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Bírósági ügyiratigazolási csalást hagyó igazságügyminisztert 
feljelentés bűnpártolás miatt: 

 

Az igazságügyben az alább mellékelt „fontos” figyelem felhívásól is látható tudatos 
csalás, hogy a postások ügyszám nélküli, ellenőrizhetetlen tartalmú, lezárt bírósági 
borítékokat átadva, ilyen vagy olyan ügyszámú végzések, határozatok átadását-
átvételét igazoltatják a bírósági tértivényen. Arra jó, hogy a bíróság átvettként 
leigazoltatott, de ténylegesen meg nem küldött bírósági határozat „határidőben meg 
nem válaszolására” hivatkozhassék, ha meg kell akadályoznia valaki(k) 
jogorvoslathoz jutását, politikai okból és vagy azért, mert a valamennyi más ország 
törvényeit a zsidók számára „felülíró” Talmud zsidó törvénykönyv arra kötelezi a 
zsidó bírókat, hogy hamis tanúk állításai elfogadásával és vagy egyéb bírói csellel 
mindig akadályozzák a zsidókat bármiért is elítéltetést, s a nemzsidók pernyerését, 
legutóbbi példáját lásd a 2. mellékletben. A hazai bíróságok fenti módon 
sorozatban folytatott iratigazoltatási csalását bizonyító ügyszám nélküli 
borítékokat, s ezek felelősei elleni korábbi feljelentéseket és a személyes 
adataimat lásd a www.tejfalussy.com honlapon! 

 

Verőce, 2013. 09. 04. 

Tejfalussy András (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com  

 

 

 

melléklet: 

Iratkezelési csalásokkal bűnpártolókat feljelentés 
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Az átvételkori ellenőrzést kötelezően előíró üzletszabályzat, mint 
mellékelt jó példa: 

 

Melléklet ( forrás: http://www.electropark.hu/Oldalak.html?oldal=termekszallitas ) 

Termékszállítás 
Átvétel budapesti üzletünkben 
 
Önnek lehetősége van a terméket, megrendelését követően telefonon vagy levélben egyeztetett határidőn belül 
átvenni budapesti üzletünkben. 
 
Házhozszállítás Budapest területére 
 
A Budapest területére történő házhozszállítást saját kollégáink végzik. 
A házhozszállítás időpontját előzetes telefonos egyeztetés után az Önnek legalkalmasabb időpontban végezzük. 
 
Házhozszállítási díjaink, amelyeket a rendelés leadása során is alkalmazunk: 

10 kg alatti áru szállítása 1900 Ft. 

10 kg vagy afeletti áru házhozszállítása 3000 Ft. 

 
Szállítás országosan, futárszolgálattal 
 
Az árut a megrendelést követően, telefonon vagy levélben egyeztetett határidőn belül szállítjuk el Önnek. 

 A kiszállítás díjszabását a következő táblázat tartalmazza: 

10 kg alatti áru szállítása 2500 Ft. 

10 kg vagy afeletti áru házhozszállítása 4200 Ft. 

 Csomagolás 
 
 Áraink tartalmazzák a csomagolás költségét.  

 
Fontos!  

 
Kérjük, hogy az átvételi elismervényt csak abban az esetben írja alá, 

ha a csomagot tételesen ellenőrizte, mert az átvétel utáni 
hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban 

elfogadni. 
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