
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


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/


516334978201809091111000004



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.

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 …” 
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