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MAGYARORSZÁG NEM JOGÁLLAM, HANEM A TALMUDISTÁK JOGI KUPLERÁJA? 

 

Nyilvános közérdekű bejelentés és feljelentés a hazai hivatali csalások tudatos elkövetői ellen a 

Miniszterelnökhöz, az Igazságügyi Miniszterhez, az Állampolgári Jogok Biztosa Hivatalához, az 

ORFK-hoz, valamint Morvai Krisztina EU-képviselőhöz is, a magyar állampolgárok jogos 

védelmeként: 

 

Magyarországon lehetetlen elérni, hogy a zsidók csalásaira (is) vonatkozó panaszbeadványokat, 

feljelentéseket, kártérítési kereseteket hitelesen iktassák. Lehetetlen elérni, hogy a döntések során 

a hiteles bizonyítékokat vegyék alapul. Lehetetlen elérni, hogy a zsidók és a nemzsidók 

bűncselekményeit ugyanolyan mértékben elítéljék. (Például: a nemzsidókkal 508 000 még nem 

ismert (vagy az áldozatok hozzátartozóik elől a MAZSIHISZ által eltitkolt) nevű holokauszt 

áldozat családtagjai nevében is kárpótlást fizettettek, miközben a világrabbi ellen azután sem 

voltak hajlandók lefolytatni büntetőeljárást, hogy német közjegyző előtt egy főrabbi azt 

nyilatkozta, hogy a világfőrabbi a világ legnagyobb tömeggyilkosa, aki a nem kemoterápiás 

gyógymódot, ami a rákbeteg zsidók 98%-át meggyógyítja, megtiltotta nemzsidó rákbetegek 

gyógyítására alkalmazni.) Lehetetlen elérni, hogy megszüntessék a bűnözőket fedező iktatási 

„elírásokat” és a bizonyítékok állami hivatalokból eltüntethetőségét. Lehetetlen elérni, hogy a 

postai átvétel igazoltatás előtt ellenőrizni lehessen az állami hivatalok által postán küldött 

borítékok tartalmát. Lehetetlen elérni, hogy tényegesen megbüntessék a bűnöző zsidókat az 

iktatási és ügyintézési csalásokkal fedező, büntetés alól mentesítő csaló hivatalnokokat, sőt,  

megbüntetés helyett egyre magasabb pozícióba helyezik őket. (Mint pl. dr. Kautzné dr. Schneider 

Margit Erika váci bírót, akit miután az általam leleplezett csaló miniszterek által szervezett 

„gondnokság alá helyeztetési” polgári peri tárgyalásra odahurcoltatás előtt rendőrökkel 

összeveretett,  1997. szept 10-én, a köztársasági elnök kinevezett a Váci Városi Bíróság elnökévé. 

Bár nem sikerült gondnokság alá helyeztetniük, az elmebeteggé nyilvánítással kísérletezőket 

azóta hamis köztársasági elnöki irattal fedezik, iktatószáma: X-398/1998. a későbbi  köztársasági 

elnökök, a mostani is.) Állandóan csak olyan törvényeket és rendeleteket „alkotnak” és tartanak 

érvényben, amelyeknek az ellentmondásosságai és a célzatos hiányosságai korlátozhatatlanná 

teszik a hivatalnokok ezeken alapuló csalásait. Emiatt a zsidó bűnözők szabadon lophatnak, 

csalhatnak, gyilkol(tat)hatnak, senki sem büntetheti meg őket. Az egész hazai jogrendszer úgy 

rohadt, ahogy van. Az sorozatos aljas hivatali csalások konkrét bizonyítékait lásd: 

www.tejfalussy.com / Email Könyvek / EmailKönyv11, és MEHNAM 470. 

 

Verőce, 2015. 08. 07. 

 

Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, feltaláló oknyomozó és megbízás nélküli  

közérdekű kárelhárító (Ptk.) magyar jogvédő (személyi szám: 1-420415-0215, an. Bartha Edit), 

2621 Verőce, Lugosi u. 71. www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, 

+36/27/380-665, +36/1/250-6064, +36/20/218-1408 
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