar állampolgár emberi alapjogait
biztosító Magyar Alkotmányt és joggyakorlatot.

3. Teljes körben helyesen kalibrált mérési adatokra
alapozó oktatást, kutatás-fejlesztést, tudományt.

4. Környezetharmonikus (az ökoszisztéma egyensúlyát
 biztosító) optimalizált termelést és fogyasztást.

5. Minden magyarnak a munkája össztársadalmi
hasznosságával arányos, a nemzetközi átlagnak
megfelelő munkadíjat, nyugdíjat és teljes körű,
lehető legnagyobb egészségbiztonságot.

6. Teljes körű nyílt tájékoztatást a problémák minden
lényleges okát feltáró és a problémák kiküszöbölését 
mindenben elősegítő jól érthető helyzetelemzésekkel.

7. Szeretettel teljes, valódi emberséget és barátságot.
  

Tejfalussy András

/7pont92/
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II.

Mi segíti elő a 7 pont megvalósulását

1. Értsd meg és tudd megfelelően indokolni a 7 pont szerinti társadalom 
szükségességét és előnyeit.

2. Saját köreidben a 7 pont szerint élj és cselekedj, döntéseidben a valós 
információkat alapul véve.

3. Segíts a 7 pont szerint élő és cselekvő, egymást segítő csoportokat szervezni, 
együttműködni.

4. Gyűjtsd a 7 pont megvalósulását megalapozó biztos és fontos információkat, 
alkalmazd és terjeszd.

5. Valóságos ellenségkép alapján folyamatosan támadd a 7 pont szerinti társadalom 
megvalósulását akadályozó nemzetellenes érdekeltségeket, személyeket, csoportokat, 
szervezeteket és burkoltan és nyíltan támogatóikat.

III.

Miként juthatsz fontos és biztos valós információkhoz

A hírközlő szervek szinte mindig hamis információkkal keverve teszik közzé a valós 
információkat. „Hihető Magazinok” csak a nemzeti internetes hírportálokon vannak.

Csak APLA software-es zavarszűrős szakértői vizsgálattal különíthetők el jól a fontos 
és biztos valós információk a nem biztos és/vagy nem fontos többi információtól. 

IV.

Gondolkodó Társadalom – Boldog Emberek 
stratégiai alapvetés vázlat (fejlesztés alatt ) 



4/30.
V.

Valós, fontos és biztos információk terjesztése
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VI.

HIHETŐ MAGAZIN-170331

VALÓSÁGOS ELLENSÉGKÉP A MAGYAROK JOGOS ÖNVÉDELMÉHEZ 

Emberiség  elleni  bűncsekmény  folytató  bűnözők  mindazok  a  tudományos, 
közigazgatási,  jogi,  vallási,  vízügyi,  mezőgazdasági,  egészségügyi,  kereskedelmi, 
társadalmi  stb.  szervezeti  vezetők  és  -tagok,  akik  az  alább  felsorolt  fajirtási 
módszerek alkalmazását bármely módon segítik, bárki elől elhallgatják, eltitkolják. 
Ez  a  magyarokat  Magyarországról  (1910-óta*)  kiűzni,  kipusztítani  igyekvő 
ingatlanspekuláns nemzetközi  és  hazai  bűnszervezet  országos és települési  szinten 
például a következő aljasságokat szervezi, folytatja, fedezi: 

1.Felbiztatják a magyarokat a  mezőgazdasági vegyszerekkel és szennycsatornákkal 
is  szennyezett,  fertőzött,  mérgezett  folyók  vizéből  homok-  és  kavics  szűrőkön 
átvezetéssel és klór hozzáadásával készített, vagyis közveszélyes csapvíz ivására.

2.Felbiztatják a magyarokat, ezzel is akadályozva a tiszta ivóvíz ivást, hogy csak a 
túlszennyezett vízhez hozzákeverése után igyák a desztillált vizet és konyhasópótlás 
csökkentéssel is mérgezővé teszik az ivóvizet.

3.Felbiztatják a magyarokat a kálium műtrágyákkal mérgezőre növelt káliumtartalmú 
és vagy egyébként is túlzott káliumtartalmú növényi eredetű ételek és italok nagy 
mennyiségben és gyors ütemben fogyasztására.

4.Felbíztatják - az aszálykárt is fokozó  - mérgező kálisóval műtrágyázásra a hazai 
biotermesztőket is.

5.  A hazai  menzák  hamis WHO ajánlás alapján ízesítik patkányméreg kálisóval  a 
gyermekeink ételeit!

6.  Az  élsportolókat  kivéve,  mindenkinél  5  gramm  alá  csökkentették  a  korábbi 
optimális  napi  15-25  grammos  konyhasó  pótlást,  s   a  vészes  nátrium  hiány 
eltusolására lecsökkentették a vérvizsgálati nátrium-határértéket.

7.Felbiztatják, rákényszerítik a magyarokat az életveszélyesre csökkentett konyhasó 
tartalmú  ételek  és  italok  fogyasztására,  a  Nemzeti  Stop  Só  Program, 
MENZAREFORM, s a hagyományosan sózókat büntető Chipsadó útján, s az emiatt 
hiányzó sós íz fűszerekkel és patkányméreg kálisóval (lásd VIVEGA) pótlására.
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8.A vérbe juttatni szükséges optimális 0,2-től 0,4 grammos napi káliumpótlást 4,7 
gramm fölé  növelték.   Holott  az  orvosi  tankönyveiből  minden  orvos  tudja,  hogy 
veszedelmesen rontja a vese- és szívműködést az 1 órán belül akárhonnan a vérbe 
bejutó 1 vagy 2 grammnál több kálium. Azt is tudják, hogy 1950-ben Nobel díjat 
kaptak,  akik  hatásmérésekkel  patkányoknál  és  embereknél  is  bebizonyították  a 
hiányos  konyhasópótlás,  s  a  kálium  túladagolás  izomgyengítő,  butító,  rákkeltő, 
nemiségtorzító, ivartalanító stb. vagyis fajirtó hatásait! 

Ezek  ellen  a  rablógyilkosok  ellen  együtt  és  egyénileg  is  védekezi  kell.  Másként 
néhány évtized múltával nem marad Magyarországon épkézláb magyar! Kísérjétek 
figyelemmel az alábbi feljelentésre adott válaszukat (ha egyáltalán válaszolnak rá). 
Egyik mai parlamenti képviselőnk sem hajlandó akadályozni a magyarokat irtást?  

FELJELENTÉSKÉNT kapja:  az ORFK, az ingatlanspekuláns népirtó bűnszervezet 
tagjai és bérenceik ellen.

JOGOS  VÉDELMI  KÖZÉRDEKŰ  BEJELENTÉSKÉNT  kapják: Orbán  Viktor 
miniszterelnök  és  dr.  Morvai  Krisztina  európa-parlamenti  képviselő,  a  kálisóval 
„sópótlás” WHO engedélye azonnali betiltását követelve! 

A  magyarok  védelmére  a  www.tejfalussy.com honlapon  közzétett  hatásmérési 
dokumentumok: Videók, Email könyvek, www.aquanet.fw.hu, GTS-Antirandom stb. 
rovatok.  A tiszta nátrium-klorid konyhasóval optimálisan sópótlás hazai lehetőségei a 
www.tiszaso.hu honlapon is tanulmányozhatók. Terjesszétek!  

Verőce, 2017. 03. 31.   *Csatolmány:  Politikai Perturbációs Analízis (PPA-170328) 
                 

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420416-0215, an: Bartha Edit)
jogos védelemként megbízás nélküli kárelhárító, oknyomozó mérnök feltaláló,
2621 Verőce, Lugosi u. 71. tejfalussy.andras42@gmail.com, +36 20 2181408

Melléklet:

mailto:tejfalussy.andras42@gmail.co
http://www.tiszaso.hu/
http://www.aquanet.fw.hu/
http://www.tejfalussy.com/
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Politikai Perturbációs Analízis                    PPA-170328 

NÉPIRTÓ LEBUKTATÓ, általános terjesztésre és alkalmazásra javasolt könnyen alkalmazható, egyszerű 
módszer
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Ha felkéritek őket, hogy segítsenek leállítani a tiszta(desztillált) ivóvíz mérgezőnek hazudását és "Nemzeti 
Stop só Programot", és "Menzareformot",  az életveszélyesen hiányos konyhasópótlást  és egészségvédő 
konyhasó  helyett  patkányméreg  hatású  kálisóval  életveszélyesen  "sózást",  amelyek  életrövidítőek  és 
nemzőképesség rontó hatásúak is, ti is meggyőződhettek arról, melyikük akarja kiirtani Magyarországról a 
magyarokat. A (2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/1-26, Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap 
szerinti) népirtásuk mérési bizonyítékai is megtekinthetők a www.tejfalussy.com és az azon belül működő 
www.aquanet.fw.hu honlapokon.  Nyilvánvalóan tömeggyilkosok az Orbán kormány illetékes vezetői,  akik 
nem tiltják be az Élelmiszer törvénnyel és az MSZ Étkezési Só szabvánnyal megengedett patkányméreg 
kálisóval "sózást" és a napi konyhasó (nátrium-klorid) pótlás 5 grammnál kevesebbre korlátozását. Minden 
más egyéb próbálkozás csak figyelemelterelő látszat intézkedés. Időhúzás, hogy legyen idő arra, hogy a 
magyarok 4. nemzedéke szaporodóképtelen legyen, kiárusítható legyen a sok kiürült magyar ingatlan, egész 
Magyarország, Az Alliance Israélitee (Izraeliták Szövetsége) 1910-ben hirdette meg a tervét: A HÍDFÕ Baráti 
Köre (Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA 94114, U.S.A.) „Országhódítók” c. kiadványából 
kimásolt „zsidó hitközségi software”:

Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám). Ebben jelent meg az Alliance Israelitée felhívása, amelyet 
a magyar lapok is közöltek. A Weimaier Hist.-Gen. Taschenbuch, S. XII. fordítása szerint a következőket 
tartalmazta:
„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben 
leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek kell lennie, 
mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek fáradozzatok minden erőtökkel 
azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek, fáradozzatok, hogy minden keresztényt 
elűzzetek és teljesen úrrá legyetek. Törekedjetek, hogy mindent, amit ott a keresztények birtokolnak, teljesen 
a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna elegendő anyagi eszközötök, a párizsi szövetségünk minden 
erővel segíteni fog titeket. Erre a célra a szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan 
bőséggel folynak be a pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és magyarországi területeket a galíciaiak 
és magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ tőkései 
erre a célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt elérhessétek.” 
Izraelben járva Pozsgay Imre államminiszter 1990-ben állítólag 1 millió ukrán orosz zsidó idetelepítésébe 
beleegyezett (lásd a Szent Korona lap „Pozsgay az antiszemita” című, 1990. februári  cikkében)!  Aki nem 
hiszi járjon utána! 

Verőce, 2017. 03. 28. 

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc oknyomozó mérnök feltaláló 

Utóirat:
HATÁSOKAT ÉS KÖVETKEZMÉNYEIKET NEM ELHINNI KELL, HANEM MEGMÉRNI! Lásd a 
konkrét hatásmérések alapján kialakított, általad is  megvalósítható TÚLÉLÉSI STRATÉGIA-t! 
A Terrorista talmudista szemiták népirtási bűneiért őket és  bűnsegédeiket kell elítélni, nem 
pedig az ügyben vétlen zsidókat és nemzsidókat! 
Legújabb intézkedéseinket elolvashatod a MEHNAM / Terjesztendő anyagok-nál  .  

http://www.tejfalussy.com/mehnan/terjesztendo-hirek/
http://www.tejfalussy.com/mehnan/terjesztendo-hirek/
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2016/01/egeszsegharomalapfeltetele090331ej.pdf
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feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>

titkos másolat: . . . . . . 
dátum:2017. április 3. 22:19

tárgy:MAGYAR ÁLLAMVÉDELEM PÓTLÁSA (Nyilvános válasz Orbán Viktor miniszterelnök segítésére a 
legújabb vélemény kérésére.)

küldő:gmail.com
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Nyilvános közérdekű feljelentés a terrorista tudományos titkosszolgálat hazai ügynökei ellen

Felszólítom a Kúria Legfelsőbb Bíróságot, hogy tiltsa ki az élelmiszer törvényből és az étkezési só 
szabványból a konyhasó (nátriumklorid)  helyett  a patkányméreg (káliumklorid) kálisóval sózást 
legalizáló  szövegeket  és  indítson büntetőeljárást  a  kálisóval  „sózató”  csaló  társaság  és  az  őket 
fedezők ellen.

A nátriumklorid kősó vagy tengeri só helyett az ugyanannyira természetes eredetű, de az optimális l 
konyhasó  dózis  (lásd  alább)  szerinti  dózissal  használva  patkányméreg hatású  káliumklorid, 
káliumcitrát kálisóval sóznak a pékek és menzák. Amikor csak akarnak. A kálisót konyhasót pótló 
gyógytápszerként  engedélyezte  az  OÉTI (Redi  Só).  Azóta  Star  kosher  BONSALT (jósó) 
elnevezéssel is árusítják. Mindenkinél vesemérgező volt a 2 grammja is. Kétszerese a szívműködést 
is  rontotta.  Amikor  parlamenti  megbízott  szakértőként  vizsgáltam  az  ügyet,  az  OÉTI  azzal 
védekezett, hogy egy WHO kiadvány is korlátozatlan használatra ajánlotta a (potassium) kálisót a 
gyermekétkeztetésben a (nátriumklorid) konyhasó helyett. Csatolom a WHO szöveg másolatát (1). 
Orvosi  tankönyv  szerint  is  mérgező  az  1  vagy 2  grammnál  több  kálium,  ha  egy órán  belül  - 
akárhonnan - bekerül a vérbe. Csatolom a vonatkozó tankönyvi oldalt (2). 

Orbán Viktor felemeltette a korábbi két és félszeresére a menzákon megengedett napi sódózist (2 
grammról 5 grammra).  Kis óvodásnál talán elegendő ennyi a nátriumklorid, de nagyobb iskolásnál 
életveszélyesen kevés amikor sportol. Fizikai munkát végző vagy sportoló felnőtt is életveszélyben 
van a napi 5 grammban maximált sódózis miatt. A tényleges szükséglet étkezésnél is a fiziológiás 
infúzióval  a  vérbe  juttatott  mennyiség.  Csatolom  a  sportolóknál  optimális  napi  15-25 gramm 
konyhasódózist  rögzítő  hivatalos  táblázatot,  amiben  egyébként  hamis  a  3-tól  5  gramm kálium 
„optimum” (3). Csatolom az akadémiai nagydoktor Prof.  Papp Lajos szívsebész ny.egyetemi tanár 
ezt igazoló szakvéleményét, ami szerint napi 3 liter víz mellé 27 gramm nátrium-klorid és 0,36 
gramm kálium a tényleges szükséglet. (4). Az interneten megtekinthető a szóbeli nyilatkozata is.*

Azért fordulok közvetlenül a Kúria legfelsőbb bíróság elnökéhez, mert a Fővárosi Bíróság nem volt 
hajlandó a fenti szakvéleményem miatt engem gondnokság alá helyezni próbáló és a tárgyalás előtt 
rendőrökkel összeverető váci bírót fedező X-398/1998.  köztársasági elnöki hamis iratról kimondani 
hogy hamis, sőt velem akart milliós perköltséget, illetéket fizettetni, s azóta is, a köztársasági elnök 
hamis iratával akadályozzák a titkosszolgálatok által koordinált engem rágalmazók az oknyomozó 
szakértői munkám, bár sosem sikerült gondnokság alá helyeztetniük, lásd a választói névjegyzéket. 

1.
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2.

Kód: terrorelharitas-kuriafeljelentes-170327     4/3.
3.
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Nem sportolóknál, akiknél nem látványos a belehalás, csak 5 gramm konyhasó (2 gramm nátrium) 
pótlást írt elő ugyan ez a könyv. Nem tudományos vita, hanem tudományos titkosszolgálati csalás: 
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*   Papp Lajos beszél a káliummal mérgezett sóról   
https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0l4M

A Nemzeti Stop Só Programnak, Menzareformnak is nevezett tudományos titkosszolgálati csalás 
és a szennyvízzel kevert folyókból csak szűréssel és klórozással ivóvíz készítés a tényleges fő oka a 
magyarok életrövidülésének és ivartalanodásának, kipusztulásának. 1950-ben Nobel-díjat kaptak, 
akik a nátriumhiányos és káliumtúladagoló étkezés fajirtó hatását konkrét patkány- és ember 
kísérletekkel bebizonyították. Ezzel lopják el a nyugdíjbefizetéseinket és országunkat.
A népirtás egyéb bizonyítékait is közzétettük a www.tejfalussy.com honlapomon.

Közérdekű bejelentésemnél kérem a 30 napos válaszadási és intézkedési határidő betartását.

Budapest, 2017. március 27. 

Jogos védelem és -önvédelem (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel (Ptk.) keretében:

Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltaláló
(1-420415-0215, an.: Bartha Edit)
2621 Verőce, Lugosi u. 71.

https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0l4M
http://www.tejfalussy.com/
https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0l4M
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:Elnok@kuria.birosag.hu

másolatot kap:

Police in Hungary <orfkvezeto@orfk.police.hu>;
kabinetfonok@mkab.hu;
"dr. Lehmann György" <lehmann@gmail.com>;
Bene Gabor <drbenegabor@gmail.com>;
panasz <panasz@ajbh.hu>;
tek@tek.gov.hu;
laszlo.trocsanyi@parlament.hu;
Lakossagi Kapcsolatok <lakossag@im.gov.hu>

titkos másolat:
dátum:2017. március 27. 10:34

tárgy:Fwd: Nyilvános közérdekű feljelentés a terrorista tudományos titkosszolgálat hazai ügynökei ellen 
(Kód: terrorelharitas-kuriafeljelentes-170327)

küldő:gmail.com
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Személyes levél Orbán Viktorhoz, megbízás nélküli közérdekű kárelhárítás (Ptk.) keretében

Köszönöm, hogy felemeltetted az óvodákban a gyermekétkeztetésben 2 grammról 5 grammra a napi 
konyhasó dózist. Azt is köszönöm, hogy újra árusíthatják a gyógyszertárak a kálisómentes tiszta nátrium-
klorid konyhasót. De még ez is kevés a Nemzeti Stop Só Program, Menzareform és Chips adó csalásokra 
alapozott részben vallási indíttatású - lásd a mellékelt „JEHOVA ÍGÉRETEK”-et! - fajirtás leállításához.

1.Intézkedned kell, hogy a WHO visszavonja hamis ajánlását, ami szerint korlátlanul helyettesíthető a 
gyermekétkeztetésben a kálium-klorid (patkányméreg) kálisóval a nátrium-klorid konyhasó.  

2.Intézkedned kell, hogy azonnal eltűnjenek a hazai élelmiszertörvényből a „nátriummentes” és 
„nátriumszegény” étkezési sók, és a sószabványból is az ezek használatát megengedő szöveg! 

3.Intézkedned kell, hogy ne csak az élsportolók sózhassanak a korábban megszokott optimális mennyiségű 
napi 15-25 gramm tiszta konyhasóval, hanem mindenki más is.

4.Intézkedned kell, hogy vonják vissza a több mind napi 4,7 gramm kálium akármilyen gyors elfogyasztásra 
ajánlását.

5.Intézkedned kell, hogy ne növeljék a kálium műtrágyákkal az élelmiszer alapanyag növények 
káliumtartalmát. Tudd: Kína és az iszlám országok nem vagy alig használnak kálium műtrágyákat. 

Magyarázatként:

A testnedvek, a vérszérum egy elektrolitot tartalmaz, ami az elektromos összeköttetéseket biztosítja. Csak 
vízből, nátriumból, kloridból és káliumból áll. Bármelyikük kifogyása vagy túladagolása, de az arányaik 
torzulása is életveszélyes. (Az optimális víz:konyhasó:kálium dózisarány a Ringer infúziós oldat szerinti!)

1950-ben Nobel díjat kaptak, akik patkányoknál és embereknél is bebizonyították a hiányos konyhasópótlás 
és a túladagolt kálium életrövidítő és ivartalanító hatását. 

Az OÉTI által végeztetett kálisó hatás ellenőrző kísérlet során a 0,88 gramm káliumot tartalmazó víztől is 
mind a 10 előtte egészséges felnőtt személynek felére csökkent le a vizelet kiválasztása (vesemérgezés!). 
1,76 gramm káliumot tartalmazó víz megivása után mindegyikük vérszérumában 5 mmol/liter fölé nőtt 
vagyis szívmérgező, EKG torzító is lett a kálium koncentráció. 

Tehát a nátrium-klorid étkezési konyhasó helyett „gyógysóként” is árusított kálium-klorid kálisó a konyhasó 
korábbi szokásos optimális napi 15-25 gramm dózisainál kisebb, 5 gramm alatti dózisával is veszedelmesen 
betegítő, vese- és szívmérgező stb. hatású. A „nátriummentes” és „nátriumszegény” étkezési só címén 
árusított kálisó tehát nem „gyógyhatású. Életrövidítő és ivartalanító hatású is. Korábban a falvakban 
patkányméregként is használták. 
Az ügyben közzétett dózis hatás mérési bűnügyi bizonyítékok (több is van a www.tejfalussy.com honlapom):
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2017/04/NYUGDIJASOKSEGITESE-170302-1.pdf, 
A népirtó WHO csalás konkrét bizonyítéka: http://www.tejfalussy.com/wp-
content/uploads/2017/04/terrorelharitas-kuriafeljelentes-170327email2j.pdf

Budapest, 2017. 04. 05.

Tejfalussy András
jogos védelmet folytató
oknyomozó mérnök feltaláló
volt országgyűlési szakértő
www.tejfalussy.com

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2017/04/terrorelharitas-kuriafeljelentes-170327email2j.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2017/04/terrorelharitas-kuriafeljelentes-170327email2j.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2017/04/NYUGDIJASOKSEGITESE-170302-1.pdf
http://www.tejfalussy.com/
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BIBLIAHELYREIGAZÍTÁS                                                          Iratjel: mierthamisjehovatanuibibliaja170403

JEHOVA ÍGÉRET 

Jehova ígéretei szerinti eljárás a hazai „Nemzeti Stop Só Program”, a  
„Menzareform” is. Ezek az egészségesen maradásunkhoz szükséges napi  
15-től 25 grammos optimális konyhasó mennyiséget az ötöde, 5 gramm  
alá  csökkentették.  Közben  patkányméreg  kálisót  árusítanak  étkezési  
gyógysóként a „hiányzó sós íz pótlására”. Lásd VIVEGA, Bonosalt, Star  
kosher  tanúsítványos  Bonsalt  stb!  A biztosan  tiszta  (desztillált)  ivóvíz  
ivásunk akadályozása is „Jehova eljárás”. Előbb a konyhasó hiánnyal  
valamennyi ivóvizet vérelektrolit rontóvá tették, majd erre alapozva azt  
hazudják nekünk a korábbi jól sózás mellett egészségvédő, gyógyhatású  
tiszta desztillált vizet ivásról, hogy „életveszélyes vízmérgezést” okozhat!!  

JEHOVA TANÚI HAMIS BIBLIA FORDÍTÁSA A TALMUDISTA TERRORISTA 
SZEMITA RABLÓGYILKOSOKAT SZOLGÁLJA? EHHEZ TÜNT(ETTÉK) EL A 
„BÉKE, EGÉSZSÉG, GONDATALAN ÉLET” JELSZAVAKKAL KAMPÁNYOLÓ 
JEHOVA TANÚI MAGYARORSZÁGI BIBLIÁIBÓL AZ EGÉSZSÉGVÉDELMET  
SZOLGÁLÓ „SÓZOTT” SZÓ ÉZSAIÁS 30/24-BŐL? ITT IS MEGKÉRDEZEM!
TE IS KÉRDEZD MEG!!!               



17/30.                                                                                                        Iratjel: mierthamisjehovatanuibibliaja17040

                                                                                                 
                                                    BIBLIA, MÓZES V. KÖNYVE 

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/BIBLIAHAMISITAS.htm

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/BIBLIAHAMISITAS.htm
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NEMZETKÖZI PETÍCIÓ

HAMIS WHO AJÁNLÁSRA IDEGMÉREG KÁLISÓT VETETTEK BE A KIIRTÁSUNKRA 

Alulírt méréstudományi szakértő feltaláló nemzetközi  büntetőeljárást is kezdeményezek Surján 
László, Váncsa Jenő, Keresztes K. Sándor volt miniszterek és akadémiai stb. szakértőik, s az őket 
fedezők ellen, akik a  WHO ajánlására lecseréltetve az étkezési NaCl konyhasót a patkányméreg 
hatású kálisóra (melléklet-1) idegméreg kálisót vetnek be a magyarok és gyermekeink kiirtására. 
Emberiség elleni –valószínűsíthetően az  Izraeli Tudományos Titkosszolgálat által szervezett és 
fedezett– bizonyított bűncselekményt folytatnak, ezért a büntetőeljárást nem lehet     elévültetni  !

Bizonyítás, bizonyítékok 
A nemzetközi szabadalmaim szerinti  hatás-mérések alapján 1979-től kezdve vizsgálom a kálisó 
talajműtrágyaként  használata  és  a kálisó nátrium-klorid étkezési  só pótlására használata  élettani 
hatásait. Bebizonyosodott: más tudományos kutatók eltitkolják a műtrágyázási kálium túladagolás 
mérgező hatásait.  Optimálisként  tüntetik  fel  az  aszálykárt  felfokozó és  az  élelmiszer  növények 
fogyasztóira idegméregként ható dózisokat. Olyan álellenőrző vizsgálatokat írtak elő és használnak, 
amelyek alkalmatlanok a kálium túladagolás mérgező hatásai előrejelzésére ill. utólag kimutatására. 
„Talajgazdagítónak”  és  „egészségvédőnek”  tüntetik  fel  a  túladagolt  mérgező  káliumot.  A fent 
nevezett miniszterek voltak azok, akik az idegméreg kálisó alkalmazását az Országgyűlésben 8253. 
szám alatt 1992. december 8-án előadott hamis interpellációs válaszukkal személyesen is fedezték. 
Megbízóm dr. Kovács Pál, a későbbi egészségügyi miniszter az általam végzett alapos szakértői 
kivizsgálás eredményeként nyújtotta be az Országgyűléshez az interpellációt. Ahhoz utóbb dr. Pap 
János országgyűlési  képviselő is  csatlakozott.  A három miniszter  az  interpelláció ellen előadott 
hamis  válaszában,  hogy leszavaztathassák  az  interpellációt,  az  izraeli  kálium-nitrát  műtrágya 
mérgező hatásai általunk bemérése miatti (!) „antiszemitázással”  uszította ellenünk a parlamenti 
képviselőket. Emiatt utánanéztünk, mennyire érdekelt Izrael állam a kálium műtrágyák nemzetközi 
értékesítésében. Kiderült: a nemzetközi statisztikák szerint Kína és az iszlám államok nem, ill. alig 
használnak kálium műtrágyákat (a nitrogén műtrágyához képest). Izrael hosszú ideig világelső volt 
az egy lakosára jutó kálisó kitermelésben. Ugye nem valószínű, hogy csak a keresztények növényei 
igénylik a kálisót? Egyébként egy izraeli kóser boltból hozatott étkezési só teljesen káliummentes, 
tiszta konyhasó volt. Nálunk viszont tiszta kálisót árusítanak „gyógytápszerként”. Lásd: REDI-só, 
Sara Lee só, Vivega, Bonosal, Star kosher tanúsítványos Bonsalt stb. Nobel díjas kutatók (1950) 
kimutatták patkányokon és embereken végzett konkrét hatás méréseik alapján, hogy patkányméreg 
hatású a kálisó ÉS A KONYHASÓVAL SÓZÁS LECSÖKKENTÉS (STOP SÓ PROGRAM)! 
Gyorsulva fogy a magyar lakosság, amióta a kálisóval műtrágyáztatnak és sózatnak! Hozzám 
intézett válaszában pl. dr. Surján László  70 grammig ártalmatlannak nyilvánította a hazai klinikai 
vizsgálatok szerinti gyors itatásánál 0,88 és 1,76 gr mennyiségben is mérgező „napi kálium dózist”!
A kálisó életrövidítő és ivartalanító hatású. Ezek teszik lehetővé Magyarország területei elbitorlását!
Csalás a mai, naponta legfeljebb 5 gramm konyhasót és legalább 4,7 gramm káliumot pótoltatás! A 
testnedvek, a vérszérum szerinti víz:konyhasó=110, nátrium:kálium=30 dózisarány a jó. A gyógyító 
Ringer infúzióval is ilyen arányban juttatják be őket a vérbe: pl. 3 liter víz+27 gr NaCl+0,36 gr K!

A hatásmérésen alapuló bűnügyi bizonyítékokat  közzétettem a honlapomon, az Email könyvek, 
Videó, MEHNAM, GTS-Antirandom, Tudományos kutató képzés on-line stb. rovatokban és a (ma 
már csak erről az új honlapról indítható korábbi) www.aquanet.fw.hu tudományos honlapunkon.

INTERNETEN IS KÖZZÉTÉTELÉN KÍVÜL AZ EURÓPAI UNIÓ HAZAI „ÁLLAMPOLGÁRI 
JOGOK BIZTOSÁHOZ” ÉS ÁDER JÁNOS „MAGYAR ÁLLAMFŐHÖZ” IS MEGKÜLDVE! *  

http://www.aquanet.fw.hu/
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Melléklet-2:    Szakértői megbízatásom az ügyben, néhai Dr. Kovács Pál országgyűlési képviselőtől:  

*Megjegyzés: 
ÁDER JÁNOS NEM IGAZI ÁLLAMFŐ, MIVEL NEM NÉPSZAVAZÁSSAL VÁLASZTOTTÁK MEG. 
Áder az egyik elődje,  Göncz Árpád X-398/1998. ikt.sz. hamis levele érvényben tartásával folyamatosan 
akadályoz  a  kálisóval  népirtás  leleplezésében.  Göncz  hamis  levelével  „gondnokság  alá  helyezett  
elmebetegnek”  tüntetnek  fel.  Szembehazudják  vele  a  folyamatos  választójogomat  és  az  autóvezetői  
jogosítványomat  is.  Sikeresnek  hazudják  a  bíróságon  megbukott,  a  kálisóval  mérgezés  szakértőként  
kivizsgálása miatt az interpellációt szembehazudó miniszterek által belügyminiszterek,  ügyészek és jegyzők 
segítségével ellenem szervezett „gondnokság alá helyeztetési” csalásaikat. A csalásban közreműködő bírák 
és ügyészek szerint ezeket azért folytathatják bármeddig, „mivel nem bűncselekmények”! AZ SEM, HOGY 
RENDŐRÖKKEL VERETTEK, PRÓBÁLTAK MEGÖLNI! 

Budapest, 2017. április 6.  

Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló (1-420415-0215, an: Bartha Edit), Hungary 2621 Verőce,  
Lugosi u. 71., www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36-202181408

mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
http://www.tejfalussy.com/
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Megbízás nélküli ügyvitel

 http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/ptk_e_learning/ptk8/lecke15_la
p2.html 

MAGYAR IGAZSÁGÜGYI AKADÉMIA:      PTK Hatodik könyv: Kötelmi jog - A kötelmek 
közös szabályai / Hatodik rész: Egyéb kötelemkeletkeztető tények – XXXII. A jogalap 
nélküli gazdagodás /33. A megbízás nélküli ügyvitel

http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/ptk_e_learning/ptk8/lecke15_lap2.html
http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/ptk_e_learning/ptk8/lecke15_lap2.html
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Hatodik rész: Egyéb kötelemkeletkeztető tények

33. A megbízás nélküli ügyvitel

33.1. Helye az új Ptk.-ban

A régi Ptk. a megbízással egy fejezetben, a megbízásra vonatkozó rendelkezéseket követően szabályozta 
a megbízás nélküli ügyvitel jogintézményét (484.-487. §-ok). Ezt a szerkesztési megoldást az indokolta, 
hogy az ügyvivő tevékenysége a megbízottéval lényegében azonos, a megbízás szabályai alkalmazhatók 
voltak, függetlenül a szerződéses jogcím hiányától.

Az új  Ptk.  a bírói  gyakorlatban tapasztalható alkalmazási  gyakoriságára tekintettel  a jogalap nélküli 
gazdagodásra vonatkozó szabályok után, a XXXIII. Címben szól a megbízás nélküli ügyvitelről.

A törvény az indokolás szerint a megbízás nélküli ügyvitel szabályain – azok bevált volta miatt – nem 
kíván  változtatni.  Szerepköre  azonban  a  régi  Ptk.  által  ismert  felelős  őrzés  (196.-197.  §-ok) 
intézményének megszüntetése miatt kibővült. A felelős őrzés önálló, a régi Ptk. dologi jogi szabályai 
közötti  elhelyezése tévesen azt  a látszatot  keltette,  mintha egy sajátos  intézményről  és dologi  jogi 
rendelkezésekről lett volna szó. Bár a két jogintézmény nem volt azonos tartalmú (a felelős őrző a 
birtokába  került  dolgot  jogszabályi  kötelezettsége alapján  őrizte,  míg  a  megbízás  nélküli  ügyvivő  a 
beavatkozásra nem jogosult,  s nem is  köteles), ténylegesen a „felelős őrzési”  helyzetek a megbízás 
nélküli  ügyvitel  tényállását  idézték  fel.  Ezekben  az  esetekben  a  törvény  ezért  a  megbízás  nélküli  
ügyvitelre vonatkozó szabályokat hívja fel.

Megjegyzés
A  megbízás  nélküli  ügyvitel  szabályait  a  törvény  számos  helyen  felhívja.  Így  e  törvény  eltérő 
rendelkezésének hiányában a jogalap nélküli birtokos jogállására (5:9. § (3) bekezdése), a teljesítés 
visszatartására jogosult fél jogaira és kötelezettségeire (6:139. § (3) bekezdése) a megbízás nélküli 
ügyvitel szabályai irányadók. A jogosult átvételi késedelme mint szerződésszegési alakzat esetében e 
szabályok szerint köteles a kötelezett a dolog őrzésére (6:156. § (3) bekezdése). A kötelmi jog különös 
részében is találunk utalásokat a megbízás nélküli ügyvitelre, pl. a haszonbérleti szerződés (6:358. § (6) 
bekezdése) és a letéti szerződés (6:364. § (6) bekezdése) körében.

http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/ptk_e_learning/ptk8/lecke15_lap2.html#hiv9
http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/ptk_e_learning/ptk8/lecke15_lap2.html#hiv8
http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/ptk_e_learning/ptk8/lecke15_lap2.html#hiv7
http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/ptk_e_learning/ptk8/lecke15_lap2.html#hiv6
http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/ptk_e_learning/ptk8/lecke15_lap2.html#hiv5
http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/ptk_e_learning/ptk8/lecke15_lap2.html#hiv4
http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/ptk_e_learning/ptk8/lecke15_lap2.html#hiv3
http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/ptk_e_learning/ptk8/lecke15_lap2.html#hiv2
http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/ptk_e_learning/ptk8/lecke15_lap2.html#hiv1
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33.2.Tényállása
6:583. § [Megbízás nélküli ügyvitel]

Aki valamely ügyben más helyett eljár anélkül, hogy arra megbízás alapján vagy egyébként jogosult  
volna, az ügyet úgy köteles ellátni, amint azt annak érdeke és feltehető akarata megkívánja, akinek 
javára beavatkozott.

Megbízás  nélküli  ügyvitel  történik,  ha valaki  valamely ügyben más helyett  anélkül jár  el,  hogy arra 
megbízás alapján vagy egyébként jogosult volna.

Az „ügy” fogalmába nem csupán hatósági vagy bírósági eljárások tartoznak, hanem bármely elvégzendő 
feladat. Ez nem a beavatkozó ügye, az ő szempontjából idegen ügy.

Az „eljárás” fogalma is tágabb a képviseletnél, a feladat tágabb értelemben vett ellátását is magában 
foglalja.

Az ügyvivő akkor jár el más helyett, ha az ügyben egyébként eljárási kötelezettség nem terheli. Ebből 
következik a jogintézmény önkéntes jellege.

A megbízás nélküli ügyvivőt nem csupán kötelezettség nem terheli az ügyben más helyett való eljárásra, 
hanem arra jogosultság sem illeti meg.

Ha a megbízás nélküli ügyvivő – bár erre kötelezettsége és jogosultsága sincs – az ügyben más helyett  
mégis eljár,  az ügyet úgy köteles ellátni,  ahogy azt annak érdeke és feltehető akarata megkívánja, 
akinek javára beavatkozott. Az ügy urának akaratát a közönséges életfelfogás szerint kell megítélni. A 
„feltehető” fordulatból az is következik, az ügy urának akarata általában nem ismert. Ellenkező esetben 
az ügyvivőnek az ügy ura akaratának nem megfelelő eljárása akkor sem helyénvaló, ha az egyébként az 
ügy ura érdekeinek megfelelő.

XXXII.  számú  PED Ha  a  vállalkozó  a  szerződés  (a  módosított  szerződés)  kereteit  
meghaladó szolgáltatást is nyújtott a megrendelő részére, e szolgáltatás tekintetében a  
felek  közötti  jogviszony  a  megbízás  nélküli  ügyvitel  szabályainak  a  megfelelő  
alkalmazásával rendezhető.
BH  1999.  564 A  pénzintézet  a  betétszámla-szerződést  írásban  mondhatja  fel.  A  
felmondásra a számlakivonat megküldése útján is sor kerülhet, feltéve, ha a felmondás  
indokát – például akár a fedezethiányra vonatkozó utalást – tartalmazza. A felmondás  
hatályossá válásától kezdve a felek jogviszonyára a megbízás nélküli ügyvitel szabályai  
az irányadók.
BDT 2012. 2802 A megbízás nélküli ügyvitel kizárólag más érdekében végzett önkéntes  
tevékenység jogi kereteit adja meg. Nem megbízás nélküli ügyvivő az, aki a hivatkozott  
tevékenységet saját érdekében végzi; még akkor sem, ha úgy véli, eljárása a másik fél  
érdekeit is szolgálja.

Vissza a tartalom  j  egyzékhez  

33.3. A beavatkozás helyénvalósága
6:584. § [A beavatkozás helyénvalósága]

(1) A  más  ügyébe  jogosultság  nélkül  való  beavatkozást  akkor  kell  helyénvalónak  tekinteni,  ha 
megfelel a másik feltehető érdekének és akaratának, különösen, ha a beavatkozás őt károsodástól óvja 
meg.
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(2) Életveszély elhárítása érdekében az életveszélybe került személy, széles körben fenyegető veszély 
megelőzése vagy elhárítása érdekében a tulajdonos vagy más rendelkezésre jogosult személy, tartási 
kötelezettség  teljesítése  érdekében  a  tartásra  köteles  személy  akarata  ellenére  is  helye  van 
beavatkozásnak.

A törvény a régi Ptk. 485. §-ával jórészt azonosan határozza meg, mikor kell helyénvalónak tekinteni a 
más személy ügyébe jogosultság nélkül való beavatkozást.  Ez azért szükséges, mert a beavatkozás 
helyénvalósága  jelöli  ki,  a  megbízás  nélküli  ügyvivőt  milyen  jogosultságok  illetik  és  milyen 
kötelezettségek terhelik.

A 6:584. § (1) bekezdésének főszabálya szerint a más ügyébe jogosultság nélkül való beavatkozás akkor 
helyénvaló, ha megfelel a másik feltehető érdekének és akaratának, különösen, ha a beavatkozás őt 
károsodástól óvja meg.

A régi Ptk. 485. § (1) bekezdésének szövegezése annyiban tért el, hogy a „feltehető” fordulatot csak a 
másik akaratával, s nem érdekével kapcsolatban használja. Az új törvény viszont nem tartalmazza ezt a 
megkülönböztetést, feltehetően azért, mert a beavatkozótól beavatkozása előtt rendszerint nem tartja 
elvárhatónak az ügy ura valódi érdekének vizsgálatát.

Meghatározó  jelentősége  a  beavatkozás  helyénvalósága  összefüggésében  az  ügy  ura  feltehető 
érdekének van. Ha a megbízás nélküli ügyvivő ezt ugyan nem ismeri fel, ettől még beavatkozása nem 
minősül  nem  helyénvalónak,  ha  az  ügy  ura  érdekének  felismerése  érdekében  az  adott  helyzetre 
figyelemmel úgy járt el, ahogyan az elvárható. A törvény vélelmezi a beavatkozás helyénvalóságát, ha a 
beavatkozás az ügy urát károsodástól óvja meg.

A törvény elismer olyan eseteket, amikor a beavatkozás akkor is helyénvalónak minősül,  ha az ügy 
urának akarata ezzel ellentétes.

Életveszély  elhárítása  érdekében  az  életveszélybe  került  személy  akarata  ellen  is  helyénvaló  a 
beavatkozás. Ennek tipikus példája az öngyilkossági kísérlet.

Helyénvaló beavatkozást alapoz meg széles körben fenyegető veszély megelőzése vagy elhárítása is, 
függetlenül a tulajdonos vagy más rendelkezésre jogosult személy akaratától. Széles körben fenyegető 
veszély alatt több, pontosan meg nem határozható személy, köztük az ügy ura jogát vagy jogos érdekét 
veszélyeztető helyzetet, állapotot érthetünk.

Megjegyzés
Ha az ügy urának jogát vagy jogos érdekét nem fenyegeti veszély, de annak elhárítása neki kárt okoz, a 
szükséghelyzetre vonatkozó szabályok (5:26. §) lehetnek irányadók.

A törvény kivételként nevesíti végül a tartási kötelezettség teljesítését. A tartáshoz fűződő érdek eszerint 
még a jogosult akarata ellenére is érvényesülhet, amennyiben a tartásra rászorultság megállapítható.

Vissza a tartalom  j  egyzékhez  
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33.4. A megbízás nélküli ügyvivő kötelezettségei
6:585. § [Megbízás nélküli ügyvivő]

(1) A megbízás nélküli ügyvivő köteles azt, akinek érdekében beavatkozott, beavatkozásáról késedelem 
nélkül értesíteni; egyebekben őt a megbízott kötelezettségei terhelik.

(2) Ha a megbízás nélküli ügyvivő beavatkozása helyénvaló volt, őt a megbízott jogai illetik, függetlenül 
attól, hogy beavatkozása sikerrel járt-e.

(3)  Ha  a  beavatkozás  nem  volt  helyénvaló,  a  megbízás  nélküli  ügyvivő  díjazást  nem  követelhet, 
költségeinek  megtérítését  a  jogalap  nélküli  gazdagodás  szabályai  szerint  követelheti,  és  felelős 
mindazért a kárért, amely beavatkozása nélkül nem következett volna be.

(4) A megbízás nélküli ügyvivőt a hozzá került idegen vagyontárggyal kapcsolatban terhelő elkülönítési, 
őrzési,  elszámolási  és  kiadási  kötelezettségre  a  bizalmi  vagyonkezelési  szerződés  szabályait  kell 
megfelelően alkalmazni.

A  megbízás  nélküli  ügyvivő  kötelezettségei  közül  a  törvény  az  ügy  urának  értesítését  nevesíti.  Az 
értesítési kötelezettség teljesítése akkor megfelelő, ha ez nem szorítkozik a beavatkozás tényére, hanem 
annak tartalmára, az ismert következményekre is kiterjed. A régi Ptk. javaslatának miniszteri indokolása 
szerint a megbízás nélküli ügyvivőnek – feltéve, hogy a halasztás nem jár veszéllyel – az ügy urának 
rendelkezését is be kell várnia.

A megbízás nélküli ügyvivő további kötelezettségei abból származnak, hogy a törvény egyebekben a 
megbízott kötelezettségeire utal. Így pl. köteles az ügyet megfelelő gondossággal ellátni, az ügy urának 
esetleges utasításait követni, őt tájékoztatni.

Vissza a tartalom  j  egyzékhez  

33.5. A megbízás nélküli ügyvivő jogai

A megbízás nélküli ügyvivő jogai eltérően alakulnak attól függően, hogy beavatkozása helyénvaló volt-e 
vagy sem.

Helyénvaló  beavatkozás  esetén  őt  a  megbízott  jogai  illetik.  Ebből  a  szempontból  nincs  jelentősége 
annak, hogy beavatkozása sikeres volt-e. E jogok közül kiemelni szükséges, hogy – ha a jogviszony 
jellegéből  más  nem  következik  -,  díjazás  jár  neki,  s  igényt  tarthat  költségei  megtérítésére.  Ezek 
biztosítására törvényes zálogjog illeti meg az ügy urának az ügy ellátása következtében hozzákerült 
vagyontárgyain.

EBH  2008.  1883 Ha  a  települési  önkormányzat  a  vállalkozási  szerződés  keretében 
működő háziorvossal a készenlétre nem köt szerződést, de a háziorvos a folyamatos  
alapellátás érdekében a készenlétet ellátja, a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint  
jogosult díjazásra.

Ha a beavatkozás nem volt helyénvaló, úgy díjazás és törvényes zálogjog a megbízás nélküli ügyvivőt 
nem illeti meg, költségeit pedig kizárólag a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint követelheti.  
Felelős továbbá mindazért a kárért,  amely beavatkozása nélkül nem következett volna be. E szigorú 
szabályozás  indoka  egyfelől  a  megbízás  nélküli  ügyvivő  oldaláról  nem  helyénvaló  beavatkozás 
felróhatósága, másfelől az ügy ura törvényes érdekeinek védelme.

Vissza a tartalom  j  egyzékhez  
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33.6. A bizalmi vagyonkezelés szabályainak alkalmazása

A 6:585. § (4) bekezdésének új szabálya a felelős őrzés intézményének megszüntetése miatt került a 
jogszabályba. A bizalmi vagyonkezelési szerződés szabályainak felhívása (6:310. -6:330. §-ok)biztosítja, 
hogy  a  megbízás  nélküli  ügyvivő  az  idegen  vagyont  a  saját  vagyonától  elkülöníteni  köteles,  azzal 
kapcsolatban őrzési, elszámolási és kiadási kötelezettség is terheli. A törvény indokolása arra is felhívja 
a figyelmet,  hogy az elkülönített  vagyonból a megbízás  nélküli  ügyvivő hitelezői a megbízás nélküli 
ügyvivővel szemben keletkezett követeléseiket nem elégíthetik ki.

Vissza a tartalom  j  egyzékhez  

33.7. Idegen ügy sajátjaként történő ellátása
6:586. § [Idegen ügy sajátként való ellátása]

Ha valaki tudva, hogy nincs hozzá joga, idegen ügyet sajátjaként lát el, vele szemben a megbízás nélküli  
ügyvitelből eredő jogokat lehet érvényesíteni. Ha e jogokat érvényesítik, az eljáró személy költségeit a 
jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint jogosult beszámítani.

E  rendelkezés  tartalmilag  a  régi  Ptk.  487.  §-ával  azonos.  Az  idegen  ügy  sajátként  való  ellátása 
jogintézménye a megbízás nélküli ügyvitel általános alakzatától abban tér el, hogy az eljáró személy a 
maga  nevében  látja  el  az  ügyet.  Vele  szemben  a  megbízás  nélküli  ügyvitelből  eredő  jogok 
érvényesíthetők. Költségeit is csupán annyiban érvényesítheti, hogy a jogok érvényesítése esetén azokat 
a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint beszámítani jogosult.

****

Budapest, 2017. 02. 02.
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