KIEGÉSZÍTŐ JOGI KÉPZÉS

A hazai jogi egyetemi képzés jogszabályok és jogi eljárások ismertetésére szorítkozik.
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Egy fizikus akadémikus barátom tanácsára, aki szerint a zárt rendszerek belső tulajdonságai is
megismerhetők megfelelő külső perturbációkkal reagálásra kényszerítve őket, én „Jogi
perturbációs kísérletként”, feljelentettem és bepereltem a saját nemzetközi szabadalmaimra
alapozott hatáskalibráló méréseinkkel leleplezett országkárosító minisztériumi és akadémiai
bűnözőket, hogy az őket fedező ügyészek és bírók és ezek bűnsegédeik csalási módszereit
feltérképezhessem.
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A tudományos kísérletek hatékonyságát nagyságrendileg is növelő 1970-es szabadalmam
szerinti (további) találmányi díjam kifizetésére 1977-ben indított per során azt észleltem, hogy
a bírák gátlástalanul csaltak, ezért áttanulmányoztam a jogszabályokat és meg kellett
állapítanom, hogy nem azok rosszak. Pontatlan bírói fogalmazásokkal, a bizonyítékokat
semmibe vevő ügyészi határozatokkal és bírósági ítéletekkel, egyszerű bírósági ügyirat iktatási
hibákkal és irateltüntetési, és postai iratátvétel igazoltatási csalásokkal, akár titkárnői szinten
is tetszőlegesen ki lehet játszani a jogszabályokat, s ezekre alapozva azt hozhat ki nyertesnek
a bíró, akit akar.
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A jogi perturbációs kísérlet eredményeként, a mellékletként csatolt ügyek dokumentumai
alapján megállapítom, hogy a hazánkban számos bíró, ügyész és rendőr hiába tisztességes és
szeretne is az maradni, ha a főnökségük korrupt, és/vagy a főnöki parancsra csaló
beosztottakkal intéztetik az ügyet.
A legfőbb, leggyakoribb, konkrét „adminisztratív” hivatali csalások:
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Hamisan regisztrálják a felperes és/vagy alperes nevét, pl. alperest felperesként a felperest
alperesként regisztrálja a bírósági iktatókönyvet vezető bírósági alkalmazott. Aki pert újít, azt
úgy iktatják, mintha ő ellene lenne perújítás. Az ügyészségi, rendőrségi iktatókönyvbe
feljelentettnek írják be azt, aki a feljelentő. A bíróságok és vagy ügyészségek közötti
irattovábbítások során eltüntetik a bizonyítékokat. Nem deríthető ki az iktatókönyvekből, hogy
azok kinél tűntek el, hová tűntek. További gyakori, mondhatnám általános iratkezelési csalás,
hogy a bírák által kiküldetett borítékon nincs ügyiratszám. A tértivényen szereplő ügyirat nincs
a bírósági borítékban. A postás más irat átvételét igazoltatja a tértivényen, mint amit a lezárt
borítékban ténylegesen átad. A postás távozása után, az ügyiratszám borítékról hiányzása
miatt, a boríték kinyitásakor nem vehető észre, hogy a postás más irat(ok) átvételét igazolta
az általa ezután elvitt tértivényen, mint amit a lezárt borítékban ténylegesen átadott.
Sorozatosan küldenek ki olyan hamis határozatokat, hamis ítéleteket, amelyeket a
határozathozó nem írt alá, sőt a bírósági irat hitelesítő alkalmazott („bírósági jegyző”) neve is
hiányzik róla. A bírák, ügyészek, iktatóirodák, postások ezen jól szervezett tudatos összjátékán
alapuló iratkézbesítési csalás, a tértivény szerinti irat valójában nem átadása észrevételéhez,
és bizonyításához csak a következő módon szerezhető be hiteles bizonyíték: A bírósági
tértivényekre más iratokat (is) ráírást, a nem csak a borítékban lévő iratok átvételét
igazoltatás bizonyításához az szükséges, hogy minden olyan tértivényes bírósági borítékot,
amelyen nincs ügyszám, csak a postán szabad átvenni, a postások által írt, az
ügyiratszámokat tartalmazó eredeti értesítőket bizonyítékként megtartva. Ha ügyész vagy bíró
figyelmen kívül hagy fontos bizonyítékokat, ha tényállás meghamisító, bizonyíték semmibe
vevő hamis határozatot küld ki azzal, hogy nem lehet ellene fellebbezni, bűnpártolás váddal fel
kell őt jelenteni, és a főnökét is, mint hivatali okirat hamisítás és/vagy arra alapozott hivatali
bűncselekmény elkövetőit. Azokat is fel kell jelenteni ugyanezzel a váddal, akik majd
elutasítják ezeket a feljelentéseket. Végső soron a nemzetközi bíróságon is fel kell jelenteni
őket, akkor is, ha ott is hasonló diszkriminációs csalások tapasztalhatók, s ki kell tenni a
feljelentéseket és az azokra érkező válaszokat, a hazudozásokat is az internetre, hogy bárki
eldönthesse, érdemes-e igazságot keresni a mai bíróságokon.
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Mivel a magyarországi hivatalos egyetemi oktatás teljesen mellőzi azoknak a bírói és ügyészi
csalási módszereknek az ismertetését, amelyeket a Talmud hazánkban is kötelezően előír
minden zsidóra, s amelyek alkalmazásához a hazai minisztériumok és hazai kormányok és
Európai Uniós, nemzetközi szabályok korlátozatlan lehetőséget biztosítanak, az alábbiakban
„kiegészítő jogi képzésként” ismertetem a „Jogi perturbációs kísérleteimmel” begyűjtött
konkrét bizonyítékokat a különböző minisztériumok, bíróságok, ügyészségek és rendőrségek
(egyes BŰNÖZŐ vezetői és beosztottjai) velünk szemben elkövetett talmudkonform csalásairól:

Hungary, 2013. 05. 27.
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1.
J O G I kérdések
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/jog.htm

2.
Az (ENSZ) Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/ENSZ-EmberiJogokNyilatkozat.htm

3.
"ELLENZÉKI KEREKASZTALOS" JOGÁSZOK CSALÁSA: AZ ÚN."RENDSZERVÁLTÁSKOR" AZ ÚN. "ELLENZÉKI
KEREKASZTAL" IS BŰNSEGÉDKEZETT AZ ALKOTMÁNY JOGÁSZOK CSALÁSÁHOZ.
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/EllenzekiKerekasztalCsalasi.htm

4.
JOGI- ÉS POLITIKAI ÜGYEK FÓRUMA
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/jogiugyekforuma.htm

5.
ÉLETRÖVIDÍTŐ MÉRGEZÉS OKOZHATÓ AZ EGÉSZSÉGVÉDŐ KONYHASÓ HELYETT AZ ÉTEL ÍZESÍTÉSRE
HASZNÁLT UGYANOLYAN TERMÉSZETES EREDETŰ, TENGERVÍZBŐL VAGY SÓBÁNYÁBÓL SZÁRMAZÓ
KÁLISÓVAL.
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/jogiugy13.htm

6.
A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY NÖVELT KÁLIUMTARTALMÚ ÉTEL IS,
ÉS A NEM ÁTPÁROLT IVÓVÍZ IS VEGYI-, BIOLÓGIAI FEGYVER!
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/jogiugy14.htm
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7.
PAPOK IS FEDEZIK AZ ÉTELMÉRGEZÉSSEL ÉS IVÓVÍZSZENNYEZÉSSEL NÉPIRTÁST?
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/jogiugy15.htm

8.
N y í l t l e v é l a holokausztfolytató MAZSIHISZ-ről.
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/jogi16.htm

9.
A HÉBER BIBLIA EREDETI SZÖVEGE ÉS FORDITÁSA, DR.HEGEDŰS LÓRÁNT PÜSPÖK ÚR SZÓÉRTELMEZÉSI
MAGYARÁZATAIVAL.
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/jogi17.htm
.
10.
TALMUDI APARTHEID BÍRÓSÁGI BŰNPÁRTOLÓI ELLENI FELJELENTÕ IRAT
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/jogi20.htm
.
11.
"SZERZŐI JOGOKAT LOPÓ MTA"?
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/jogi21.htm

12.
Több év börtönnel büntetendő szerzői jog bitorlási bűncselekményeket is bűnpártol a Magyar Tudományos
Akadémia vezetősége
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/BitoloMTAsok.htm

13.
A MOSZADISTA TALMUDISTA AKADÉMIÁT (MTA) ETIKAILAG ÉS BÜNTETŐJOGILAG IS ELÍTÉL/TET/ÉS
ELKEZDÉSE.
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/JOGI-ETIKAI-MTAs.htm
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14.
A magyar találmányokat ellopni segítő bíróságokhoz "beépített" bírósági iratellopókat- és a bűnsegédkező
ügyészeket és csaló pszichiátereket beindító szigorú titkosítású hamis belügyminiszteri irat lelepleződése
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/EU-kAMARAJANOS.htm

15.
Feljelentés a Belügyminiszterhez a személyeltüntető BM-es csalók ellen
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/BM-szemely-eltuntetesi.htm

16.
BREZSNYEV "JAGODÁZÓ" JOGUTÓDAI?
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/brezsnyeves.htm

17.
Sajtóhibákkal és hivatali bizonyíték eltűnésekkel is akadályozzák a népirtás elleni védekezést
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/Sajtohiba%2BIrateltunesiCsalasiModszer.htm

18.
ELŐZMÉNYI, BÍRÓSÁGI IKTATÁSI CSALÁSOKAT FELJELENTŐ IRAT
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/birosagiIktatasiDijCsal.htm

19.
A bírósági és egyéb hatósági diszkriminációs bűncselekmények elkövetői és bűnsegédeik által alkalmazott hazai és
nemzetközi hivatali csalási technikák és azok okirati bizonyítékai.
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/BirosagiDiszkriminacioFedezes.htm

20.
HATÁRIDŐ CSALÁSSAL IS DISZKRIMINÁLÓ TÖRVÉNYKEZŐK

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/HataridokkelDiszkriminaloTorvenykezok.htm
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21.
Igazságügyi miniszterhez a bírósági regisztrációs csalásról
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/IgRmin-hezRegisztraciosCsalasFlj.htm

22.
IRAT-REGISZTRÁLÁSI HIÁNYOSSÁGOK AZ OLYAN HIVATALOKNÁL, AHONNAN ELTŰNTEK A BŰNÜGYI
BIZONYÍTÉKOK
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/IratregisztralasiHianyossagiCsalas.htm

23.
Bírósági diszkriminációk elleni feljelentések
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/Birosagi_diszkriminacio.htm

24.
AZ IGAZSÁGÜGYI SZERVEK A HAZÁNKBAN HATALMON LÉVŐ HAZAÁRULÓ RABLÓGYILKOS
BŰNSZERVEZETEK ÉRDEKÉTÕL FÜGGŐEN DISZKRIMINÁLVA ALKALMAZTATJÁK A JOGSZABÁLYOKAT,
SEMMIBEVÉVE AZ ALKOTMÁNY DISZKRIMINÁCIÓT BŰNTETTNEK NYILVÁNÍTÓ JOGSZABÁLYÁT IS
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/BTK-kijatszhato-jogszabalyai.htm

25.
Per a személyiségi jogokat semmibe vevő Belügyminisztérium és társai állami alperesekkel szemben
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/BMesper050329.htm

26.
PÉLDA ARRA, HOGY AZ EURÓPAI UNIÓBAN IS "MEG VAN ENGEDVE" A SZÁMLA CSALÁS A
BANKÜGYLETEKNÉL, S AZ IS, HOGY EGYES BÍRÓK RENDŐRÖKKEL MEGVERETHETIK, AKÁR MEG IS
ÖLETHETIK AZOKAT, AKIK KIFOGÁSOLJÁK A BANKI CSALÁSOKAT, SŐT EZEKET EGYES BÍRÓSÁGI
ELNÖKÖK, S A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÖK IS SZEMÉLYESEN FEDEZHETIK??
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/BMbuneiPer060904.htm

27.
A hazaáruló hazai miniszterelnököket és minisztereket is feljelentő iratok

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/HazaaruloMiniszterelnokoketIsFeljelentes.htm
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28.
HAZAÁRULÁSUK, Egy ország kiárusítása
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/hazaarulasuk1.htm

29.
TERRORISTÁK NYILVÁNOS TANANYAGAI IS LEHETNEK A "TITKOS MÓDSZEREIKET LELEPLEZŐ" ÍRÁSOK?
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/TERRORIZMUST_ELHARITAS.htm

30.
A MÉSSZÉ ELÉGETTETÉS a Biblia szerint a zsidók által betervezett sorsa valamennyi nem zsidónak ...
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/holokauszttalmud.htm

31.
E-mail könyv 11. A gazságszolgáltatás matematikája
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/11.emaikonyv:jud.suss.software.pdf

www.tejfalussy.com
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