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"Megalakult az Alkotmányos Magyarország Társadalmi Önszervez dés!ő  
Els  bejelentése, Dr Gyarmati Éva ügyvédn t l: egy csoportjuk,15.000 aktivista általő ő ő  
aláírásgy jtésbe kezdett. Az aláírók kivétel nélkül új Alkotmányt követelnek, és nemű  
ismerik el az alaptörvény érvényességét. Jól figyeljetek!!! Összegy jtöttek 4 millió aláírást!ű  
Ezzel megkezd dött a politikai elit diktatúrájának felszámolása."ő  

https://www.facebook.com/fenntarthatojovo
https://support.google.com/mail?hl=hu&p=tls
https://support.google.com/mail/answer/10313?hl=hu




Viszont-tájékoztatás:

Tudjuk, hogy az él  egészséges ember testnedveiben, vérszérumában 110 a víz:konyhasó arány és 30ő  
a nátrium:kálium arány. Az infúziós Ringer oldatban is ezért ilyen a dózisarányuk. A 3 liter Ringer 1 nap 
alatt 27 gramm konyhasót és 0,36 gramm káliumot juttat be a vérbe. Több száz éve így gyógyítanak 
vele sikeresen. Az orvosok többsége miért nem hajlandó aláírni egy olyan petíciót, ami tiltakozna az 
akármennyi víz mellett akármilyen gyorsan napi legfeljebb 5 gramm konyhasó és legalább 4,7 gramm 
kálium pótlására kényszerít , 0,43 nátrium:kálium dózisaránnyal betegít , szívrontó, keringés- rontó,ő ő  
magasvérnyomás- és daganatos betegség gyakoriság megsokszorozó, idegm ködés rontó,ű  
izomgyengít , életrövidít , nemi jelleg torzító, ivartalanító fajirtó csalás, a "Nemzeti Só Stop", Chips-ő ő
adó" és "Menzareform" ellen? A válasz is megtalálható a www.tejfalussy.com honlapom Videó, Email 
könyv, MEHNAM és Jogjavítás rovataiban!

Tejfalussy András

T. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGA! Azonosító: mkabmandatumsemmites160422

KÉREM MEGER SÍTENI, HOGY A VÁLASZTÁSI ÍGÉRETEIVEL ELLENKEZ  TEVÉKENYSÉGETŐ Ő  
FOLYTATÓ KÉPVISEL  MANDÁTUM SZERZ DÉSÉNEK A SEMMISSÉGÉT BÁRMELYIK OLYANŐ Ő  
VÁLASZTÓPOLGÁR IS KIMONDHATJA, AKI SZAVAZÓKÉNT RÉSZT VETT A VÁLASZTÁSON. 
A VÁLASZTÁSI ÍGÉRET ALAPJÁN POZÍCIÓHOZ JUTTATÁS IS SZERZ DÉS, AMI SEMMISNEKŐ  
NYILVÁNÍTHATÓ A SZAVAZÓ RÉSZÉR L, MIUTÁN A SZAVAZATA ALAPJÁN MEGVÁLASZTOTTŐ  
KÉPVISEL R L BEBIZONYOSODOTT, HOGY VÁLASZTÁSKOR HAMIS ÍGÉRETTEL CSALTA KI AŐ Ő  
VÁLASZTÓKTÓL A KÉPVISEL I POZÍCIÓT, KÉPVISELETI JOGOT, FIZETÉST STB. BIZTOSÍTÓŐ  
(TITKOS VAGY NEM TITKOS) SZAVAZATOKAT! 

A MELLÉKELT BIZONYÍTÉKOK ÉS BIZONYÍTÁS SZERINT NEM CSAK „HIPOTÉZISEK”, HANEM 
BIOLÓGIAI TÉNYEK ÉS KONKRÉT HATÁS MÉRÉSEK IS BIZONYÍTJÁK, HOGY AZ EURÓPAI UNIÓ 
HAMIS ÁLLÁSFOGLALÁSAI ÉS A HAZAI HAMIS EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY ÉS HAMIS 
ÉLELMISZER TÖRVÉNY ÉS HATÁSKALIBRÁLÁSI CSALÁSOK ALAPJÁN HAZÁNKBAN IS 
BEVEZETETT ÚN. „NEMZETI STOP SÓ PROGRAM”, „CHIPS-ADÓ” ÉS „MENZAREFORM” A HAMIS 
ÍGÉRETEIK ALAPJÁN MANDÁTUMHOZ JUTOTT ORSZÁGGY LÉSI ÉS EURÓPAI UNIÓSŰ  
KÉPVISEL K TUDTÁVAL ÉS BELEEGYEZÉSÉVEL FOLYTATOTT TUDATOS EGÉSZSÉGRONTÁS. Ő
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁT NYILVÁNOSAN FELKÉREM, ISMERJE EL, 
HOGY AZ EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS -OKTATÁS STB. VONATKOZÁSÁBAN HANGOZTATOTT HAMIS 
ÍGÉRETEKKEL A VÁLASZTÓIKAT A VÁLASZTÁS EL TT ÉS/VAGY SORÁN MEGTÉVESZTŐ Ő 
KÉPVISEL K, TEHÁT PÉLDÁUL A NÉPIRTÓ „MENZAREFORMOT” FOLYTATNI ENGEDŐ Ő 
KÉPVISEL K KÉPVISELETI MEGBÍZÁSI (MANDÁTUM) SZERZ DÉSÉT A VÁLASZTÁSONŐ Ő  
REGISZTRÁLT BÁRMELYIK VÁLASZTÓ POLGÁR MAGA IS KIMONDHATJA A MANDÁTUM 
SZERZ DÉS KEZDETI ID PONTJÁRA VISSZAMEN  HATÁLLYAL IS SEMMISNEK. Ő Ő Ő

A MANDÁTUM SEMMISSÉG ÁLTALAM BEJELENTÉSE HARRACH PÉTER ORSZÁGGY LÉSIŰ  
KÉPVISEL VEL SZEMBEN A MÁTÓL SZÁMÍTOTT 30. NAPON LÉP ÉRVÉNYBE, HA  ÉSŐ Ő  
PARLAMENTI KÉPVISEL  TÁRSAI ADDIG SEM INTÉZTÉK EL A MENZAREFORM BETILTÁSÁT.Ő
(1992. dec. 8-án a KDNP, az MDF és SZDSZ is részt vett a hamis 8253. miniszteri válaszban, amivel a 
megakadályozták a 99%-os kálisó „REDI SÓ”-val sózás mérgez  hatásai általam parlamentiő  
szakért ként összegy jtött tankönyvi- és OÉTI-s stb. tényleges mérési adatai parlamenti vizsgálóő ű  
bizottsági vizsgálatát!)

Budapest, 2016. április 22. 



MELLÉKLET: A „VIVEGA” ELNEVEZÉS  „SZABADALMAZTATOTT SÓKEVERÉKBEN” 40% AŰ  
MÉRGEZ  KÁLISÓ, DE JÓÍZ  F SZEREK HOZZÁADÁSÁVAL ELNYOMJÁK A KÁLISÓ ROSSZ ÍZÉT,Ő Ű Ű  
HOGY NE FIGYELMEZTETHESSE A KÁLISÓ MÉRGEZ SÉGÉRE A SÓZÓT, A FOGYASZTÓTŐ  
(Azonosító: vivegavalmergezes-160422. A mellékletet lásd a www.tejfalussy.com honlap MEHMAM 
rovatában!) 

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), hatásmérés-tudományi 
szakért  (korábban: minisztériumi, országgy lési, önkormányzati megbízású szakért ), 2621 Ver ce,ő ű ő ő  
Lugosi u. 71., www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20 2181408

Közérdek  bejelentésként is kapják: a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGA, valamint aű  
parlamenti képvisel i mandátumát a lakóhelyemr l, Ver cér l is származó szavazatokkal elnyerő ő ő ő ő 
Harrach Péter (KDNP) országgy lési képvisel . Közzététel: www.tejfalussy.com, YouTube, Facebookű ő  
stb.
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Alkotmányos Magyar Államot!
TIBOR GERI·MITTWOCH, 13. APRIL 2016

A hazaáruló országgyűlési képviselőink által a jogilag érvénytelen 
Alaptörvénnyel – az ideiglenes alkotmányt és a nemzetközi jogot 
súlyosan megsértve - létrehozott és 2012-től működtetett Magyarország 
nevű „állam” az NEM az ezeréves Magyar Állam! 

Azért nem az, mert új magyar államot vagy a magyar nép hozhat létre, vagy 
a magyar állam alkotmányos joga alapján lehet létrehozni. És azért NEM 
LEHET a magyar állam, mert az „elitje” által 1918-ban megszüntetett Magyar 
Királyság helyett a világháborúkban győztes hatalmak a nemzetközi jog alapján 
1920-ban és 1947-ben azt az államot ismerték el jogfolytonos magyar államnak, 
amit ma Magyar Köztársaságnak hívnak. Tehát a magyar állam 1920 óta 
alkotmány nélkül működik, mert a jogfolytonos magyar államot nem belső 
szuverenitással (nem a magyar nép és nem a magyar állam /történelmi/történeti/ 
alkotmánya alapján), hanem nemzetközi szerződéssel, külső szuverenitással hozták 
létre. Ezt a magyar államot 1989 óta csak a magyar népnek van joga 
megváltoztatni! A törvényalkotó országgyűlési képviselőknek 1989 óta NINCS 
JOGUK se átnevezni, se megszüntetni, se újat alkotni helyette. Ők maguk döntöttek 
így 1989-ben!!! Ezért a nemzetközi jog által elismert, ezer éve jogfolytonos 
magyar állam most is (ideiglenes nevén) a Magyar Köztársaság, állami 
alaptörvénye (jogrendjének alapja) a jogilag érvényes és hatályos, 1989-ben 
ideiglenesre módosított, Magyar Köztársaság Alkotmánya, a magyarországi nép 
ennek az államnak az állampolgára. 

A fentiekre tekintettel a magyar állam megsértett alkotmányos rendjét csak 
a magyar népnek van joga (egyben kötelessége) helyreállítani. Vagy a 
nemzetközi jog által biztosított népszuverenitás elve alapján, vagy a 
magyar állam törvényes rendje alapján, ami szintén a népet nevezi meg 
alkotmányozó hatalomként („minden hatalom a népé”) és nem az 
Országgyűlést! 

Ezért az Alkotmányos Magyarország nevű társadalmi önszerveződés az ősi magyar 
közszabadság (a mai népszuverenitás) elve, a nemzetközi jog és a magyar állam joga 
alapján „Alkotmányos Magyar Államot!” névvel, akciót hirdet, mozgalmat 
indít el és szervez meg - a magyar nép által irányított, a magyar nép 
érdekében működő – új, jogfolytonos magyar állam létrehozására. 
Ennek első lépése a háttérhatalom Orbán Viktor nevű helytartója által működtetett, 
jogilag érvénytelen, Magyarország nevű fantomállam jogi eszközökkel való BÉKÉS 
felszámolása. Következő lépése egy átmeneti, ideiglenes szakértői kormány 
felállítása, mely az állam működtetése mellett megszervezi a nép ideiglenes 
alkotmányának megalkotását. Harmadik lépése meg ennek az ideiglenes 

https://www.facebook.com/notes/tibor-geri/alkotm%C3%A1nyos-magyar-%C3%A1llamot/1016992261713291
https://www.facebook.com/tibor.geri.16
https://www.facebook.com/notes/tibor-geri/alkotm%C3%A1nyos-magyar-%C3%A1llamot/1016992261713291
https://www.facebook.com/notes/tibor-geri/alkotm%C3%A1nyos-magyar-%C3%A1llamot/1016992261713291


alkotmánynak a hatályba léptetésével a jogfolytonos, a nép önrendelkezési jogával, a 
magyar nép érdekében működtetett új magyar állam létrehozása. 

Ha a diktatúra mai működtetői rosszabbak, mint a kommunisták, és nem értik meg, 
hogy lebuktak, a hazugságuk lelepleződött, és jogtalanul bitorolt hatalmukat 
szervezett keretek közt, BÉKÉSEN vissza kell adják a népnek, akkor a mozgalom 
első lépése átalakul. Akkor két figyelmeztetés után (egy az alkotmányjogász elitnek, 
egy a politikusoknak) egy alkotmányos, a magyar és a nemzetközi jognak megfelelő, 
törvényes 4. szabadságharcot szervezünk a diktatúra felszámolására, önrendelkezési 
jogunk visszaszerzésére, alkotmányos rendünk helyreállítására. Amit a nemzetközi 
helyzet megváltozása miatt – a szabadságát és önrendelkezési jogát kivívott 
Koszovóhoz hasonlóan - most sikerrel be is fejezünk!!! 

A népnek valódi választási lehetőséget kell adni. Nem a diktatúrák közötti 
választás lehetőségét. És nem a Magyarország nevű diktatúrán belül a diktátor 
személye megválasztásának lehetőségét kell megadni a népnek. Mert ezek 
hazugságok, hazug választások. Csak a nép félrevezetésére alkalmasok. Azt a 
lehetőséget kell megadni a népnek, hogy a diktatúrák rendszere helyett 
a szabadság rendszerét választhassa. Azt a lehetőséget kell felmutatni, 
hogy van esély és lehetőség túllépni a diktatúrákon, és ennek elérése a 
népen múlik! Nekünk azt a lehetőséget kell felmutatni a magyar népnek, 
hogy új magyar államot hozhat létre, amit a nép irányít és ellenőriz, ami 
a nép érdekében működik, és a nép érdekében működteti a gazdasági, 
politikai-jogi rendszert, vagyis a társadalmat. Nekünk azt kell felmutatni, 
hogy nem csak a diktatúra felszámolására van lehetőség, hanem arra is, hogy utána 
KÖZÖSEN egy olyan magyar államot hozzunk létre, ami valóban a magyar nép 
érdekében működik, és nem a fölöttünk diktatúrát gyakorló politikusaink és az őket 
irányító pénzügyi magánhatalom érdekében. Egy olyan új magyar államot, mely a 
feudalizmus, a kapitalizmus és a szocializmus után nem egy társadalmi réteg nép 
fölötti hatalmát biztosítja, hanem a nép minden tagjának boldogulása, életének 
jobbá tétele érdekében működik. Olyan új magyar államot, mely első, más népeknek 
és államoknak példát adó tagja lesz az emberiség új társadalmi világkorszakának. 
Ahol az emberek nem rossz testvérei lesznek egymásnak, hanem eggyé, egymást 
segítő közösséggé válnak. 

Elég volt az idegen hatalmak és az őket kiszolgáló mindenkori társadalmi „elit” 
magyar nép fölötti, közel 100 éves uralmából. Képviselői hatalom helyett a nép 
hatalmát, a Magyarország nevű, jogilag érvénytelen háttérhatalmi diktatúra helyett 
Alkotmányos Magyar Államot a magyar népnek!”
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