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Kód: PaksSzelBernadett-170502-170621

Közérdekű bejelentés-2., miután az előzőre nem kaptam választ Dr. Szél Bernadett LMP-es
országgyűlési képviselőtől, a törvény által számára kötelezően előírt 30 napos határidőben.
Tisztelt Országgyűlési Képviselő!
Valamiért az LMP is, ahogy a többi jelenlegi parlamenti párt is, „katasztrófa (előidézési lehetőség)
védelmet” folytat:
Veszélyezteti Hazánk biztonságát, ha egyik jelenlegi parlamenti pártot sem érdekli, de még a Paksi
Atomerőművel kapcsolatban népszavazást szervező LMP-t sem, hogy a világon működő kb. 500
atomreaktor közül eddig már legalább 3 súlyos katasztrófát okozott!
Veszélyezteti Hazánk biztonságát, ha a Paksi Atomerőmű ügyében népszavazást szervező LMP-t
sem érdekli, hogy a max. 30 évre tervezett üzemidejű atomreaktorok közül - tudomásom szerint
eddig csak 1-et és az sem szovjet reaktor volt – üzemeltettek további 20 évig, miközben nálunk
most 4-et akarnak!
Veszélyezteti Hazánk biztonságát, ha a Paksi Atomerőmű ügyében népszavazást szervező LMP-t
sem érdekli a felrobbanás ellen a Pakson már meglévő 4 atomreaktort és az új atomreaktorokat is
biztonságosan védeni képes, robbanás veszélyes túlmelegedés esetén a reaktor helyiséget vízzel
elárasztásos automatika.
A fentiek miatt is fel kell tennem a kérdést: van köze Önnek vagy az LMP-nek a Rendőrség és a
Központi Nyomozó Ügyészség azon hamis vádaskodásához, ami szerint én „azzal rágalmaztam
országgyűlési képviselőket”, hogy „nem hagyták időben cserélni az atomreaktorok fűtőelemeit”?
Tudtak róla, hogy ügyészségi és rendőrségi vezetők ezen hamis vádakra alapozva, a Pest Megyei
Kormányhivatalnál „elmeorvosi kényszervizsgálatot és cselekvőképesség korlátozó gondnokság alá
helyeztetést” akartak szervezni ellenem, vagyis bevetették a „politikai pszichiátria” elmeorvosi
csalási módszereit egy, a magyarok biztonságát védő szakértővel, velem szemben? Sikertelenül,
mert a Kormányhivatal nem vállalta fel az „akciót”, miután bebizonyítottam nekik, hogy teljesen
hamisak a rendőrségi és ügyészségi vezetők (és parlamenti képviselők?) ellenem hazudott vádjai!
Verőce, 2017. 06. 21.
Tisztelettel:
Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltaláló,
volt környezetvédelmi minisztériumi,
országgyűlési és önkormányzati szakértő
www.tejfalussy.com
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Az előző közérdekű bejelentés

Kód: PaksSzelBernadett170502
Tisztelt Dr. Szél Bernadett!
Paksi Atomerőművel kapcsolatban, kárelhárítási közérdekű bejelentésként Önhöz intézett kérdések:
1./ Megkérdezi-e és mikor: a világon üzemeltetett reaktorok mennyi %-a okozott súlyos balesetet.
2./ Megkérdezi-e és mikor: hány reaktor működött baleset nélkül a tervezet üzemeltetési határidő utáni 20 évben.
3./ Megkérdezi-e és mikor: miért nincs a meglévő reaktorok fölé felszerelve a reaktor túlmelegedése esetén a robbanás
megakadályozásához a reaktor helyiséget vízzel elárasztó tetőtéri medence (magyar szabadalom).
4./Megkérdezi-e és mikor: az új reaktorok fölé fel lesz e szerelve a robbanás megakadályozó elárasztó víztároló
medence.
Fenti közérdekű kérdéseimet a www.tejfalussy.com honlapon is közzéteszem, és várom a válaszát a
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com cimemre. Ha a kérdésekkel kapcsolatban kérdezni akar tőlem valamit,
ez a telefonom: +36 20 218 1408.
Budapest, 2017. 05. 02.
Tisztelettel:
Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltaláló
1036 Bp. Lajos u. 115.
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