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TERJESZTÉSRE AJÁNLOTT NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ÉS -FIGYELEM FELHÍVÁS IS:

MAGYARORSZÁGOT  ALJAS  TÖMEGGYILKOSOK  URALJÁK?!?  Akik  évente  több  százezer  magyart
betegítenek,  ivartalanítanak,  pusztítanak  ki  az  étkezési  sózást  életveszélyesen  rontó  „Nemzeti  Stop  Só
Program és Chips-adó”-val. Meg a túlszennyezett ivóvíz MEGBÍZHATÓAN tisztának hazudásával! Étkezési
sóként patkányméreg kálisót ajánlanak a magyaroknak! Lásd: „Star-K kosher BONSALT”! Letagadták a váci
vízgyűjtő  dunai  kút  mezőgazdasági  vegyszerekkel  több  ezer  százalékkal  túlszennyezettségét  bizonyító
méréseket is! „ANTIKSZEMITA-módszeres” népirtást alkalmaznak. Lásd II. Mózes 23/20-33, V. Mózes 7/1-
26 és Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap! Védekezni csak a „gyógyszerkönyvi tisztaságú”
nátrium-klorid konyhasóval és háztartási ivóvíz desztillálással lehet! Ezek bizonyítékai is megtekinthetők a
honlapjaimon! Tejfalussy András volt parlamenti és akadémiai méréstudományi szakértő
(Kód: Magyarorszagotaljastomeggyilkosokuraljak191021)

Az ezek ellen Dr. Kovács Pál és dr. Pap János országgyűlési képviselők által benyújtott interpellációt mind a
három illetékes miniszter szembehazudta, s ezzel megakadályozták a szakbizottsági kivizsgálását (8253. sz.
hamis válasz, 1992. december 8.).

Követelem az interpelláció elutasító hamis országgyűlési határozat törlését, a nem szabványos étkezési sók
és a Nemzeti Stop Sóprogram és Chips-adó csalások betiltását, s hogy valamennyi élelmiszer termékre az is
legyen ráírva, mennyi bennük a konyhasó (a nátrium) és a kálium, s hogy az optimális étkezési víz, nátrium
és kálium dózis a Ringer infúziós oldattal a vérbe juttatott szokásos dózisoknak felel meg, lásd melléklet-1.

A hazai kormányok a hamis hazai élelmiszer törvénnyel, s az étkezési só összetételét előíró szabvány nem
kötelezővé tételével „törvényesítették” a konyhasómentes és csökkentett konyhasótartalmú „étkezési sók”
árusítását is! Ezekkel és a „Nemzeti Stop Só Program és Chips-adó” csalásokat is, felbiztatják az élelmiszer
előállítókat és élelmiszer kereskedőket és közvetlenül a magyar lakosságot is, akármennyi patkányméreg
kálisót tartalmazó nem szabványos „étkezési só”-k árusítására, használatára. Azóta a magyar lakosság nem
tudhatja, hogy a különféle elnevezésű nem szabványos étkezési sókban mennyi a nátrium és mennyi a
kálium,  lásd  melléklet-2.  Tűrhetetlen,  hogy  méregdrágán,  kb.  10.000,-Ft/kg-os  árral,  „Star-K  kosher
tanúsítvánnyal” is ajánlják a „BONSALT” (jósó) hamis elnevezésű patkányméreg kálisót az interneten! Azért,
hogy az elhülyített magyarok örüljenek, ha az olcsóbban árusított nem szabványos sókban sok kálisó van!??

Népirtási váddal is feljelentem a kálisóval konyhasó helyettesítését megengedő magyar élelmiszer törvény
létrehozóit  és  fenntartóit,  valamint  az  étkezési  só  szabvány  minden  étkezési  sóra  kötelezőségét
megszüntetőket, s a gyermek étkeztetésénél a konyhasó kálisóval korlátozatlan helyettesítésére felbiztató
ENSZ WHO-t és Európai Bizottságot is!

Ezen Országgyűlés által fedezett népirtási bűncselekmény konkrét biológiai hatásmérési és orvosi tankönyvi
stb. bizonyítékai letölthetők a www.tejfalussy.com új honlapom „Intézkedéseink” c. rovatából , lásd:1154/1.!   

Budapest, 2019. 10. 22.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, Dr. Kovács Pál felkérésére parlamenti interpelláció előkészítő méréstani
szakértő (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), néhai Bartha Béla rendőrfőkapitány és néhai dr. Tejfalussy Béla
táblabíró unokája. Lakcím: Magyarország 2621 Verőce, Lugosi u. 71., levelezési címek: 1036 Bp. Lajos u.
115. III. 18, e-mail: magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, telefonok: +36 1 250 6064.+36 20 218 1408 

Cc: Miniszterelnöki Hivatal, ORFK és Interpol
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Melléklet-1:
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>

címzett:

"laszlo.kover" <laszlo.kover@parlament.hu>;
Kövér László <kover.laszlo@parlament.hu>;
Kövér László <laszlo.kover@fidesz.hu>;
Ügyelet ORFK <ugyelet.orfk@orfk.police.hu>

másolatot kap:

miniszterelnok <miniszterelnok@me.gov.hu>;
"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
miniszter@hm.gov.hu;
"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>;
bakondigyorgy@fidesz.hu;
"Szeszák Gyula Dr." <szeszak.gyula@gmail.com>

titkos másolat:. . .
dátum:2019. okt. 22. 11:47

tárgy:
MAGYARORSZÁGOT ALJAS TÖMEGGYILKOSOK URALJÁK?!? Közérdekű bejelentés és feljelentő 
irat

küldő:gmail.com
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A NÉPIRTÁSI BŰNÜGYI MELLÉKELT DOKUMENTÁCIÓ TOVÁBBI
KIEGÉSZÍTÉSKÉNT Áder János  köztársasági  elnök bűnsegéd szerepét
elítélő vélemény, közvetlenül neki is megküldve :

Áder Jánostól ezúton is követelem, hogy vonja vissza az X-398/1998. ikt.
számú  hamis  köztársasági  elnöki  iratot,  amivel  azt  terjesztik,  azzal
igyekeznek rontani az országgyűlési és akadémiai szakértői véleményeim
hitelességét,  hogy  „a  rendszerváltás  előtt  óta  gondnokság  alá  vagyok
helyezve”. Sosem voltam gondnokság alá helyezve! Sosem sikerült hamis
elmeorvosi  vélemény segítségével  gondnokság alá  helyeztetniük! Akkor
sem,  amikor  rendőrök  összevertek  a  szakvéleményeim  miatt  és
agyrázódásosan, véresen hurcoltak el a Váci bíróságra, hogy ott egy csaló
bíró megpróbálhasson hamis elmeorvosi véleményt készíttetni,  és annak
alapján - a kálisóval népirtó miniszterek és ügyészek kezdeményezésére -
gondnokság alá helyeztetni, mint "Tejfalusi András"-t . Lényegében ezt a
bűncselekményt  is  fedezik  az  X-398/1998.  ikt.  sz.  hamis  köztársasági
elnöki  irattal.  Tudatosan  csalnak.  A  „Tejfalussy  András”  néven  lévő
lakcímkártyám és folytonos választói jogom bizonyítja a csalásaikat. Azt
is,  hogy  a  nevemen  kívül  volt,  hogy  a  személy  számomat  is
meghamisították. Így próbálják eltüntetni az utókor elől a nyomát, hogy
volt egy magyar tudományos szakértő, aki a nemzetközi méréstudományi
szabadalmai szerinti Antirandom kombinatorikus hatás-kalibráló mérések
alapján leleplezte a magyar lakosság kiirtására  alkalmazott  műtrágyázás
rontási és élelmiszer sózás rontási csalásokat! Azt is így fedezi Áder János,
hogy  a  nemzetközi  szabadalmaim  szerinti  kombinatorikus  GTS-
Antirandom  találmányom  szerinti  sokváltozós  hatás  kalibráló  mérések
„feltalálóiként”  Nobel-díjra  pályázó  a  kutatási  eredményeimhez
hozzájutott akadémiai tolvajokat és csalókat tüntettek ki!

Budapest, 2019. 10. 22.  Tejfalussy András okl. vill. mérnök feltaláló

Cégbíróságon hitelesített aláírás



feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetvedelmi.pjt@gmail.com>

címzett:
Áder János köztársasági elnök <ugyfelkapu@keh.hu>;
sajto@keh.hu;
janos.ader@parlament.hu
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"Szeszák Gyula Dr." <szeszak.gyula@gmail.com>;
"Dr. Kriston István ügyvéd" <drkristonugyved@pr.hu>;
"P. Kozma Imre OH" <kozma.imre@irgalmas.hu>;
"dr. Rab Zoltán" <jogasz21@gmail.com>;
obh@obh.birosag.hu;
Bene Gabor <drbenegabor@gmail.com>
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