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Közzétett* feljelentés hazaáruló államigazgatási bűnszervezet tagjai ellen az ORFK Panaszirodánál
Orbán Viktor miniszterelnök segítésére, hazaárulás vádjával feljelentem a parlamenti hazaáruló
bűnszervezet ellen benyújtott alábbi feljelentést válaszra máig sem méltató köztársasági elnököket,
alkotmánybírósági elnököket és legfőbb ügyészt is.
*Az alábbi feljelentésben hivatkozott két honlap ma már a www.tejfalussy.com honlapon belül működik.
Budapest, 2015. 05. 24.
Tejfalussy András választópolgár (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), H-2621 Verőce, Lugosi u. 71.

Iratjel: orszaggyulesi-hazaarulast-feljelentes-130111
A Ptk. 484-487. § szerinti kárelhárítás keretében, ezúton nyilvánosan is feljelentem az országunk
területeit külföldieknek átjátszó országgyűlési hazaárulást és annak elkövetőit, bűnpártolóit,
bűnsegédeit, eltitkolóit a miniszterelnöknél, legfőbb ügyésznél, köztársasági elnöknél és az
Alkotmánybíróságnál:
Tudatos figyelem elterelés folyik a tökéletesen megvalósult országgyűlési hazaárulásról?
Miért nem foglalkozik Ángyán József úr azzal az alapvető, de eltitkolt problémával, hogy a külföldiek
magyarországi befektetéseire vonatkozó 1988. évi XXIV. törvény megengedi, hogy a külföldiek cégei
akármennyi magyar ingatlant, termőföldet megvegyenek? Ezt követően a cégtulajdonos átírathatja a
cége ingatlanait az ide szült gyerekeire, akik már "magyar állampolgárok" lesznek. E módon a külföldiek
megszerezhetik Magyarország valamennyi ingatlantulajdonát. Az Országgyűlés 2010. december 8-án az
izraeli cégek betelepedését is liberalizálta. Aki nem akar foglalkozni ezzel, az véleményem szerint vagy
buta vagy a hazaárulásról a köz figyelmét elterelő bűnsegéd! A törvényi stb. konkrét bizonyítékokat
lásd: a www.aquanet1.net76.net működő honlapon és a www.aquanet.fw.hu (a rasszista, idegengyűlölő
talmudista cionisták által jelenleg megjelenni nem engedett) honlapon. *
Budapest, 2012. 01. 11. Tejfalussy András
__________________
2013. január 11. 21:50 JászságiCom
írta, <jaszsagi@jaszsagi.com>:
feladó: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
JászságiCom <jaszsagi@jaszsagi.com>
címzett:
másolatot kap: Nemzeti Hirhalo <admin@nemzetihirhalo.hu>
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"viktor.orban" <viktor.orban@parlament.hu>;
lu <lu@mku.hu>;
janos.ader@europarl.europa.eu;
paczolay <paczolay@mkab.hu>;
András Tejfalussy <tejfalussy.andras@gmail.com>;
kosagyula1 <kosagyula1@t-online.hu>;
ta <ta@szmm.hu>;
Raffai Zoltán <raffaizoltan@gmail.com>;
"Dr. Nagy Bálint" <sx2@freemail.hu>;
"Gyula Biczók, PhD" <hemtczok@gmail.com>;
"e.judit_aldobolyi" <e.judit_aldobolyi@rogers.com>;
"g.t.fischera" <g.t.fischera@t-online.de>;
Horkovics-Kováts János <junimed@online.de>;
jura.cs@freemail.hu;
Vona Gábor <vona.gabor@jobbik.hu>;
titkos másolat:
varga.geza@jobbik.hu;
zagyvagyula <zagyvagyula@jobbik.hu>;
Kürti Zoltán <kurti.zoltan@jobbik.hu>;
Vukics Ferenc <vukics.ferenc@gmail.com>;
János Fetzer <fetzer.janos@gmail.com>;
Peter Nemenyi <nemenyi@nemenyi.net>;
jozsef <jozsef@kutasi.eu>;
József Halász <drhalaszjozsef45@gmail.com>;
kuruc <szerk@kuruc.info>;
Molnár Pál <molnarpal14@gmail.com>;
mollacika2 <mollacika2@gmail.com>;
Tibor Veress <veress.tibor@gmail.com>;
Police in Hungary <orfkvezeto@orfk.police.hu>;
kmettyz <kmettyz@freemail.hu>
dátum: 2013. január 11. 23:33
tárgy: Re: Fw: Gazdatanácsok alapítása /MSZ től jött
küldő: gmail.com
------------------------------------------------------------feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>
Nemzeti Hirhalo <admin@nemzetihirhalo.hu>;
másolatot
JászságiCom <jaszsagi@jaszsagi.com>;
kap:
panasz <panasz@ajbh.hu>
titkos
András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
másolat:
dátum:2015. május 24. 10:29
Orbán Viktor miniszterelnök segítésére hazaáruló államigazgatási bűnszervezet tagjai
ellen közzétett* feljelentés, az ORFK Panaszirodánál: hazaárulási vádjával feljelentem a
tárgy:
parlamenti hazaáruló bűnszervezet ellen benyújtott alábbi feljelentést válaszra máig sem
méltató köztársasági elnököket, alkotmánybírósági elnököket és legfőbb ügyészt is. . . .
küldő:gmail.com
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