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KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ.

Kérem az alábbi ügyben az alkotmányossági vizsgálat lefolytatását, és amennyiben a faji alapon engem
megfenyegető levelükkel a Miniszterelnöki Hivatalt vezető Lázár János miniszter és társai sértették
az Alaptörvényt, az ezért felelős hivatalnokok elleni büntetőeljárás hivatalból való megindítását kérem.

Mellékelem Kern Tamás helyettes államtitkár faji alapon fenyegetőző levelét és az ellene annak alapján
benyújtott büntetőfeljelentést. A Lázár János miniszterelnöki hivatal vezetőhöz intézett közérdekű
bejelentésem, amelyre hivatkozással  az alaptörvényre hivatkozva fenyegető államtitkár-  helyettesi,
ikt.  szám:  STHÁT/274/2.(2016)  levelet  küldték,  a  www.tejfalussy.com honlapomnak  a  MEHNAM
rovatában 643.  sorszám alatt  van közzétéve,  a  fajirtást  leleplező hatásmérési  stb.  bizonyítékokat
tartalmazó mellékleteivel együtt. Az iratanyag a Miniszterelnöki Hivataltól hivatalos úton is bekérhető.

Az  Alaptörvényre  hivatkozással,  faji  alapon  büntetlenül  megfenyegethet  a  miniszterelnöki  hivatali
államtitkár helyettes? Azért, mert oknyomozó mérnökként – a zsidóság védelmére is - javasoltam, hogy
hatályon kívül kell helyezi azokat a vallási stb. előírásokat, amelyek a talmudista terrorista szemitákat
felbiztatják arra, hogy a 2 Mózes 23/20-33. és 5 Mózes 7/2-26., valamint Talmud Taanith 10 a. lap és
Baba kamma 93 b. lap előírásai szerint irtsák ki a nem izraelita magyar lakosságot a tiszta ivóvízhez
jutás és tiszta konyhasóval sózás akadályozásával, azzal, hogy a tiszta desztillált ivóvizet mérgezőnek
hazudják, és a Star kosher tanúsítvánnyal BONSALT (jósó) hamis elnevezéssel árusított patkányméreg
hatású kálisót, s az egyéb kálisó tartalmú sókat is, egészségvédő étkezési sóként árusítják, miközben a
kormányzat a szennyezett csapvizek ivására és a kálisóval sózásra biztatja fel a magyar lakosságot,
Nemzeti Stop Só programként, MENZAREFORMKÉNT, tudva, hogy 1950-ben Nobel díjat kaptak, akik
a  kálisóval  sózás  fajirtó  hatását  patkányoknál  és  embereknél  konkrét  hatásvizsgáló  mérésekkel  is
egyértelműen  bebizonyították,  s  azt  is  tudva,  hogy  a  Ringer  infúziós  oldat  víz-,  konyhasó,  kálium
dózisarányaitól öt-tízszeresnél többel eltérő víz-, konyhasó- és kálium pótlás egészségkárosító hatású.

Amennyiben az államtitkár helyettes megalapozottan hivatkozhatott a faji alapon rágalmazó válaszában
az Alaptörvényre, akkor itt nem „alkotmányos jogállam”, hanem talmudista terrorista szemitizmus van. 

Budapest, 2017. 01. 27.

Jogos  védelemként  és  jogos  önvédelemként (Btk.)  és  megbízás  nélküli  kárelhárításként  (Ptk.), a
terroristákat bűnpártoló hivatalnokok elleni közérdekű bejelentésként küldi, és közzé is teszi:

(nemes  Sydo)  Tejfalussy  András  Béla  Ferenc  (1-420415-0215,  an.:  Bartha  Edit)  okl.  vill.  mérnök
hatásmérés  tudományi  szakértő,  számos  nemzetközi  szabadalmakat  elnyert  feltaláló,  (korábban
megbízott  országgyűlési  és  önkormányzati  szakértő),  Magyarország,  2621  Verőce,  Lugosi  u.
71., www.tejfalussy.com, tudományos.rendőrség.pjt@gmail.com, +36 20 2181408.
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a fajirtást leleplező hatásmérési stb. bizonyítékokat tartalmazó mellékleteivel
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