
Nyilvános megállapítási per a cionszelektivitással 
alapjogsértő Magyar Állam alperes ellen. 

 
MEHNAM-info / Jogjavítás  

Iratjel: cionszelektiv-torvenyeket-hatalyon-kivul-helyeztetes-131009 

 

Kedves Dr. Gaudi Tamás ügyvéd úr! Felkérem az Európai Unió Bíróságánál, a Hágai- és a 
Strasbourgi Bíróságnál is pert indításra a Fővárosi Törvényszékhez (nyilván hiába) benyújtott 
alábbi keresetemben dokumentált „talmudos étkezési vegyi fegyverekkel fajirtás” elítélésére és 
betiltására.  

 

Tárgy: Nyilvános megállapítási per a cionszelektivitással alapjogsértő Magyar Állam alperes ellen. 

 

Felperes: Tejfalussy András (személyi szám: 1-420415-0215, cím: 2621 Verőce, Lugosi u. 71, 
elektronikus levélcím: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, Tel.: +36 20 2181408) okl. 
vill. mérnök, méréstani szakértő közérdekű kárelhárító, az Agroanalízis gmk v.a. (cím: 1036 
Bp. Lajos u. 115. II. 18.) Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által kijelölt végelszámoló 
(Cgt.01-10/022069/15.). 

 

Alperes: Magyar Állam (képviselete: Pénzügyminiszter, 1054 Budapest V. József nádor tér 2-4.) 

Felperes kéri a t. Bíróságot, hogy a személyes jogvédelemből és közérdekű kárelhárításként is 
benyújtott jelen megállapítási kereset (Pp.123. §) alapján szíveskedjenek megállapítani, hogy 
a Magyar Állam alperes alapjogot sért azzal, adjon számot róla, hogy miért, hogy az 
Alaptörvénye sem helyezte hatályon kívül a Tóra és a Talmud zsidó törvények és a Cionkáté 
szabályai közül a cionszelektíveket, amelyek előírják a zsidóknak, a hazai zsidóknak és az ide 
betelepedő izraelieknek is, hogy igyekezzenek kirabolni, megalázni, legyilkolni, megélhetési 
lehetőségtől (földtől, munkalehetőségtől stb.) megfosztani a nem zsidókat. 

 

A t. Bíróság vizsgáltassa át saját szakértőivel a Tórát és Talmudot és ítélettel állapítsa meg, 
melyek azokban a zsidókat hazánkban is kötelező, felbujtó ma is hatályban lévő tórai, talmudi 
(és cionkáté-s) zsidó törvények, szabályok, amelyek a nem zsidók hátrányára cionszelektívek, 
és intézkedjenek azok hatályon kívül helyezésére és arra is, hogy az azokat a Magyar Állam 
nevében alkalmazók, pl. a kenyerünket (a pékárukat) a konyhasó helyett kálisóval sózató dr. 
Szócska Miklós államtitkár és bűnsegédei, bűnpártolói legyenek tömeggyilkosnak nyilvánítva.  
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Állapítsa meg a t. Bíróság, hogy Magyar Állam alperes alapjogot sért a cionszelektív 
törvényeknek is alávetett Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége MAZSIHISZ-t 
működni engedésével.  

 

Bizonyítás: 

 

Például a Talmud szerint mindig, mindenhol arra kell törekedni a vallásos zsidóknak a más 
államok törvényeit megkerülve is, hogy csakis ők ihassanak tiszta (átpárolt) vizet, a nem zsidók 
ne igyanak (Talmud, Taanith 10 a. lap), és arra is, hogy csak a zsidók ehessenek egészséges 
kenyeret (2 Mózes 23/20-33), nem zsidók ne kapjanak belőle, s hogy a zsidók az általuk 
megszerezni akart új és újabb területeknek ilyen cionszelektív étkezési diszkriminációkkal, 
vagyis biológiai és vegyi fegyverekkel jussanak birtokába. A Tóra előírja – a Talmud szerint 
bálványimádóként kezelendő keresztényekkel szemben is - hogy fokozatosan, a zsidó 
szaporulat arányában, könyörületlenül kell irtani őket, nem szabad szövetséget kötni velük (5 
Mózes 7/2, 22.). A Cionkáté szerint zsidó cég csak zsidót foglalkoztasson. Az idetelepedő 
izraeli cégek csak zsidóknak fognak munkalehetőséget biztosítani?! 

Szócskáék „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só Programja” előírja, hogy az étkezési 
nátrium/kálium dózisarány 2/4,7=0,43 legyen, ami azt jelenti, hogy ételeink 2 gramm nátriumot 
és 4,7 gramm káliumot pótoljanak napi átlagban. Az élettanilag optimális nátrium/kálium 
dózisarány 30/1=30. Ahogyan a fiziológiás infúziós Ringer-oldatnál is ez a dózisarány 
optimális. Csecsemőknél, gyerekeknél és felnőtteknél is, mert ez felel meg a testnevek, a 
vérszérum, magzatvíz nátrium/kálium=30/1=30 természetes arányának. Szócskáéknak 
ezen dózisarány meghamisítása 

azért is tudatos népirtás, mert még 1950-ben Nobel-díjat kaptak azok a mellékvesekéreg 
kutatók, akiknek az állat-és emberkísérletei hatáskalibráló mérései egyértelműen igazolták a 
csökkentett nátrium tartalmú és túl sok káliumot tartalmazó ételek, italok életrövidítő és 
ivartalanító hatását. A Talmud nem véletlenül írja elő, hogy a zsidók desztillált ivóvízzel és 
sózott kenyérrel gyógyítsák magukat (Talmud, Baba kamma 93 b. lap.)! Ezek a bizonyított 
tények. A bizonyítékokat közzétettem a www.tejfalussy.com honlapomon. Ha a t. Bíróság 
(esetleg ugyancsak cionszelektív) szakértői a fentiekhez képest mást állítanának, akkor kérem 
az állításaikat a honlapomon közzétett szakértői véleményekkel szembesíteni. Tudatos 
cionszelektívitás az is, hogy az alperes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálata 
ÁNTSZ azt terjeszti, hogy „a tiszta desztillált víz ivóvízként mérgezőbb a vezetékes víznél, sőt 
az arzénnel túlszennyezett víznél is mérgezőbb”. Aljasul átnevezték „vízmérgezésnek” az NaCl 
konyhasótól mentes desztillált víz esetén keletkező NaCl konyhasó relatív hiány miatti 
vérelektrolit zavart. Ez csak napi 15 liternél több NaCl mentes folyadékot, pl. desztillált vizet 
ivástól jelentkezhet. De ettől is csak akkor, ha közben ételekkel sem pótolták az NaCl konyhasót 
és vagy túl sok káliumot esznek-isznak. Csalás „vízmérgezésnek” nevezniük a konyhasó pótlás 
csökkentő, és kálium túladagoltató „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só programjuk” okozta 
nátriumhiányt és káliummérgezést!  
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Gyorsított ítélkezést kérek, mert a Központi Statisztikai Hivatal bevallása szerint naponta 
száznál is többel csökken a magyar lakosság létszáma. A vegyi fegyver kálisóval talajsózástól 
fokozottan pusztulnak aszálykor a növények, egyre több magyar rövidebb életű, meddő, 
pszeudohermafrodita, amitől sok homoszexuális is lesz. Az is Alapjog sértő, hogy 
„liberalizáltan” özönlenek be az izraeli cégek, felvásárolják a termőföldet és egyéb 
ingatlanokat, s cégtulajdonosok végleg átírathatják a cégingatlanokat az ideszült gyerekeikre. 
A Cionkáté előírja, hogy zsidó cég zsidó munkavállalót foglalkoztasson s ez hazánkban sincs 
hatályon kívül. E szabály hatályban léte is csökkenti a hazai nem zsidók munkalehetőségeit = 
életben maradási lehetőségeit. Büntetőjogi vonatkozása is van a Magyar Állam állam alperes 
által megengedett fenti alapjog sértéseknek. Ezért a Be. 55. és 212. §-ok alapján előbb 
büntetőeljárásban kérem tisztázni az alperes vonatkozásában a cionszelektivitással okozott 
egészségi és rezsinövekedési kárért személyesen felelős alkalmazottai kilétét, hollétét. Amíg a 
Bíróság tisztázza, kénytelen vagyok megjelölni Orbán Viktor miniszterelnököt, mint a 
cionszelektivitást államilag nem szankcionálása miatt a magyarokat ért károk, az életrövidülés, 
ivartalanodás, ingatlanvesztés, munkalehetőség csökkenés, bankhitel törleszteni nem tudás, 
rezsit fizetni sem tudás folyamatos fokozódásáért alapjogilag és büntetőjogilag is főfelelős 
állami vezetőt.  

 

A hazai bíróság cionszelektívitása miatt a Nemzetközi Bíróságtól is kérem a vegyi fegyvert 
betiltást. 

Írásban kívánom intézni a pert. Minden irat időben megküldését kérem. Kérem a tárgyalások 
távollétem esetén is megtartását. Méltányosságból költségmentességet kérek. A megbízás 
nélküli kárelhárítási ügyviteli költségeim alperessel megtéríttetését pedig a Ptk. 484-487. § 
alapján kérem, az általam végelszámolóként képviselt Agroanalízis gmk címére (1036 Bp. 
Lajos u. 115.), mivel a szabadalmaimon alapuló mezőgazdasági hatáskalibráló méréseket ott 
végeztettem a kárelhárításhoz. 

 

Kérem, hogy a tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com email címemre is küldjék ki az 
iratokat, mert a postai kézbesítés teljesen megbízhatatlan, amióta nem írják át a tértivényen lévő 
ügyiratszámot a borítékokra, s emiatt ismeretlen tartalmat ismertként igazoltat a 
(cionszelektív?) postás. Sőt, újabban a postai értesítőkről is eltűnt a borítékban keresendő 
ügyiratszám megjelölésére szolgáló korábbi rovat. Tehát üres borítékot is átvetethet a postás, 
leigazoltatva a borítékból hiányzó irat átadását. A Magyar Állam részéről ezért felelős miniszter 
ellen itt is büntető feljelentést teszek! 

 

Verőce, 2013. 10. 10. 

Tejfalussy András 

felperes (gmk végelszámoló) 
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