
Tejfalussy András okl. mérnök, Ptk. 484-487. §. szerinti közérdekű bejelentésekkel és -
javaslatokkal kárelhárító méréstani szakértő, AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS 
TÁRSASÁG gmk, cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115. 
www.tejfalussy.com, tel.: +36-202181408 

MEHNAM-info / Jogjavító Kód: nepirtast-fedezoknek-bunsegedkezo-birokat-feljelentes-130815 

 

 

Legfőbb Ügyészség! 

 

Tárgy: népirtásban is bűnsegédkező médiafelügyeletet bűnpártoló bírósági ügyintézőket 
feljelentés 

Visszautasítom a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság aláíratlan, a borítékon nem feltüntetett, 
a borítékban talált 14.B.446/2013/7. ügyiratszámú hamis végzést és feljelentem az ezért 
felelős, a bűnpártolási csalásra alkalmat teremtő, csalást folytató bírósági ügyintézőket és 
bírósági vezetőket. 

Csalás a végzésben, hogy az általam azonosított médiafelügyeleti vezetőt és „freeweb 
csapatot” ismeretlen rágalmazónak tüntetik fel, miközben módjukban állt őket személy szerint 
is azonosítani. 

Az is csalás, hogy mellőzték a kötelező nyomozást az általunk kinyomozott csalásokról 
közzétett dokumentumokat közösség elleni izgatásnak minősítő és az internetről eltüntetők 
név, lakcím stb. adatai és személyes felelőssége azonosítására.  

Az is csalás, hogy általam nem azonosítottnak tüntették fel, hogy mikor és honnan értesültem 
a rágalmazásról, ugyanis mellékeltem az iratokat, amelyekből megtudtam. 

Csalás, hogy a nemzetbiztonsági célból folytatott kárelhárító közérdekű munkámat 
rágalmazással akadályozók ellen csak akkor kötelesek nyomozást folytatni, ha előbb befizetek 
10.000.-Ft eljárási illetéket. Az illeték méltányosságból mellőzhető a Ptk. 484-487.§ szerinti 
közérdekű kárelhárítónál. 

Csalás, hogy az általuk idézett jogszabályokban leírtakból a leírtaknak az ellenkezőjét 
bizonygatják. 

Csalás az az állításuk, hogy én vagyok köteles az elkövetők személyét, lakcím stb. adataikat 
kinyomozni ahhoz, hogy a bíróság foglalkozzon a feljelentett személyek által elkövetett 
bűnökkel.  

Csalás, hogy az általunk – minisztériumi és országgyűlési megbízottként - kinyomozott 
országellenes bűncselekmények elkövető hivatalnokok ellen csakis magánvád alapján 
járhatnak el.  
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Csalás, hogy a bíróság semmibe vette a rendelkezésre bocsátott nyomozási dokumentumokat 
és a rendőrség és általunk beszerzett bizonyítékokat, hogy az azokat az internetről eltüntetőket 
fedezze.  

Csalás, hogy a bíróság nincs abban a helyzetben, hogy az eltüntetett www.aquanet.fw.hu 
honlapon dokumentált bizonyítékok alapján a népirtókat, lakosság fosztogatókat, 
országkirablókat azonosítsa és elítélje. Az eltüntetett www.aquanet.fw.hu honlap azóta ismét 
működik a www.tejfalussy.com honlapon belül, ezért mellőzöm az ott megtalálható bűnügyi 
bizonyítékok további részletezését. 

Miután a bíróság magánvád elutasítása csalásokon alapul, másik bíróság kijelölését is kérem, 
amelyik a tudomására hozott bűnügyi bizonyítékok alapján közérdekű per keretében az 
alapügyben és a rágalmazási ügyben folytatja a szükséges kötelező nyomozást a 
13.B.24.21161993/2. PKKB végzésben a büntetőbíró dr. Dénes Veronika által kategorizál 
bűncselekmények tárgyában, mivel a sikeres nyomozást dr. Petőfi Attila rendőrségi vezető 
bizonyíték szembehazudási csalása leállította: 2-4 gramm/nap kálium evése is veserontó és 
EKG torzító, szívműködés rontó volt, de azt hazudták, hogy a sokszorosa is ártalmatlan, s a 
magyarokat 4,7 gramm/nap kálium fogyasztásra kényszerítik. 
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