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HOLOKAUSZT CSALÁS FELJELENTÉSE

Feljelentem a 600.000-ből 508.000 magyar zsidó holokauszt áldozat „áldozatságát” kétségbe 
vonó,  holokauszt  kártérítés  kezelő  zsidókat,  akik  nem  adják  oda  az  508.000  magyar  zsidó 
holokauszt  áldozat  után  felvett  kártérítést  az  508.000  magyar  zsidó  holokauszt  áldozat 
hozzátartozóinak. A kártérítést azzal az ürüggyel használják, ill. kamatoztatják maguknál, hogy a 
kötelezően, mindenki által elfogadásra, törvényben rögzített lélekszámú „600.000 magyar zsidó 
holokauszt áldozatból” ők, a legilletékesebbek, „még nem tudták kideríteni 508.000-nek a nevét”! 

(Az RTL Klub Tv-ben néhány évvel ezelőtt egy reggel bemondták, hogy „megemlékezésként, a 
Dohány utcai zsinagógában felolvasták a 92.000 magyar zsidó holokauszt áldozat nevét”. Ettől a 
hír felolvasója is megdöbbent, s ezt mondta: „valószínűleg valami technikai hiba történhetett”. 
Napközben az főilletékesek úgy nyilatkoztak, hogy azért 92.000 magyar zsidó holokauszt áldozat 
nevét olvasták fel, mert eddig csak ennyinek derítették ki a nevét. Este az RTL Klub Tv-ben újra 
megismételték azt a hírt, hogy „megemlékezésként a Dohány utcai zsinagógában felolvasták a 
92.000 magyar zsidó holokauszt áldozatnak a nevét”.)

Miután a Rendőrség nem látott az ügyben bűncselekményt, a következőket kérem az ügyészségtől: 
Derítse ki az ügyészség az 508.000 magyar zsidó holokauszt áldozat nevét! A MAZSIHISZ-szel 
adassa  oda  a  kártérítést  az  508.000  magyar  zsidó  holokauszt  áldozat  leszármazottainak! 
Tisztázza, hogy ha a MAZSIHISZ-esek csak 92.000 magyar zsidó holokauszt áldozat nevét 
ismerték, hogy számolták össze, honnan vették annak az 508.000-nek a nevét, akiknek a nevében 
is kártérítést vettek fel! Ha csaltak, helyezzék őket ezért vád alá! És helyezzék őket vád alá az 
508.000  áldozat  nevének  „nem  ismertnek”  feltüntetésével  elkövetett  bűncselekmény  miatt  is! 
Ugyanis a kötelező 600.000-es magyar zsidó holokauszt áldozat számot ők, mint az áldozatok fő 
képviselői kétségessé teszik azzal, ha 508.000 áldozatnak a nevét „nem ismertnek” tüntetik fel! 
Addig, amíg nincs meg az 508.000 hiányzó név, ítélkezési csalás valakit azért büntetni, mert nem 
számolja hozzá az ismert nevűekhez a MAZSIHISZ által sem ismert nevű holokauszt áldozatokat! 

Ezúton igényt jelentek be, mint megbízás nélküli  kárelhárítási ügyviteli  díjra, az 508.000-ből 
ezúton kideríttetett nevű áldozatok hozzátartozóinak kifizetett kárpótlási összegek 10%-ára! 
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