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NYILVÁNOS PETÍCIÓ ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖKHÖZ: CIONSZELEKTÍV ELBÍRÁLÁSOK  
BIZONYÍTÁSA A VILÁGFŐRABBI BIZONYÍTOTT FAJIRTÁSI BŰNCSELEKMÉNYE ÉS A BUDAHÁZY 
GYÖRGY ELLEN KOHOLT VÁD (ÉS A HASONLÓK) ÜGYINTÉZÉSEI ÖSSZEHASONLÍTÁSA ALAPJÁN  
 
A Budai Központi Kerületi Bíróság végzése szerint a hazai államigazgatásban tapasztalható „cionszelektív 
diszkriminációt” az Alkotmánybíróságnak kellene betiltania, de erre őket csak a Kormány, vagyis Ön kérheti. 
 
Emiatt ezúton nyilvánosan felkérem Orbán Viktor miniszterelnököt urat, kérje fel az alkotmánybírákat, hogy állítsák le 
az alább dokumentált és a hasonló cionszelektív diszkriminációkat. Nyilvánítsák alkotmánysértő bűnözőknek az 
alábbiakban konkrét példáknál bizonyított cionszelektív ügyintézési diszkriminációt folytató köztársasági elnököket, 
miniszterelnököket, minisztereket, államtitkárokat, rendőröket, ügyészeket, bírákat, orvosokat, gyógyszerészeket, 
természetgyógyászokat. A nekik segédkező tudományos akadémiai, orvosi egyetemi, vallási stb. hamis szakértőket is. 
Mindenkit, aki az alábbi és a hasonló emberi jog sértő (mózesi-talmudi) diszkriminációkat tervezi, szervezi, végrehajtja, 
bizonyítékait eltünteti, ill. eltűn/tet/ésükig semmibe veszi/veteti.  
 
Példák az alkotmánysértő rendőri, ügyészi, bírói stb. diszkriminációkra: 1./Budaházy György barátomat évek óta 
mindenféle „terrorcselekményekben” közreműködéssel gyanúsítják, rendőrök, ügyészek, bírák. Ha elkövette volna a 
ráfogott bűncselekményt, akkor nem büntethető, nemzeti, jogos védelem lett volna, az olyan bűnözőkkel szemben, akik 
„bizonyítottság hiányára” hivatkozva sorozatban elutasítják a nyomozást és vádemelést a következő bűnügyekben: 1./A 
világfőrabbi megtiltotta a zsidó orvosoknak, hogy a zsidó rákbetegek 98%-át sikeresen meggyógyító nem kemoterápiás 
gyógymódot a nemzsidó rákbetegek meggyógyítására is alkalmazzák. Emiatt a zsidó orvosok és a zsidó rákbetegek is 
azt kell elhitessék a nemzsidó rákbetegekkel és nemzsidó orvosokkal, hogy ők nem valami titkos gyógymódtól, hanem   
gyógytornától és/vagy műtéttől és/vagy sugárkezeléstől és/vagy kemoterápiától és/vagy a „lelküket kezeléstől” és/vagy 
gyógygombáktól és/vagy megadózisú vitaminoktól stb. gyógyultak meg. A világfőrabbi(k) elleni tömeggyilkossági 
vád, amit egy német orvoscsoport és egy főrabbi is aláírt, német közjegyző is hitelesítette, hiteles közokirat!  
2./Azt is eltitkolják, hogy világszerte milliárdszámra betegítik meg a nemzsidókat rákbetegségekben oly módon, hogy a 
cionszelektív üzlethálózatok konyhasóhiányos, káliumtúladagoló élelmiszerekkel mérgez/tet/ik őket. (Kiderítettem, 
hogy a nemzsidók elől eltitkolt sikeres zsidó gyógymód: speciális desztilláltvíz-kúra + fiziológiás NaCl konyhasó pótlás 
+ káliumtúladagolás-megszüntetés + húsevés megszüntetéssel és desztillált ivóvízzel immunrendszer kímélés, lásd 

www.tejfalussy.com MEHNAM 155.) 3./MEHNAM 357-ben a családom elleni diszkriminációk bizonyítékai 
láthatók. 4./Láthatók a tudományos kutatási- és hatás-ellenőrző mérések hatékonyságát megsokszorozó hardware- és 
software találmányaim, nemzetközi szabadalmaim „feltalálói szerzőségét lopó” akadémikusok és bűnsegédeik ellen 
bizonyítékok is. 5./Láthatók a hatás mérési bizonyítékai, hogy tudatosan mérgeztetik káliumvegyületekkel a magyarok 
termőföldjeit és élelmiszereit is. 6./Látható, hogy az elkövetők ellen általam tett feljelentések megtorlására a hatalmon 
lévő miniszterek és köztársasági elnökök is emberi jog sértő diszkriminációkat szervez(tet)tek, követ/tet/tek el ellenem. 
 
Szíveskedjék a törvényes 30 nap határidőn belül válaszolni, és intézkedni a cionszelektív diszkriminálás leállíttatására!  

 
A FENTI KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ÉS FELJELENTÉS LÉTREHOZÁSI DÁTUMA: Magyarország, 2014. 
december 28., FELELŐS BENYÚJTÓJA: nemes Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök (személyi 
száma: 1-420415-0215, édesanyja neve: Bartha Edit) feltaláló, aki a kutatásautomatizáló méréstudományi találmányai 
alapját képező GTS-Antirandom hullámkoordinátás méréseket tervező, vezérlő és input-output tolerancia-
kapcsolataikat megjelenítő software-bázisára és mérő létesítmény terveire és ezeket alkalmazó nagyszámú, 
nemzetközileg sikeresen szabadalmaztatott sokváltozós hatás-ellenőrző-mérési és hatás-optimalizáló  eljárásaira és a 
zavarszűrési módszereire és ezek széleskörű alkalmazási eredményeire alapozva, az AGROANALÍZIS 
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk v.a. (Hungary 1036 
Budapest, Lajos u. 115.) Fővárosi Cégbíróság által kijelölt végelszámolójaként, s a Területfejlesztési és 
Környezetvédelmi Minisztérium és Magyar Országgyűlés korábbi megbízottjaként, valamint TUDOMÁNYOS 
RENDŐRSÉG PJT és „Segíts, hogy Téged is Segítsenek Mozgalom” alapítóként, s mint magánszemély is, PTK 
szerinti „megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitelt” folytat a magyarok jogos védelmeként. Honlapja(i): 

www.tejfalussy.com, levélcíme: Hungary 2621 Verőce, Lugosi u. 71., E-mail: 

tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T/Fax: +36 1 250 6064, +36 27 380 665, Mobil: +36 20 2181408. 

 
 
 
 
 
 
 

függelék: MEHNAM 346 

www.tejfalussy.com
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2014/11/cionszelektivekfedezoitfeljelentes141129email3.pdf

http://www.tejfalussy.com/
http://www.tejfalusdsy.com/
mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

