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Magyarázat: 

 
Fenti kiadványukban az MSZP-sek azzal a választási csalással vádolják a FIDESZ-eseket, hogy a 
hiányos és hamis statisztikáik elfedik az általuk okozott országos károkat. Ha teljes hazugság amit 
az MSZP-sek kiadványa tényként dokumentál, vagy ha csak részben igaz, az MSZP-sek (is) 
választási csalást folytatnak! Mi az oka, hogy a pártok bármit hazudhatnak egymással 
szemben?Miért nem emel vádat az ügyészség nem emel vádat a választási csalást folytató párt 
vezetői ellen? 
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Miért nem tiltja be az ilyen pártot a bíróság, amelyik a Magyar Gárdát betiltotta? A választási csalás 
nyilvánvalóan azért nem minősül bűncselekménynek, mert a cselekmény megítéléshez alapul vett 
törvények is hamisak. Egy „megengedett alkotmánysértés”* miatt, ami a hazai országgyűlési 
kormányzó pártok vezetőinek korlátlan alkalmat biztosít arra, hogy tetszőlegesen hamis és vagy 
kijátszható törvények szavaztassanak meg. A képviselők szavazatát előírással az Országgyűlést 
uraló párt(ok) vezetői közvetlen „közhatalmat” gyakorolhatnak. Ezáltal szabadon törvényesíthetnek 
Országunk, a Magyar Nép egészsége, vagyona kárára bármilyen csalást. Megakadályozhatják, hogy 
a bíróság büntesse az érdekükben álló csalások elkövetőit. Az országgyűlési képviselők többsége 
nem tudja, nem is érti, hogy mit jelent az általa pártvezetői utasítására szolgaian megszavazott 
hamis törvény. Mindig csak olyan képviselő terjeszt elő törvénykezési hiba kiküszöbölő módosítási 
javaslatot, aki ellenzékben van. Ettől „nemzetibbnek” látszik az ellenzéki párt, miközben nem 
gátolja a törvénykezési csalást, ugyanis az ellenzéki javaslatokat a kormányon lévő pártok 
képviselői szinte mindig leszavazzák! A törvénykezési csalás a kormányzó pártok cserélődése után 
is folytatódik, csupán a szerepek cserélődnek, a csalási módszer (eddig valamennyi esetben) maradt. 
 
Például amikor 1992-ben az MSZP és a FIDESZ is ellenzékben volt, közösen interpelláltak a 
konyhasó kálisóra cserélésével, az élettanilag optimális étkezési konyhasódózis csökkentésével és 
káliumdózis növelésével folytatott vesemérgezéses népirtás ellen. Az MSZP-től dr. Kovács Pál, a 
FIDESZ-től dr. Papp János nyújtotta be az interpellációt. Én voltam a kálisó vegyi fegyverként 
használatát mérések alapján bebizonyító országgyűlési szakértő. Az akkori kormányzópártok  az 
akkori miniszterek (dr. Surján László, dr. Gergátz Elemér és dr. Keresztes. K. Sándor) teljesen 
hamis (8253. sz.) válaszára alapozva leszavazták, nem engedték a vizsgálóbizottság felállítását, 
miközben „zsidó ellenesnek” is hazudták az Na/K dózis arány változtatással lakosság irtást 
leleplező interpellációt, mert megemlítettük, hogy nem csak a Magyar Szabvány (akkor: MSZ-01-
10007-82) tiltja a kálisó étkezési sóként ajánlását, alkalmazását, de például az izraeli kóser só is 
teljesen mentes a kálisótól. Uralomra kerülése után az MSZP és a FIDESZ és is folytatta az Na/K 
dózis változtatással népirtást. Az MSZP bevezette a Stop Só Nemzeti Sócsökkentési Programot, a 
Fidesz pedig fenntartja. E program keretében 2/4,7=0,42-ra módosított étkezési nátrium/kálium 
dózisarányt írnak elő a magyarok étkezésénél a fiziológiás infúziós Ringer oldat szerinti, étkezés 
esetén is optimális 30/1=30 élettanilag optimális nátrium/kálium étkezési dózisarány helyett, vagyis 
nagyságrendileg is meghamisítják az egészség fenntartásához szükséges (fiziológiás) nátrium és 
kálium dózisokat. Miközben tudják, hogy a testnedvekben, pl. a vérszérumban is 30/1 az Na/K 
arány, és 1950 óta Nobel-díjas kutatási eredmények is bizonyítják az általuk folytatott étkezési 
nátrium és kálium dózis változtatás vesemérgező, szívmérgező, keringésrontó rákkeltő, ivartalanító 
stb. vagyis életrövidítő, vegyi fegyver hatását! Az ügyészség és a bíróság szerint nem törvénysértés! 
Persze, hogy nem, ha mindezt megengedik a hamis törvények és vagy hamis miniszteri rendeletek!!  
 
*Az előző hazai alaptörvények (az 1949. évi XX. törvény Alkotmány és módosításai) tiltották, hogy 
valamely párt bármi módon (tehát pl. a képviselőik pártutasítás szerinti országgyűlési szavazásával) 
közvetlenül közhatalmat gyakoroljon, de ezt az országgyűlési pártok annak idején is kijátszhatták az  
Alkotmánybíróság és valamennyi hazai igazságügyi szervezet (vezetői) tudtával és beleegyezésével, 
lásd az alábbi melléklet, s a www.tejfalussy.com honlap és többi honlapunk dokumentumai alapján! 
 
Melléklet: MAGYAR ANTITERRORISTA KÉPZŐ TUDOMÁNYOS DOKUMENTÁCIÓ 
(Email könyv 59.), az Országgyűlésben hamis törvényekkel és hamis miniszteri rendeletekkel 
fedezett állami terrorizmusról, hazaárulásról és fajirtásról, hazánk területei külföldi (és vagy kettős) 
állampolgárok tulajdonába átjátszás és a magyarokat vegyi fegyverekkel gyilkolás bizonyítékaival:  

 
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/59.emailkonyv:magyar.antiterrorista.kepz
o.pdf  
 
Verőce, 2013. 12. 04.                                                               Tejfalussy András 
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