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Cc: Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat
Subject: Nyilvános feljelentés dr. Csekó Tamás központi nyomozó főügyészségi csoportvezető ügyész és
bűntársai ellen, az Igazságügyi Miniszterhez, Jogos védelem (Btk.) és Megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.)
keretében
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Nyilvános feljelentés dr. Csekó Tamás központi nyomozó főügyészségi
csoportvezető ügyész és bűntársai ellen, az Igazságügyi Miniszterhez,
Jogos védelem (Btk.) és Megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.) keretében

Ezek az általam feljelentett bűnöző ügyészek tudatosan fedezik a lakosság kifosztási és
-mérgeztetési hivatali csalások elkövetőit, a hamis határozataikkal szembehazudva a
www.tejfalussy.com honlapomon közzétett egyértelmű hatásmérési bizonyítékokat.
1./A szennyvízgyűjtő-, szennyvíztisztító és szennyvízhasznosító cégeket gazdagító, a
lakosságot szegényítő önkormányzati vezetőket, akik a kerttulajdonosokat, akik a
szennycsatornákba vezetése helyett a kertjük öntözésre és növénytápanyagként
újrahasznosítják a saját szennyvizüket, ott is tízszeres vízdíjjal büntetik a „felszín alatti
ivóvízkészlet szennyezése ürügyén”, ahol meg van engedve a háziszennyvíznél sokkal
veszélyesebben vízszennyező izraeli kálium műtrágyák és növényvédő mérgek talajba
juttatása, lásd melléklet-1.
2./Azt a közveszély okozó csalást is fedezik, hogy a csak 30 éves üzemeltetésre tervezett
4 db. Paksi atomreaktor használatát további 20 évvel meghosszabbítást veszélytelennek
hazudják, miközben a világon lévő néhány száz atomreaktorból közismerten három
(amerikai, szovjet és japán) is súlyos balesetet okozott, lásd melléklet-2.
3./Letagadják, hogy a hatás mérési csalásokra alapozó akadémiai szakértők Nemzeti
Stop Só programmal ivartalanítják a magyarokat és lerövidítik az életüket lásd melléklet3.
4./A nemzetközi szabadalmaim és software-im szerzőjeként helyettem másokat
megnevezést is ismétlődően „nem bűncselekménynek” hazudják, lásd melléklet-4.
5./Ismétlődő ügyészi csalás, hogy a hamis határozataikat (többnyire aláíratlanul) kiküldő
csaló ügyészek és ügyészségi irathitelesítők elleni feljelentésekről azt hazudják, hogy
azok nem új feljelentések, hanem csak az alapügyi feljelentések megismétlései, lásd
melléklet-4.
Budapest, 2015. 09. 12.
Tejfalussy András

Tejfalussy András részére
Email cím: magyar.nemzetbiztonsági.pjt@gmail.com
Tisztelt Tejfalussy András!
Az Igazságügyi Minisztériumhoz intézett újabb levelére Osztályunk az alábbiakról tájékoztatja.
Feladatkörünkbe – jogszabályi felhatalmazás hiányában – továbbra sem tartozik feljelentések
fogadása, kezelése. Nem ad erre felhatalmazást a Tárcának – beleértve az élén álló minisztert –, a
Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.6.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Statútum rendelet), mely megosztja a minisztériumok között a feladatköröket.
A Statútum rendelet nem hatalmazza fel az Igazságügyi Minisztériumot, sem az azt vezető
minisztert egyedi büntető ügyekben történő eljárásra. A Tárca nem rendelkezik nyomozó hatósági
jogkörrel nyomozás lefolytatására, büntetőeljárási cselekmények végrehajtására utasítást nem adhat.
Minisztériumunk részéről kizárólag jogi tájékoztatást nyújthatunk a hatályos jogszabályok tükrében,
a rendelkezésünkre korlátozottan álló adatok birtokában, jelen esetben általános jelleggel.
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) 171. és 172. § rendelkezései szerint az
ügyésznél vagy a nyomozó hatóságnál lehet feljelentést tenni - bűncselekmény alapos gyanúja
esetén - annak tudatában, hogy a hamis vádat büntetni rendeli a Büntető Törvénykönyvről szóló
2012. évi C. törvény 268.§.
A nyomozás megindításának alapja
170. § (1) A nyomozás az ügyésznek vagy a nyomozó hatóságnak hivatali hatáskörében, valamint a
nyomozó hatóság tagjának hivatali minőségében tudomására jutott adatok alapján vagy feljelentésre
indul meg. (2)1 Nyomozást az ügyész vagy a nyomozó hatóság rendel el, és erről feljegyzést készít.
A feljegyzésből ki kell tűnnie, hogy milyen bűncselekmény miatt és mikor indítottak nyomozást. A
nyomozás elrendelése a feljelentést tartalmazó iraton is feljegyezhető.

Egyedi büntető ügyekben végső soron a bíróság hozza meg a büntetőjogi felelősség fennállása
tárgyában a döntést a Büntető Törvénykönyv, valamint a Büntetőeljárási Törvény rendelkezései
alapján.
Az a fél, terhelt vagy annak jogi képviselője, aki a nyomozóhatóság határozatát törvénysértőnek
vagy megalapozatlannak tartja, a határozatban megadott időben és módon gyakorolhatja
jogorvoslati jogát. Végezetül idézzük az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény
rendelkezéseit:
3. § (1) Az ügyészség független, csak a törvényeknek alárendelt önálló alkotmányos szervezet.
-----1

Megállapította: 2006. évi LI. törvény 77. § (1). Hatályos: 2006. VII. 1-től.

(2) Az ügyészség az Alaptörvényben és a törvényekben meghatározott feladatait a döntésért felelős
ügyészségi alkalmazott személyének megállapítását biztosító, alá-fölérendeltségen alapuló
szervezeti rendben végzi.
(3) A legfőbb ügyész sem közvetlenül, sem közvetve nem utasítható valamely meghatározott
tartalmú egyedi döntés meghozatalára vagy megváltoztatására.
(4) Az ügyészi tevékenységgel összefüggésben az ügyész jogait és kötelességeit csak törvény
állapíthatja meg.
(5) A legfőbb ügyészt és az ügyészeket az országgyűlési képviselővel azonos mentelmi jog illeti
meg.
(6)2 A legfőbb ügyészre az országgyűlési képviselők mentelmi jogával kapcsolatos eljárási
szabályokat kell alkalmazni. A mentelmi jog felfüggesztése tárgyában az Országgyűlés dönt, a
mentelmi jog megsértése esetén a szükséges intézkedést az Országgyűlés elnöke teszi meg.
(7) Az ügyész mentelmi jogának felfüggesztése tárgyában a legfőbb ügyész dönt, mentelmi jogának
megsértése esetén a szükséges intézkedést a legfőbb ügyész teszi meg.
12. § (1) Az ügyészek a legfőbb ügyésznek alárendelten működnek, számukra utasítást csak a
legfőbb ügyész és a felettes ügyész adhat.
A hatályos jogszabályok alapján a fenti tájékoztatást adhattuk. Jelezzük, hogy az idézett jogszabályi
rendelkezések megtalálhatóak a Nemzeti Jogszabálytár honlapján, a www.njt.hu oldalon.
Kérjük tárgykörbeli végső válaszunk szíves tudomásulvételét.
Budapest, 2015. szeptember 22.
Tisztelettel: dr. Szűcs Krisztina Borbála s.k. osztályvezető
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