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Feljelentem a határozataikat hamisan hitelesítő, hamisan postázó, 
bizonyítékokat eltüntető ügyészségi és bírósági bűnszervezetet, 

felkérve dr. Navracsics Tibor miniszterelnökhelyettes igazságügy-
minisztert a "rendcsinálásra". 

 

Szíveskedjék intézkedni, hogy kötelező legyen minden bíróságra, hogy a határozataik 
tartalmáért való személyes ügyintézői felelősségek bizonyíthatóságához hitelesen, a 
hitelesítők nevei olvashatóan kiírásával, „cégszerűen” hitelesítsék a határozataikat és ne 
igazoltathassanak olyan iratokat a tértivényeken, amelyek a borítékon nincsenek feltüntetve. 
A bíróságok irodáiban eltüntethetők a beadványaink, más szövegűre cserélhetők a hamis 
határozataik, a bírósági borítékból hiányzó iratok átvételét is igazoltathatják, vagyis „Pártjaink 
és Kormányaink” lehetővé teszik a Talmudban a nem zsidók kárára a bírók részére kötelezően 
előírt bírói csalásokat, az ezeket bizonyító hivatalos iratok hiteltelen „hitelesítésével” és 
tetszésük szerinti eltüntetésével. 

Például „nem találta” meg a II-III. Ker. bíróság az MATÁV által kiadott, és általam a bíróság 
elnöki irodájánál és végrehajtó irodájánál is benyújtott igazolást arról, hogy nem tartozom a 
MATÁV-nak, és ily módon megkíséreltek egy 800.000.-Ft-os nem létező tartozásomat 
ráterhelni a házamra és azt elárvereztetni. Azért engedte el a MATÁV az ún. tartozást, mert 
bebizonyítottam, hogy lelassították az USA-ba kiküldött faxot, amelyben lelepleztem, hogy a 
rendőrök bírói utasításra összevertek egy tárgyalásra előállítás közben (1997.09.10.), mely 
"polgári peri tárgyaláson" a belügyminiszter, a mezőgazdasági miniszter és az egészségügyi 
miniszter, akik ellen országgyűlési interpellációt készítettem*, ügyészség és jegyzők 
közreműködésével gondnokság alá próbált helyeztetni amiatt, mert ezen országgyűlési 
szakértői munkám során mérésekkel dokumentáltam, hogy kálisóval mérgezik a földjeinket és 
ételeinket. Csak azért nem sikerült a tervük, mert a bíró letagadta a TITKOS belügyminiszteri 
„megrendelő iratot” is, amelyet előzőleg sikerült kimásolnom az aktájából, és ennek alapján a 
tárgyalás közben feljelenthettem jegyzőköny (okirat) -hamisításért, hogy ne tudjon „érdemi 
határozatot” hozni. 

Tegnap is átvetettek a Feleségemmel ugyanettől a bíróságtól két olyan zárt borítékot, 
amelyekről hiányzik a tértivényen általunk átvettként igazoltatott iratok száma. „Pártjaink és 
Kormányaink” „egészségügyesei” azért alkalmazhatják büntetlenül az életrövidítő „Stop só” 
programjuk szerinti zsidó fajirtást, lásd internet**, mert annak elkövetőit is korlátozatlanul 
fedezhetik az ügyészségek és bíróságok hitelesítési és postázási csalásai. 

www.tejfalussy.com
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* INTERPELLÁCIÓ dokumentáció: http://www.tejfalussy.com/wp-
content/uploads/2013/07/email-konyv88-dr-kovacs-pal-emlekere-130719.pdf 

** Fajirtókat leleplezés: http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/07/nepirtasban-
kozremukodo-elelmiszerbolt-halozatokat-leleplezes-130726.pdf 
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