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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 
melléklet-3.

 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)
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Melléklet-1:
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Melléklet-2:

MEHNAM-info / Vitarovat              Ügykód: atomeromukatasztrofavaloszinuseg150911

MEKKORA A PAKSI ATOMERŐMŰ 4 DB  REAKTORÁNÁL A 30 ÉV HELYETT 50 ÉVIG 
ÜZEMELTETÉSNÉL ELŐRE TERVEZHETŐ, BIZONYÍTHATÓ BALESETI KOCKÁZAT 

Cáfolható a 30 évre tervezett, de 20 évvel meghosszabbított üzemidejű 4 db hazai paksi atomreaktor 
10-7-es „elméleti  baleset valószínűsége”.  Ugyanis a világon működő néhány száz atomreaktor közül 
eddig már  három, előbb egy amerikai és egy szovjet, s nemrég egy japán is óriási katasztrófát okozott:

Összehasonlítva a világon üzemeltetett atomreaktorok számát az eddig bekövetkezett súlyos balesetek 
számával, megállapítható, hogy 0,1% - 0,5%  közötti a súlyos balesetek gyakorisága. Ha ilyen a súlyos 
balesetek bebizonyosodott valószínűsége a nem meghosszabbított üzemidejű atomreaktoroknál, ennél 
nagyobb is lehet a balesetek kockázata a Pakson, a 30 helyett 50 évig használt 4 db atomreaktor miatt. 

Már  régóta  nem  atomreaktorokkal,  hanem  geotermikus  erőművekkel,  magmahővel  előállított  gőzzel  
hajtott turbinákkal kellene termelni az áramot. A korábbi köztársasági elnök felé is javasoltam, hogy a  
drága gyémántfúrók helyett, az amerikai Potter cég Hydrodrilling technikája korszerűsítéseként, ívfényen  
átporlasztott víz gőzével kőzetolvasztással végezzék hozzá a mélyfúrást. Sajnos a hazánkban uralmon lévő  
szélhámosok válaszra sem méltatták a tényleges megoldásokat. De remélhetőleg valaki már ellopta ezt a  
találmányomat (is), hogy ezúton megvalósulhasson és elháríthassa az energiaválság miatti világháborút.
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Melléklet-3:
Külön csatolva (ügykódja: stopso-programmal-nepirto-bunbanda-elleni-onvedelem-150910FazekasSnak)
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/doksik/stopso-programmal-nepirto-bunbanda-elleni-
onvedelem-150910FazekasSnak.pdf

Melléklet-4.

Így „hitelesítik” a hamis ügyészi határozatokat!
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