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Tisztelt Európai Uniós Bíróság!

ZSIDÓ FAJIRTÁST IS BŰNPÁRTOLÓ MAGYARORSZÁGI IGAZSÁGÜGYI 
VEZETŐK ELLENI NYILVÁNOS NEMZETKÖZI FELJELENTÉS

Feljelentem  a  Hágai  Nemzetközi  Bíróságnál  a  magyarországi  igazságügyi  vezetőket  zsidó 
fajirtás  bűnpártolásvádjával.  Nevezettek  folyamatosan  lehetővé  teszik,  hogy  a  mérési 
bizonyítékokat is semmibe véve és vagy szembehazudva a hazai ügyészek és azok szakértői 
rendszeresen „nem bűncselekménynek” minősíthessék az izraeliták által szervezett csalásokat, 
kirablásokat, balesetokozásokat, méreggel gyilkolásokat. Utóbbira csak egy példa a sok közül, 
hogy a hazai ügyészek szerint nem követnek el semmiféle bűncselekményt, akik mint a hazai 
Természetgyógyász Magazinban is, ételsózásra az NaCl konyhasó helyett ajánlják, s a Béres 
Rt. Egészségtár boltjaiban is árusítják, miközben az interneten, mint „bio-kóser étkezési sót” 
reklámozzák  a  halálos  élelmiszermérget,  a  hyperkalaemizáló  BonSalt  (=JóSó)  elnevezésű 
tiszta KCl kálisót, vagyis magyar ritkítási céllal, „rabbiengedélyes” zsidó fajirtást folytatnak.

Valamennyi ezzel kapcsolatos egyéb tény és bizonyíték közzé van téve a www.tejfalussy.com és 
azon belül működő korábbi  internetes honlapjainkon, ezért felesleges lenne itt megküldenem.

A FENTI  FELJELENTÉS LÉTREHOZÁSI DÁTUMA:  Magyarország, 2014. szeptember 16.,  
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.

A fenti feljelentés Címzetthez benyújtására ezúton felkérem az ügyet korábbról is ismerő Dr. Gaudi  
Nagy Tamás ügyvéd urat, aki jelenleg Dr. Morvai Krisztina európai uniós parlamenti képviselőnk  
segítő munkatársa.
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