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Ellentmondás (Az Országos Bírósági Hivatalnak)

Mivel  a  13.B.24.211/93/2.  PKKB  végzés  szerinti  bűncselekmények  hatás  mérésekkel
bizonyításáról és az interneten emiatt ellenem nyilvánosan elkövetett rágalmazásról és az
ezeket  folytatókat  fedező  bírósági  iratkezelési  csalásokról  is  szól  a  közérdekű
bejelentésem, nyilvánvaló, hogy ha Önök nem akarnak a bírósági ügyintézési csalások
ellen fellépni, a közérdekű bejelentéseimet a hivatali  csalások elleni  fellépésre jogosult
állami  szervekhez kell  átirányítaniuk.  Ismét megküldöm az előzményi  iratokat,  mert  az
Önök válaszai alapján nyomon követhetetlenek a beadványaim! Melléklet: 

Kód: OBH-birosagiiratkezelesicsalasok-180824

Budapest, 2018. 09. 27.

Tejfalussy András

feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:Igazgatási Osztály <igazgatas@obh.birosag.hu>
dátum:2018. szept. 27. 16:47

tárgy:Re: 2017.OBH.XXIV.C.3.253/11.
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Iratjel: birosagi-iratkezelesi-csalasok-180909

A Miniszterelnöki Hivatalhoz és az Országgyűlés szakbizottságaihoz intézett közérdekű bejelentés

Büntetőjogi  vizsgálatot  kezdeményezek  az  adott  bírósági  iratkezelési  csalások  és  ezzel  a csalásra
alapozó hamis ítélkezés lehetőségét fenntartó államigazgatási hivatalnokok ellen:

Véleményem szerint  a  zsidó  bíráknak a  Talmudban a nemzsidó  ügyfelekkel  szemben kötelezően előírt
ügyviteli csalás, hogy akárminek az átvételét rá lehet fogni az ügyfélre. Úgy, hogy konkrét iratok átvételét
igazoltatják  vele,  személyi  azonosítójával  és  aláírásával,  amikor  az  ügyszám  nélküli  zárt  borítékot
átvetetik vele  a  tértivényen,  de  az  általa  aláírt  tértivény  másolatát  nem  adják  oda neki,  és
lefényképeznie sem  engedik neki a  tértivényt és  a  bírósági  borítékra  nem  írják  rá,
hogy abban mely irat(ok)nak kell(ene) benne lennie.

További csalás a csak megállapítás iránti keresetek kártérítési keresetként iktatása és az illeték kártérítési
per  alapon  kivetése.  Az,  hogy  egy megállapítási  keresetemet kártérítési  keresetként  iktattak
és utána 100.000.000-Ft  kártérítési  összeg alapján próbálnak illetéket  behajtatni  rajtam a NAV-val. Azért,
mert  nem voltam hajlandó kiegészíteni  a  megállapítási  keresetet  kártérítési  keresetté  és ennek alapján
illetéket fizetni, miután előzőleg titkosított, teljesen hamisbelügyminiszteri adatközlésre hivatkozva, amivel ő
egy érvénytelen  hamis  elmeorvosi  véleményre  hivatkozva  üldözési  mániásnak  hazudott, a  hazai
bíróságok 1993  óta  akadályozzák  – a  bolonddá  nyilváníttatásom  sikerére  várakozva  - a
2.P.20.129/1993. fővárosi  bírósági ikt. számú, a méréseink  alapján  a  „humusztermelő
giliszta” felvásárlást hitelezési csalást leállításom alapján általam 1993-ban benyújtott, és 1996-ban ügyvéd
útján az OTP-s kárelhárításom díjának megállapíttatására benyújtott pontosított keresetem letárgyalását,

A „VEGYI FEGYVER ELLENÜNK A KÁLIUM” tárgyú mellékletben dokumentált károkozást

is akadályozták bíróságon letárgyalni. Ez is szerepel a 2.P.20.129/93.ikt.sz. keresetemben.

Ha címzettek nem hajlandók intézkedni a bírósági iratkezelési csalások kiküszöbölésére, a

közérdekű  bejelentést  az  annak  elbírálására  illetékes  hazai  és  nemzetközi  fóromhoz
kérem (hivatalból) továbbítani, erről való értesítésem mellett.

Budapest, 2018. szeptember 9.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, korábban az országgyűlés által is megbízott szakértő

1036 Budapest, Lajos u. 115. III. 18. www.tejfalussy.com,

tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

http://kt.sz/
mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
http://www.tejfalussy.com/
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Melléklet: akaliumnepirtovegyifegyver190909k:
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Csatolmány-1: STRESSZ-TOLERANCIA-ANTIRANDOM-MÉRÉS PAPRIKA JELZŐNÖVÉNNYEL (1983-92), 
Kód: Stressz-tolerancia-antirandom-meres-paprikaval-1983-92+Koestler

Csatolmany-2: Mediafelugyeletnel-feljelentes-a Wikia-sok-ellen (akik a bírói csalások következtében 
nyilvánosan rágalmazhatnak)
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2./1     2018-06-24    Kód: Stressz-tolerancia-antirandom-meres-paprikaval-1983-1992

STRESSZ-TOLERANCIA-ANTIRANDOM MÉRÉS PAPRIKA JELZŐNÖVÉNNYEL (1983-ban)

Káliummal soha sem műtrágyázott talajt tettünk a cserepekbe, hogy a talajnak a természetes vízben 
oldódó káliumtartalmának a káliumműtrágyával növelés hatását a növényekre jobban lehessen látni 
a növények védekező és alkalmazkodó képességére. 

A négy térnegyed cserepeibe („tükör-szimmetrikusan) négy paprika fajta lett palántázva. Vízszintes 
irányban a nitrogén műtrágya dózis úgy hullámzik. hogy a függőleges sorokban 0, 0, 1, 2, 3, 4, 4 a 
nitrogén műtrágya dózis. A középső sorokban a legnagyobb, onnan visszacsökken 4, 4, 3, 2, 1, 0, 0 -
ra. A két szélső függőleges sorban a szegélyhatás kompenzálására 0 a nitrogén dózis. A két középső 
függőleges sora, nem tűzdeltünk palántákat, a négy térnegyed különböző fajtái jól elkülönítődjenek.
Minden egyes vízszintes sorban valamelyik fajta, tűzdelési időpont, kálium dózis és foszfor dózis 
kombinálódik az Antirandom tervező software szerint hullámzó, egymásra szuperponált biológiai 
hatás mérési változó elrendezésnek megfelelően:
 
                                                  Fajta-1.  Fajta-2.

Fajta-3                       Fajta-4.
Közvetlenül látható, hogy a káliummal korábban nem műtrágyázott talajnak a kálium műtrágyával 
megnövelt vízoldható kálium tartalma következtében mind a négy paprikafajta látványosan pusztul, 
mert elveszítette az aszállyal szemben védekezési képességét, és a nitrogén és foszfor hasznosítási 
képességét is. Vagyis – szemben a korábban általánosan elfogadott hamis elmélettel – a káliummal 
műtrágyázás nem növeli, hanem hatásosan akadályozza a nitrogén műtrágya (és foszfor műtrágya) 
hasznosulását, és ezáltal – különösen aszálykor – a gazdaságokat eladósító, országos károkat okoz. 
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2./2     2018-06-24    Kód: Stressz-tolerancia-antirandom-meres-paprikaval-1983-1992

A mérést a kutatóintézetünk 9 év múlva megismételte, mert az Egyetem a káliummal műtrágyázás nitrogén műtrágya
hasznosulást  okozó  hatását  ellenkezőleg  jelentette  (hazudta)  a  Magyar  Tudományos  Akadémiának.  A megismételt
mérésnél  a  kálium-klorid  mellett  az  izraeli  kálium-nitrát  műtrágya  hatását  is  megjelenítettük,  miután  egyesek  a
káliummal  műtrágyázás  károkozó  hatását  a  kálium-kloridban  lévő  klórnak  tulajdonították,  s  a  kálium-nitrát
műtrágyában egyáltalán nincs klór. Az új Antirandom Biomonitor megjelenítette, hogy az izraeli kálium-nitrát műtrágya
is  hasonló  károkat  okoz,  mint  a  kálium-klorid.  A megismételt  mérést,  az  eredmény hamisítás  akadályozásához,  a
Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium három illetékes szakértőjével együtt tekintettük meg, s a látottakat
együtt értékelve ki, az alábbi jegyzőkönyvben rögzítettük: 

Verőce, 2018-06-24.

Tejfalussy /Sydo/ András
ATT kutatóintézet vezető



13./7    2018-09-27   Kód: OBH-birosagiiratkezelesicsalasok-180824

2./1      Kód: Mediafelugyeletnel-feljelentes-a Wikia-sok-ellen

Feljelentem a Médiafelügyeletnél a Wikia szerkesztő(i)t, aki(k) egy fényképemet jogtalanul felhasználva, s a 
tudományos kutatási eredményeimet becsmérelve, s engem „hülyének” feltüntetve, világszerte rágalmaznak.
Bosszúból, mert nemzetközi szabadalmaim szerinti Antirandom biológiai hatásmérésekkel is bebizonyítottam
a népmérgező káliumhasználatokat*, és közérdekű kárelhárítási céllal, jogos védelemként közzétettem ezek 
konkrét bizonyítékait. Sőt, antiszemitizmussal is hamisan megvádolnak, a Médiafelügyelet korábbi hasonló 
rágalmaira hivatkozással. Követelem a Wikia nevű szennylap végleges letiltását az internetről. Mellékelem a 
tegnap észrevett rágalmazó szövegeiket: 

"  Tejfalussy András | Kik ezek a hülyék a Földön? Wikia | FANDOM ...  
kikezekahulyek.wikia.com/wiki/Tejfalussy_András

Tejfalussy András Béla Ferenc okleveles villamosmérnök, feltaláló. A tudományos 

"terrorizmus" elleni harc vezéralakja, mellette a Tiszta Só és Tiszta Víz üzlet …”

http://kikezekahulyek.wikia.com/wiki/Tejfalussy_Andr%C3%A1s
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2./2      Kód: Mediafelugyeletnel-feljelentes-a Wikia-sok-ellen

Az általam, korábbi országgyűlési megbízott szakértőként is közzétett bűncselekmény rövid leírása:

A Wikia szerkesztő(i) által ellenem folytatott aljas nyilvánvaló rágalmazások alapján a jelen iratot a 
rendőrség részére is megküldöm az engem rágalmazó ismeretlen tettes(ek) elleni feljelentő iratként.

Budapest, 2018. 09. 09.    
Tejfalussy András okl. vill. mérnök, méréstudományi szakértő, számos méréstudományi nemzetközi
szabadalom szerzője (személyi szám: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit), 1036 Budapest, Lajos u. 
115. III. 18.
(www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36-20 2181408)

http://www.tejfalussy.com/
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516334978201809091111000004
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Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság - E-NMHH ELES rendszerTájékoztató beadvány 
fogadásáról

Tisztelt Ügyfelünk!

Az Ön által elektronikus úton benyújtott dokumentum a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatósághoz sikeresen megérkezett. 

A fogadott beadvány elektronikus érkeztető 
azonosítója:516334978201809091111000004

A fogadás időpontja: 2018-09-09 11:11:21.000

A benyújtott űrlapot az alábbi tartalommal fogadtuk:

NMHH Hotline – bejelentő űrlapok

Jogsértő vagy káros tartalom bejelentése
Jogsértő vagy kiskorúak számára káros tartalom bejelentése

Kérjük, válasszon az alábbi 
bejelentés típusok közül!

I. Hozzájárulás nélkül hozzáférhetővé tett tartalom 

I. Hozzájárulás nélkül hozzáférhetővé tett tartalom
Hozzájárulás nélkül hozzáférhetővé tett tartalom

Olyan esetekben válassza ezt a kategóriát, amikor az Ön hozzájárulása, engedélye 
nélkül tettek az interneten hozzáférhetővé Önnel, vagy gyermekével kapcsolatos 
fénykép-, video-, hangfelvételt, vagy egyéb személyes adatot.
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Hol találta ezt a felvételt?Web (Ha a tartalmat böngészés közben 

találta.) Kérjük, másolja ide a böngésző címsorából az oldal 
címét!Wikia / FANDOM Megjegyzések, kiegészítésekFeljelentem a 
Médiafelügyeletnél a Wikia szerkesztő(i)t, aki(k) egy fényképemet jogtalanul 
felhasználva, s a tudományos kutatási eredményeimet becsmérelve, s engem 
„hülyének” feltüntetve, világszerte rágalmaznak. Bosszúból, mert nemzetközi 
szabadalmaim szerinti Antirandom biológiai hatásmérésekkel is bebizonyítottam a 
népmérgező káliumhasználatokat*, és közérdekű kárelhárítási céllal, jogos védelemként
közzétettem ezek konkrét bizonyítékait. Sőt, antiszemitizmussal is hamisan 
megvádolnak, a Médiafelügyelet korábbi hasonló rágalmaira hivatkozással. Követelem a
Wikia nevű szennylap végleges letiltását az internetről. Mellékelem a tegnap észrevett 
rágalmazó szövegeiket: File csatolási lehetőségMediafelugyeletnel-feljelentes-a Wikia-
sok-ellen-mellekelt-bizonyiteka.jpg Elérhetőség
Adatvédelmi nyilatkozat

Kérjük, adja meg nevét és e-mail címét, hogy szükség esetén munkatársunk kapcsolatba léphessen Önnel. Az 
adatok megadása nem kötelező, de hiányuk egyes bejelentéseknél akadályozhatja az ügy elintézését, illetve e-
mail cím hiányában visszajelzést sem tudunk küldeni.
Név Tejfalussy András 

E-mail címe tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a bejelentő 
szolgáltatás üzemeltetője (a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság) a 
megadott adatokat az adatvédelmi 
törvénynek megfelelően kezelje.

igen 

Az alábbi fájlokat csatolták a dokumentumhoz:

Csatolmány fájlneve

Mediafelugyeletnel-feljelentes-a Wikia-sok- ellen-mellekelt-bizonyiteka.jpg

"Tejfalussy András | Kik ezek a hülyék a Földön? Wikia | FANDOM ...
kikezekahulyek.wikia.com/wiki/Tejfalussy_András

Tejfalussy András Béla Ferenc okleveles villamosmérnök, feltaláló. A tudományos 
"terrorizmus" elleni harc vezéralakja, mellette a Tiszta Só és Tiszta Víz üzlet …” 

Tisztelt Országos Bírósági Hivatal Vezető!                             
                    Kód: OBH-vezetojehez-180911 

mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
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Válasz (2017.OBH.XXIV.C.3.253/6.) 

Tisztelt Országos 
Bírósági Hivatal 
Vezető!                   
                              
Kód: OBH-
vezetojehez-
180911 

Kérem 
szíveskedjék a 
beadványomat 
közérdekű 
bejelentésként 
kezelve áttetetni az
ügyben érdemi 
jogorvoslatra 

felhatalmazott(ak)hoz, s az áttételre vonatkozó határozatot részemre is megküldetni.

Budapest, 2018. 19. 11.

Tisztelettel:
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