
Címzettek: a Magyarországi Alkotmánybíróság (mindenkori) elnöke és a Magyarországi
Legfelsőbb Bírósági (mindenkori) elnöke, mindketten a Budapesten lévő Hivatalaikban

Tárgy:  Ételmérgezés  elhárítási  közérdekű bejelentés  a Magyarországi  Alkotmánybíróság
Elnökéhez, valamint pótmagánvádat is megalapozó feljelentés a Kúria Legfelsőbb Bíróság
Elnökéhez, a bejelentő által a Magyar Tudományos Akadémia helyett végzett (PTK szerinti)
„megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel” keretében.

Tisztelt Címzettek: 

1./ A Kormány, az ORFK, a Legfőbb Ügyészség, az Ipari- és Kereskedelmi Kamara és a
hazai  orvosi  és  egyéb kamarák vezetői  szerint,  nem tömeggyilkosság az  étkezési  sóként
patkányméreg kálisót (lásd az internetes BONSALT reklámot!) árusítás. Emiatt kérem az
Alkotmánybíróság és Legfelsőbb Bíróság elnökei jelen ügybeli jogvédelmi eljárását, az itt
mellékelt, s a honlapjaimon is közzétett hatásmérési és egyéb dokumentumokra alapozva.
2./  A magyar lakosság élethez és egészséghez való alapvető emberi jogait, tehát a hazai
Alaptörvényt  is  durván  sértőek  a  patkányméregként  is  használatos  kálisóval  ételsózást
megengedő magyarországi élelmiszertörvény és rendeletek, pl.  az újabb MSZ étkezési só
szabvány,  az  NaCl  konyhasó  helyett  kálisóval  „sózásra”  felbíztató  „Nemzeti  Stop  Só
program”,  s  a  hazai  élelmiszerek  előállítóit  csökkentett  konyhasó  pótlásra  kényszerítő
„Chips-adó”  törvényi  előírások,  valamint  a  tiszta  NaCl  konyhasó  helyett  a  KCl  kálisó
korlátozatlan alkalmazását ajánló (hivatalosan publikált) ENSZ WHO állásfoglalás is.
3./ Kérem  a  magyarok  élethez  és  egészséghez  való  alapvető  emberi  jogait  sértő
rendelkezések  haladéktalan  megsemmisítését  és  népirtást  megengedők  büntetőbíróságon
elítéltetésével és kártérítésre kötelezésével a JOGÁLLAMISÁG alapfeltételei  biztosítását!

A mellékletek iratjelei: 
- Ferencpapa-es-Putyin-es-Trump-elnokok-tajekoztatasa-190929-facebook,
- UN-WHO-190331-ENSZ-WHO-190716-En,
- fajirtoorvosikamara-190927,
- atv-forum-szalaghir-kozerdeku-karelharito-eszreveteleim  

Magyarország, 2019. szeptember 30. 

Tejfalussy  András méréstudományi  feltaláló,  okl.  vill.  mérnök,  kárelhárító  szakértő  (1-
420415-0215,  an.:  Bartha  Edit)  2621  Verőce,  Lugosi  u.  71.,  néhai  Dr.  Tejfalussy  Béla
táblabíró és Bartha Béla rendőrfőkapitány unokája. Honlapok:  www.tejfalussy.com (és az
azon belül működő korábbi honlapok), e-mail cím: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,
postai levelezési cím: 1036 Bp. Lajos u. 115. Telefon: +36 1 250 6064, +36 20 218 1408

Iratjel: Alkbir-Kuria-elnokokhoz-nepirtas-elleni-kozerdeku-bejelentes-APLA-info-190930
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>

címzett:

Lakossag@kim.gov.hu;
kabinetfonok@mkab.hu;
tajekoztatas@mkab.hu;
Elnok@kuria.birosag.hu

másolatot kap:"Szeszák Gyula Dr." <szeszak.gyula@gmail.com>
titkos másolat:. . . 

dátum:2019. szept. 30. 7:48

tárgy:Fwd: Tisztelettel kérem a Pápát, Oroszország és Amerika Elnökeit, hogy személyesen tanulmányozzák 
az itt leírtakat, s foglaljanak állást, lépjenek fel az országokat mérgező műtrágyázási- é

feladó:Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja <ugyfelkapu@mkab.hu>
címzett:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
dátum:2019. szept. 30. 7:53

tárgy:Visszaigazolás
küldő:mkab.hu

biztonság:   A(z) mkab.hu nem titkosította az üzenetet További információ
 :A Google orákuluma szerint fontos.

Tisztelt Címzett!

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

https://support.google.com/mail?hl=hu&p=tls&authuser=3

