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AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMPOLGÁROKAT KÁLISÓVAL MÉRGEZTETŐ TUDOMÁNYOS 
TITKOSSZOLGÁLATI TERRORISTÁKAT FELJELENTÉS AZ EURÓPA TANÁCSNÁL IS

Változtatás nélkül nemzetközileg is terjeszthető nyilvános feljelentés, dr. Morvai Krisztina bűnügyi jogász  
Európai Uniós képviselőnk, valamint a segítőjeként dolgozó, az Európa Tanácsot korábbról is ismerő Dr.  
Gaudi Nagy Tamás ügyvéd úr kezéhez is megküldve, az ügyben az Ő segítségüket is kérve:

Kálisóval  mérgezés  általi  népirtással  területszerzést  és  nyugdíjalap  megrablást  folytató  rablógyilkos  
zsidófasiszta  izraeliek  és  bérenceik  terrorizálják  a  magyarországi  „bennszülött”  lakosságot,  az  Európa  
Tanács (és a WHO és Amerika) „sózás csökkentési irányelveire” is hivatkozással. A teljes körű bizonyítását,  
a bizonyító mérési stb. dokumentumokat lásd az „aderjanos-terrorizmuselharitofeljelentes-141017email-1”  
kódú  mellékletben,  ill.  az  ott  hivatkozott  www.tejfalussy.com,  valamint  a  csak  ezen  belül  működő  
www.aquanet.fw.hu tudományos honlapon. 

Kérem,  hogy  vizsgálják  ki  a  bejelentést  és  válaszoljanak,  foglaljanak  állást  a  szóban forgó ügyben,  és  
fizessék ki  az általam végelszámolóként képviselt  Agroanalízis  Tudományos Társaság gmk v.a.-nak azt  a  
kárelhárítási díjat, ami a kálisóval mérgezésen alapuló terrorizmus hatás-mérések alapján leleplezéséért jár.  

Tisztelettel 

A FENTI  FELJELENTÉS LÉTREHOZÁSI  DÁTUMA:  Magyarország,  2014.  október  17.,  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.

Utóirat: A Cg.01-04-231575 számon bejegyzett Agroanalízis Tudományos Társaság Környezet-védelmi- és  
Gazdaságosság  Ellenőrző  Központja  gmk  végelszámolójaként,  további  szíves  tájékoztatásul,  a  Fővárosi  
Bíróság T. Cégbíróságának is megküldöm a gmk v.a. európai uniós kárelhárítási díjigényét is rögzítő fenti  
feljelentő iratot. (E-mail: fovaros@iroda.e-cegyjegyzek.hu).
Budapest, 2014. 10. 18.   Tisztelettel: Tejfalussy András
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