
ALKOTMÁNYOSSÁGI  KÉRDÉS,  NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSKÉNT:  A
TÖRVÉNYEINK MIÉRT ENGEDIK A NYILVÁNVALÓ BŰNÜGYI DISZKRIMINÁCIÓT

Hazánkban  10-től  25  évig  terjedő  börtönbüntetés  jár  egy  kődobáló  migránsnak,
miközben a vádemelést állandóan akadályozzák az ügyészségi és rendőrségi vezetők
azok ellen az egészségügyi terroristák ellen, akik 1 millió magyar gyereket napi 4,7
gramm kálium fogyasztására és 2 gramm konyhasó pótlására kényszerítettek, miután
1950-ben Nobel díjat kaptak tudományos kutatók, akik patkányoknál és embereknél is
bebizonyították a káliumtúladagolás és a hiányos konyhasópótlás fajirtó hatását,  s
miközben orvosi tantétel az 1 órán belül akárhonnan a vérbe jutó 0,8 grammnál több
kálium (hyperkalaemizáló) mérgező hatása. (OÉTI-s) klinikai mérések is bizonyították
a 2 grammnál több kálium mindenkire veszélyes vesemérgező és szívmérgező hatását.
Büntetlenül folytatott terrorizmus a mérgező anyagokat és (klórrezisztens!) fertőző
vírusokat tartalmazó folyók vizét „tápanyagként” reklámozás és a tiszta (desztillált)
ivóvizet mérgezőnek hazudás is! (Hiányos konyhasópótlás miatt a tiszta desztillált víz
rontja a vérelektrolit víz : só arányait, ez az ami veszélyes!) Büntetlenek azok is, akik
a desztillált víz csak túlszennyezett vízhez keverve ivását ajánlják!!  Lásd mellékletek.

A népirtás bizonyító mérési bizonyíték tömegét tettem közzé a  www.tejfalussy.com
honlapom Videó,  Email  könyv,  Tanítás,  MEHNAM és  www.aquanet.fw.hu rovataiban,
ezek közül  néhányat idemellékelek.  Hazánkban csak a talmudisták tudhatják a víz,
konyhasó és kálium pótlás élettanilag optimális arányait ami, étkezésnél is, napi 3 liter
víz mellé 27 gramm konyhasó és 0,36 gramm kálium. Ezek az anyagok a gyógyításra
több száz év óta használt infúziós Ringer oldattal is ilyen arányban jutnak be a vérbe !

Budapest, 2016. november 30.

A jogos védelemként leírtakért személyes felelősséget vállalva, a www.tejfalussy.com,
s  azon  belül  működő  www.aquanet.fw.hu honlapon  közzétett  bizonyítékok  alapján  a
kárelhárításhoz közzéteszi:

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, hatásmérés tudományi
szakértő oknyomozó, kárelhárító megoldást ajánló feltaláló (személyi szám:1-42015-
0215, an.: Bartha Edit), 2621 Verőce, Lugosi u. 71., (tejfalussy.andras42@gmail.com) 

Iratjel: alkotmanyossagkerdese161130
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A Ringer infúziós oldat tiszta desztillált vízben oldott anyagai:
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Népirtó nátriumhiány és káliumtúladagolás
  (Megbízás nélküli ügyvitel keretében közérdekű kárelhárítás, lásd Ptk.)

NOBEL-DÍJAS  MELLÉKVESEKÉREG  KUTATÓK  ÉLETTANI  KÍSÉRLETEI  IS  BIZONYÍTJÁK,  HOGY  A  „STOP  SÓ
NEMZETI  SÓCSÖKKENTÉSI  PROGRAM”,  AMI  HAMIS  ELMÉLETEKET  HAMISAN  IGAZOLÓ  „EPIDEMIOLÓGIAI
STATISZTIKÁKRA”  HIVATKOZIK,  TUDATOSAN  MESOKSZOROZZA  A  RÁK-  ÉS  AZ  EGYÉB  ÉLETRÖVIDÍTŐ
BETEGSÉGEK GYAKORISÁGÁT. 

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A biológia

aktuális problémái” főcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki írta, az akadémiai

nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján Kendall, Reichstein

és  Hench  1950-ben  Nobel-díjban  részesültek „a  mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük  és  biológiai

hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás emellett további  61 tudományos publikáció mérési

eredményeire  is  hivatkozik  (  zárójelben  jelzem,  hogy  a  könyvből  idézett  megállapítások  a  könyv  mely

oldalain találhatók ).

EZEK  A  NEMZETKÖZI  TUDOMÁNYOS  PUBLIKÁCIÓK  EGYBEHANGZÓAN  BIZONYÍTJÁK  AZT,  HOGY  A
NÁTRIUMHIÁNYOS  ÉS  KÁLIUMDÚS  DIÉTÁN  TARTOTT  EMBEREK  ÉS  PATKÁNYOK  MELLÉKVESEKÉRGE
HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI
EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN
TARTOTT ÁLLATOKBAN (PATKÁNYOKBAN)  ÉS EMBEREKBEN IS  MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK
BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELEKTROLIT-HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK.
(168)

A későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások, például konkrétan a

következők: 

1./  A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik. (140)

2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul

ki. (167)

3./  A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)

4./  Csökken  a  nátrium  kiválasztása,  a  káliumé  fokozódik  (167)  elsősorban  a  vesesejteknél,  de  a

verejtéksejteknél  és  az  emésztőrendszer  mirigysejtjeinél  is  (167-168).  Ha  ez  hosszabb  ideig  tart,

törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet: 

5./ Idővel nátrium-hiány jön létre. (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)
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7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)

10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)

11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

A hiányos nátrium pótlás és vagy kálium túladagolás miatti egészségromlás leggyakoribb tünetei:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vér besűrűsödése miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vesedaganatok

jönnek létre. (169) 

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait, a nemi jelleg eltorzulást
(„pszeudohermafroditizmust”) is okoz, emiatt lett, lesz egyre több a homoszexuális : 

21./  Leánymagzatok  nemi  szerveinek  a  fejlődési  zavarait,  pl.  szeméremajkak  összenövését,  klitorisz-

megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti menstruációt. (170)

23./  Felnőtt  nőknél:  klitorisz-megnagyobbodás,  test-  és  arcszőrösödés,  kopaszodás,  érdes  hang,  a

menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)
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24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés

gyorsulását,  a  hónalj-  és  a  szeméremszőrzet  idő  előtti  megjelenését,  korai  szakáll-  növekedést,

hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)

AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG PANASZIRODA FELÉ TETT ÚJ FELJELENTÉS INDOKOLÁSA: 

AZ  ÜGGYEL  FOGLALKOZÓ  ÜGYÉSZEK  ÉS  (HAMIS)  SZAKÉRTŐIK  KÖZEL  20  ÉVE  FOLYAMATOSAN  „NEM
BŰNCSELEKMÉNYNEK” MINŐSÍTIK EZT, A KONYHASÓHIÁNNYAL ÉS KÁLISÓVAL NÉPIRTÁST. A SÓKITERMELŐ
CÉGEK ÉS ÉLELMISZER BOLTOK TÖBBSÉGE, DE AZ EZEKET „ELLENŐRZŐ” HAZAI HATÓSÁGOK SEM HAJLANDÓK
ELÁRULNI  A  KÁLISÓVAL  KEVERT SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI  „SÓK” ÉS  AZOKKAL KÉSZÍTETT ÉLELMISZEREK
KONYHASÓ-  ÉS  KÁLIUMTARTALMÁT.  A  MÉRGEZÉS  OKOZÓI  AZ  INTERNETEN  ÉS  EGYÉB  PUBLIKÁCIÓKKAL
BÜNTETLENÜL RÁGALMAZHATJÁK A FENTI BŰNCSELEKMÉNYEK KIDERÍTŐIT, BIZONYÍTÓIT.  SOKSZOR AZT IS
TAGADJÁK,  HOGY  FORGALOMBAN  VANNAK  KÁLIUMTARTALMÚ  ÉTKEZÉSI  SÓK  IS!  PL.  A  SZINTE  TELJESEN
KÁLISÓ (BIOKÓSER!) BONSALT,  A ZSIDÓ „SARA LEE”-RŐL ELNEVEZETT HASONNEVŰ CÉGNEK A „CSÖKKENTETT
NÁTRIUMTARTALMÚ” ÉTKEZÉSI SÓJA, VAGY A BONOSAL STB. ELŐTTE KONYHASÓ PÓTLÓ GYÓGYTÁPSZERKÉNT
ÁRUSÍTOTTÁK  A  KB.  99%-OS  KÁLISÓ  TARTALMÚ  REDI-SÓ-t  A  GYÓGYSZERTÁRAK.  A  „VIVEGA”  A  LEGÚJABB
NÉPIRTÓ TALÁLMÁNY. EBBEN 40% A KÁLISÓ. AZ A TALÁLMÁNY, HOGY ERŐS FŰSZEREKKEL ELFEDIK A KÁLISÓ
MÉRGEZŐSÉGÉT JELZŐ ROSSZ ÍZT! EGYÉBKÉNT SZÁMOS MÁS HAZAI SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI SÓBAN IS 20-
50% A KÁLISÓ. TÖBB OLYAN CSÖKKENTETT NÁTRIUMTARTALMÚ ÉTKEZÉSI SÓT TALÁLTUNK, AMELYEKNÉL A
MÉRGEZŐ  KÁLISÓT  RÁTÖLTÖTTÉK  A  KONYHASÓRA,  S  MÉG  CSAK  ÖSSZE  SEM  KEVERTÉK  A  KONYHASÓT  ÉS
KÁLISÓT! 

A fenti módszerrel előidézett betegségeket mindenféle más okokra vezetik vissza, miközben ezt a két fő okot,
a  nátriumhiány  okozást  és káliummérgezést  okozást  elhallgatják,  vagy ellenkező hatásúnak tüntetik fel.
Miniszteri,  államtitkári  szintről  „elavultnak”  hazudják  az  élettani  optimum  szerinti  (fiziológiás  mértékű)
sópótlást, a vér-elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést. Pedig a fiziológiás sópótlás
helyességét a tengervíz, a magzatvíz és a vérszérum és a fiziológiás infúziós Ringer- oldat ezekével azonos,
optimális nátrium és kálium dózisarányai is igazolják. ISMERT ORVOSI TANKÖNYVEK SZERINT EKG TORZULÁS
IS  MUTATJA,  HOGY  EGÉSZSÉGES  FELNŐTTNEK  IS  RONTJA  A  SZÍVMŰKÖDÉSÉT  NAPI  3-4  GRAMMNÁL  TÖBB
KÁLIUM SZÁJON ÁT BEJUTTATÁSA, SŐT, 1 ÓRÁN BELÜL, PL. ITALLAL A VÉRBE JUTTATVA, MÁR 1-2 GRAMM
KÁLIUM IS VESZÉLYESEN MÉRGEZHET!

Verőce, 2014. június 06.                            

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő (1-420415-0215)
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk va., TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 
2621 Verőce, Lugosi u. 71., T/F:+36-27-380-665 (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T.:366202181408)

Rendes  sózás  mellett  (Talmud,  Baba  kamma  93  b.  lap)  A  ZSIDÓK ESŐVIZET,  TISZTA
DESZTILLÁLT VIZET IGYANAK, a NEMZSIDÓK CSAK SZENNYEZETTET Talmud, Taanith
10 a. lap.).

Magyarország vezető politikusai is azt szajkózzák, hogy csapvizet igyunk a műanyag palackos
víz helyett. Szerintük ugyanis ez szolgálja a környezetvédelmet. Valójában a csapvíz házilagos
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desztillálással megtisztítása lenne a megoldás, de eltitkolják. Tekintélyük latbevetésével, ahol
lehet, az időnként ilyen nagymértékben szennyezett közveszélyes ”csapvizeket” reklámozzák:
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ALKOTMÁNYOS JOGÁLLAM ILYEN DISZKRIMINÁCIÓKKAL ELKÉPZELHETETLEN!

Budapest, 2016. 11. 30.

feladó:András Tejfalussy <tejfalussy.andras42@gmail.com>címzett:tajekoztatas@mkab.hu
másolatot kap:"Másolatot kap: orfktitkarsag@orfk.police.hu" <orfktitkarsag@orfk.police.hu>;
lu@mku.hu
titkos másolat:. . . 
dátum:2016. November 30. 22:58
tárgy:ALKOTMÁNYOSSÁGI KÉRDÉS, NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSKÉNT: A 
TÖRVÉNYEINK MIÉRT ENGEDIK A NYILVÁNVALÓ BŰNÜGYI DISZKRIMINÁCIÓT
küldő:gmail.com 

feladó:Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja <ugyfelkapu@mkab.hu>
címzett:András Tejfalussy <tejfalussy.andras42@gmail.com>
dátum:2016. november 30. 22:59

tárgy:Visszaigazolás
küldő:mkab.hu

titkosítás:Normál (TLS) További információ
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Tisztelt Címzett!

Levelének feldolgozása megkezdődött.
Ha arra érdemi válasz születik, azt az
Ön által megadott e-mail címre fogjuk küldeni.
Addig szíves türelmét kérjük.

Felhívjuk figyelmét, hogy a sértő, gyalázkodó, értelmezhetetlen,
valamint korábban már írásban megválaszolt beadvány esetében új elemet nem
tartalmazó levelekre nem tudunk válaszolni.

Dear Sender!

We kindly inform you that the processing of your inquiry has begun, and you

will get a reply by e-mail soon.
Please, take into consideration that we can not reply neither to enquiries
that contain offensive, uninterpretable or abusive elements, nor to those
letters that had been already replied via e-mail or postal mail.

Az üzenet szövege / Message:

Iratjel: alkotmanyossagkerdese161130 - alkotmanyossagkerdese161130.doc -
alkotmanyossagkerdese161130.pdf

Üzenetének további adatai:

Érkezés időpontja: 2016.11.30 22:59:55
Az Ön e-mail címe: András Tejfalussy <tejfalussy.andras42@gmail.com>
Üzenetének hivatkozási száma: ÜK/113009485/2016

Üdvözlettel:

Az Alkotmánybíróság Hivatala
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            1015 Budapest, Donáti u. 35-45.
             1535 Budapest, Pf. 773
            .........................................
            Tel: +36 1 488 3220
            Fax: +36 1 488 3229
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