
Kempfné dr. Dudás Hilda járási hivatalvezető

Pest Megyei Kormányhivatal

Szob

Iratjel: Kormanyhivatal-Orban-Viktor-segites-170701

Tárgy: Pest Megyei Kormányhivatal helyett is végzett megbízás nélküli kárelhárítás

Tisztelt Hivatalvezető!

Megbízás nélküli kárelhárítóként (Ptk.), az újabban fogyasztóvédelemmel is megbízott 
Kormányhivataltól, s nem a Gyámügyi Osztályától kértem, hogy segítsenek leállítani a 
fogyasztók egészségét veszélyeztető népirtást, amit az Európai Bizottság mellékelt 
"ügylezáró levele" is bizonyít. Azért a Gyámügyi Osztályhoz küldtem az iratokat, mert 
náluk vannak az ügyészséghez benyújtott benyújtott hatás-mérési bizonyítékaink! 

Melléklet-1: EB-vizsgálat-lezaro-valaszarol-170630
Melléklet-2: EB-vizsgálat-lezaro-valaszarol-170630-hoz-melléklet
Melléklet-3: megbizasnelkuliugyvitel-XXXIII-6.583-6-658-140814

Verőce, 2017. 07. 01. 

Köszönve segítségüket, tisztelettel:
Tejfalussy András oknyomozó mérnök
méréstudományi feltaláló, volt minisztériumi,
országgyűlési, önkormányzati és tudományos
akadémiai hatásmérés tudományi szakértő
Agroanalízis Tudományos Társaság (pjt)

 

Cc.: Balázsné Szilvási Zsuzsanna gyámügyi osztályvezető és 
Rudnyánszkiné Barta Ildikó szakügyintéző részére



feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:Balázsné Szilvási Zsuzsanna <szilvasi.zsuzsanna@pest.gov.hu>

másolatot
kap:

"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
Ildikó Rudnyánszkiné Barta <barta.ildiko@pest.gov.hu>;
"Prof. Dr. Papp Lajos" <szivvel.lelekkel.pl@gmail.com>;
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
panasz <panasz@ajbh.hu>;
panaszkonyv@hirtv.net

titkos
másolat:

. . . .

dátum:2017. július 1. 22:41

tárgy:
Re: Re: Re: Pest Megyei Kormányhivatal, Rudnyánszkiné Bartha Ildikó szakügyintéző részére:
Politikai pszichiátriát alkalmazó maffiaállam (Kód: politikaipszichiatria.hu-170620)

küldő:gmail.com

A fent megválaszolt, a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője nevében Tejfalussy Andrásnak küldött
legutóbbi tájékoztatás:

Tisztelt Tejfalussy András Úr!

Hivatkozással az alábbi - 2017. június 22-én elektronikus 

úton megküldött - megkeresésére az alábbiakról tájékoztatom.

A Pest Megyei  Kormányhivatal Szobi Járási Hivatalának a hatályos jogszabályok alapján 

nincs hatásköre az Ön tevékenységével kapcsolatos kötelezettségvállalásra, illetve ezzel 

kapcsolatos megbízásra. Ennek megfelelően Ön és a Pest Megyei Kormányhivatal Szobi 

Járási Hivatala között nincs a megkeresésében jelzett követelést megalapozó jogviszony.

A fentiekben leírtak alapján az Ön által kért iratmásolatok megküldése a korábbi 

tájékoztatásunkban foglaltaknak megfelelően 100 Ft/oldal összegű illeték megfizetése 

ellenében történhet.

Tájékoztatom továbbá, hogy a hivatalunkhoz Ön által  megküldött, és illetékesség 

hiányában más hatósághoz áttételre kerülő beadványai kapcsán az áttételről szóló döntést

tartalmazó végzéseinket minden esetben megküldtük postai úton az Ön lakcímére, melyek

a visszaérkezett tértivevények tanúsága szerint átvételre kerültek.

Üdvözlettel:



Továbbküldés-4.

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:SANTE-CHAP@ec.europa.eu
dátum:2017. július 1. 23:00

tárgy:
Fwd: Re: Re: Pest Megyei Kormányhivatal, Rudnyánszkiné Bartha Ildikó 
szakügyintéző részére: Politikai pszichiátriát alkalmazó maffiaállam (Kód: 
politikaipszichiatria.hu-170620)

küldő:gmail.com


