KÖZZÉTETT KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS (OV-NemzetiHirhalo181106)
Orbán Viktor leveleket küldözgethet állami költségen azon a címen,
hogy döntéseihez"a magyar emberek segítségét kéri ". Ő, aki semmibe
veszi a közérdekű bejelentéseinket, s az őt ezek 30 napon belüli érdemi
kivizsgáltatására és megválaszolására kötelező hazai törvényt. Minden
csalást megengedhet a magyarok kárára? Például az alábbi mellékletek
szerintieket is?
Melléklet-1: Közérdekű bejelentés a hitelkárosultak jogos védelmére, a
csaló bankárok és jogászok ellen, Orbán Viktor miniszterelnök kezéhez,
konkrét okirati bizonyíték (és jogszabályok) alapján. (Iratjel:
bankszovetsegi-mti-hitegetes-idezte-elo-a-magyar-emberekeladosodasat-060131)
Melléklet-2: KÖZVESZÉLYES PAKSI KATASZTRÓFA PROJEKT?
(Iratjel: paksikatasztrofaprojekt181105b)
Melléklet-3: HÉBERISZTÁN MAGYARORSZÁG?
Feljelentés az Országos Rendőrkapitánysághoz, végrehajtási bűncselekmények
elkövetői és bűnpártolói ellen, valamint felülvizsgálati kérelem a 2.P.20.129/93.
alapú megállapítási perben, Dr. Darák Péter Kúria elnök kezéhez megküldve!
A fenti végrehajtási csalási ügy interneten (www.tejfalussy.com) közzétett
bizonyítékanyaga alapján felszólítom Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy
haladéktalanul utasítsa a Miniszterelnöki Hivatal és a Köztársasági elnöki
Hivatal vezetőit, az igazságügyi miniszterét, agrárminiszterét, belügyminiszterét
és legfőbb ügyészét a hivatali ügyintézési csalások leállítására és büntetésére!
(Iratjel: NAV-vegrehajtasi-csalas-feleloseit-feljelentes-181105email2-OV)
Melléklet-4: „Izraeli kutatók szerint 2050-re teljesen nemzésképtelenné
válhatnak a nyugati férfiak Reklám”. . . (Iratjel: Haareccikkrol171117b)
Melléklet-5: HÉBERISZTÁN MAGYARORSZÁG? (EMAIL KÖNYV 103)
A fenti közérdekű bejelentés(ek) további címzettei: miniszterelnok@me.gov.hu;
"ME
Érkeztetők
(noreply)"
<erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
erkeztetok@me.gov.hu, miniszter@hm.gov.hu;
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