
Azonosító: PinterSandor-belugyminiszterhez-Telecom-ugyben-160723

feladó:Ügyfélszolgálat (BM)<ugyfelszolgalat@bm.gov.hu>
címzett:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum:2016. július 22. 18:35

tárgy:Valasz
küldő:bm.gov.hu

titkosítás:Normál (TLS) További információ

:
Ez az üzenet főként a beszélgetésben részt vevő személyek miatt 
fontos.

Tisztelt Feladó!

 
Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét fogadta a Belügyminisztérium levelezőrendszere, 
megérkezett az ugyfelszolgalat@bm.gov.hu címre.
A jogszabályban meghatározott időn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a címzett 
személynek vagy hivatali szervezetnek.
Kérjük szíves türelmét a válasz megérkezéséig.

 
Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

 
 
BM Ügyfélszolgálat

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa 
meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és 
törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy 
annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is 
addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any 
attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and 
transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited. 

dr. Pintér Sándor belügyminiszternél a népirtásfedező bűnöző titkosszolgákat 
nyilvános közérdekű bejelentésként feljelentés 

feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:ugyfelszolgalat@bm.gov.hu

másolatot kap:
janos.lazar@parlament.hu;
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
panasz <panasz@ajbh.hu>

titkos másolat:

www.tejfalussy.com

mailto:ugyfelszolgalat@bm.gov.hu
https://support.google.com/mail?hl=hu&p=tls&authuser=1


dr. Pintér Sándor belügyminiszternél a népirtásfedező bűnöző titkosszolgákat nyilvános közérdekű 
bejelentésként feljelentés

A Belügyminisztérium akadályoztatja a Telekom céggel a www.tejfalussy.comhonlap mobilneten elérhetőségét? Azért
akadályoztatják,  mert  mint  volt  országgyűlési  megbízott  szakértő  közzétettem  azokat  a  konkrét  hatásmérési
eredményeket,  amelyek azt  bizonyítják,  hogy az illetékes miniszterek és államtitkárok kálisóval  mérgeztetik  a hazai
talajokat, vizeket, növényeket állatokat és embereket? Nincs joguk a fajirtást leleplező honlapom elérését és a jogos
védelmet  (Btk.)  és  megbízás  nélküli  közérdekű  kárelhárítást  (Ptk.)  titkosszolgálati  módszerekkel  akadályozni!  Nem
először fordul elő a jogsértő akadályozás! Például: a bűnöző dr. Kamara János korábbi belügyminiszter és dr. Váncsa
Jenő mezőgazdasági miniszter (és az államtitkárai) megszerveztették az ügyészséggel, hogy egy hajnalon (1997. 09.
10.)  kommandós  rendőrök  törjenek  be  az  irodámba,  akik  ott,  majd  a  III.  kerületi  Rendőrségen  agyrázkódásosra
rugdostak, vertek, hogy „elmebetegnek nézzek ki”, akit egy csaló bíró majd elhurcoltathat elmegyógyintézetbe az Önök
titkos levelezése alapján. Belebuktattam őket, mert feljelenthettem a bírót, aki a tárgyaláson letagadta a miniszterek
titkosított leveleit, ami nálam már megvolt. Akkor is manipulálták az információ küldésemet. Lelassították a faxátvitelt,
hogy a sikertelen titkosszolgálati akciójuk leírását ne tudjam kiküldeni a Magyarok Vasárnapja lapnak Amerikába. Utóbb
a bíróság felé is, a néhány oldalas általuk lelassított fax alapján megkísérelt 800.000-Ft-os (!) jogtalan pénzbehajtása
törlésével, a MATÁV, a Telekom elődje beismerte a jogsértésüket. Érthető, ámde jogellenes, ha Önök titkosszolgálati
módszerekkel akadályozzák a kormányszintről (jelenleg Nemzeti Stop Só Program, Chipsadó és Menzareform” fedő
elnevezésekkel)  szervezett  magyar  nép  kiirtás  és  a  hatás  mérésekkel  leleplezői  elleni  jogsértéseik  bizonyítékai
másokhoz, bárkihez eljuttatását. Persze lehet, hogy az Orbán kormány által a magyar választóknak beígért „ingyenes
szabad internet elérés” előreklámja az Önöknek nem tetsző magyar honlapok mobilnetes nézésének akadályozása!

Budapest, 2016. július 23.

Tejfalussy András (1-420415-0215) okl. vill. mérnök, hatásmérés-tudományi szakértő feltaláló, Tudományos Rendőrség
PJT, 1036 Budapest, Lajos u. 115. III. 18., tudomanyos,rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20 21814018

www.tejfalussy.com
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