
Iratjel: lomnici-kontra-jobbik-170123

Közérdekű bejelentés a zsidók és a nemzsidók elleni fajirtási kérdések „alkotmányjogászi” 
kezelése ügyében az Alkotmánybírósághoz

tajekoztatas@mkab.hu  

Az M1 tv „MA ESTE” című műsorában (20:38) „Tovább bomlik a Jobbik” címmel ifj. Lomnici 
Zoltán alkotmányjogásznak a Jobbikkal kapcsolatos nyilatkozataira vonatkozó alkotmányossági 
kérdések:

1./ Az RTL Klub tv-ben annak idején reggel előadták, hogy felolvasták egy Zsinagógában a 92.000 
magyar zsidó holokauszt áldozat nevét, amiről aznap azt nyilatkozták az illetékesek, hogy egyelőre 
ennyi áldozat a nevét sikerült kideríteni, majd ennek alapján este is előadták a 92.000-es létszámot. 
Felteszem a kérdést, kiket gazdagít a 600.000-es szám megkérdőjelezésével a zsidó hitközségek
által még nem ismert nevű 508.000 zsidó holokauszt áldozat leszármazottainak nem kifizetett 
kártérítés?

2./Felteszem azt a kérdést is, hogy az alaptörvény szerint kik felelősek azért, hogy az 
interneten Star kosher tanúsítvánnyal, Bonsalt (jósó) hamis elnevezéssel, patkányméreg 
hatású kálisót is árusíthatnak „egészségvédő étkezési sóként”? 

A kálisó mérgező hatásáról lásd a mellékelt beadványt és a hatásmérési bizonyítékait 

A melléklet iratjele: fajirtassalkombinalthazaarulas170123

Verőce, 2017. 01. 23.  

Jogos védelem (Btk.) és megbízás nélküli közérdekű kárelhárítás (Ptk.) keretében írta és közzéteszi:
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an.: Bartha Edit) oknyomozó mérnök
feltaláló, korábbi országgyűlési szakértő, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. (www.tejfalussy.com)

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:tajekoztatas@mkab.hu

másolatot kap:

orfktitkarsag@orfk.police.hu;
Elnok@kuria.birosag.hu;
Lázár János <janos.lazar@parlament.hu>;
Trocsányi László igazságügyi miniszter <miniszter@im.gov.hu>;
lu <lu@mku.hu>

titkos másolat: . . . .
dátum:2017. január 23. 21:32

tárgy:
Közérdekű bejelentés a zsidók és a nemzsidók elleni fajirtási kérdések „alkotmányjogászi” kezelése 
ügyében az Alkotmánybírósághoz

küldő:gmail.com

http://www.tejfalussy.com/


feladó:Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja<ugyfelkapu@mkab.hu>
címzett:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
dátum:2017. január 23. 21:34
tárgy:Visszaigazolás
küldő:mkab.hu

titkosítás:Normál (TLS) További információ

Tisztelt Címzett!

Levelének feldolgozása megkezdődött.
Ha arra érdemi válasz születik, azt az
Ön által megadott e-mail címre fogjuk küldeni.
Addig szíves türelmét kérjük.

Felhívjuk figyelmét, hogy a sértő, gyalázkodó, értelmezhetetlen,
valamint korábban már írásban megválaszolt beadvány esetében új elemet nem
tartalmazó levelekre nem tudunk válaszolni.

Dear Sender!

We kindly inform you that the processing of your inquiry has begun, and you
will get a reply by e-mail soon.
Please, take into consideration that we can not reply neither to enquiries
that contain offensive, uninterpretable or abusive elements, nor to those
letters that had been already replied via e-mail or postal mail.

Az üzenet szövege / Message:
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Közérdekű bejelentés a zsidók és a nemzsidók elleni fajirtási kérdések
„alkotmányjogászi” kezelése ügyében az Alkotmánybírósághoz

tajekoztatas@mkab.hu

Az M1 tv „MA ESTE” című műsorában (20:38) „Tovább bomlik a Jobbik” címmel
ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogásznak a Jobbikkal kapcsolatos nyilatkozataira
vonatkozó alkotmányossági kérdések:

1./ Az RTL Klub tv-ben annak idején reggel előadták, hogy felolvasták egy
Zsinagógában a 92.000 magyar zsidó holokauszt áldozat nevét, amiről aznap
azt nyilatkozták az illetékesek, hogy egyelőre ennyi áldozat a nevét sikerült
kideríteni, majd ennek alapján este is előadták a 92.000-es létszámot.

Felteszem a kérdést, kiket gazdagít a 600.000-es szám megkérdőjelezésével a
zsidó hitközségek által az 508.000 még nem ismert nevű zsidó holokauszt
áldozat nevében is felvett kártérítés?

2./Felteszem azt a kérdést is, hogy az alaptörvény szerint kik felelősek
azért, hogy az interneten Star kosher tanúsítvánnyal, Bonsalt (jósó) hamis
elnevezéssel, patkányméreg hatású kálisót is árusíthatnak „egészségvédő
étkezési sóként”?

A kálisó mérgező hatásáról lásd a mellékelt beadványt és a hatásmérési
bizonyítékait
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Az Ön e-mail címe: András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy
<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
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