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Atomerőmű katasztrófa elhárítási céllal megismételt nyilvános közérdekű bejelentés valamennyi 

országgyűlési képviselőhöz, és feljelentés a közérdekű bejelentésre nem válaszoló képviselők ellen: 

 

Címzettek: Országos Rendőrfőkapitányság Panaszirodája; Országgyűlési képviselők (az országgyűlési 

e-mail címlista alapján), Legfőbb Ügyészség Kiemelt és Katonai Ügyek főosztálya (Az ügyben 

benyújtott előző feljelentés legfőbb ügyészségi iktatószáma: KF.1259/2015/I-II.). 

Feljelentem az ügyben korában benyújtott közérdekű bejelentéseimet válaszra sem méltató 

országgyűlési képviselőket és szakértőiket, akik hivatalos személyként mindmáig is elhallgatják az 

Országgyűlésben, s titkosítással is palástolják a paksi, már meglévő 4 db szovjet atomreaktor 

működtetési időtartamának az eredeti 30-ról 50 évre „terven felüli” meghosszabbítása eddig nem 

vizsgált katasztrófa kockázat növelő hatását. Ha a működtetési időtartam majdnem kétszeresre 

meghosszabbításától nem növekedne az atomreaktorok felrobbanásának veszélye, akkor bármeddig 

használhatók lennének az atomreaktorok. A baleseti kockázat jelentős növekedése nélkül egy jármű 

használatát sem lehet 20 évvel meghosszabbítani! Terrorveszély növelő hatású is a reaktorok 30 

helyett 50 évig használata. Az 30 évig használt reaktorok 50 évig használatának a veszélyeit egyik 

képviselő sem vetette fel, s azt sem, hogy a tovább használat növeli a terrorveszélyt. Szerintük csak 

„politikai felelősségük” lehet az ebből eredő katasztrófáért, mivel a katasztrófa kockázat növelő 

mulasztásaik elkövetésekor nem volt „Fair Országgyűlés törvény”?! 

A fenti ügyről ma reggel az ATV-n nézői észrevételként bejátszott közérdekű 

figyelmeztetés:„Veszélyes is lehet a csak 30 éves használatra tervezett jelenlegi 4 db paksi CCCP 

atomreaktor 50 évre „csak úgy” meghosszabbított működtetése. Le kell cserélni őket! Syd” 

Valamennyi Címzettet kérem, hogy 30 napon belül, a törvényes határidőben érdemben válaszoljon! 

 

A FENTI KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ÉS FELJELENTÉS LÉTREHOZÁSI DÁTUMA: Magyarország, 

2015. március 12., FELELŐS BENYÚJTÓJA: nemes Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. 

mérnök (személyi száma: 1-420415-0215, édesanyja neve: Bartha Edit) feltaláló, aki a 

kutatásautomatizáló méréstudományi találmányai alapját képező GTS-Antirandom hullámkoordinátás 

méréseket tervező, vezérlő és input-output tolerancia-kapcsolataikat megjelenítő software-bázisára és 

mérő létesítmény terveire és ezeket alkalmazó nagyszámú, nemzetközileg sikeresen szabadalmaztatott 

sokváltozós hatás-ellenőrző-mérési és hatás-optimalizáló eljárásaira és a zavarszűrési módszereire és ezek 

széleskörű alkalmazási eredményeire alapozva, az AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS 

TÁRSASÁGKörnyezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk v.a. (Hungary 1036 Budapest, 

Lajos u. 115.) Fővárosi Cégbíróság által kijelölt végelszámolójaként, s a Területfejlesztési és 

Környezetvédelmi Minisztérium és Magyar Országgyűlés korábbi megbízottjaként, 

valamint TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT és „Segíts, hogy Téged is Segítsenek Mozgalom” alapítóként, 

s mint magánszemély is, PTK szerinti „megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitelt” folytat a magyarok jogos 

védelmeként. Honlapja(i):www.tejfalussy.com, levélcíme: Hungary 2621 Verőce, Lugosi u. 71., E-

mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T/Fax: +36 1 250 6064, +36 27 380 665, Mobil: +36 20 

2181408. 

 

Budapest, 2015. március 12. 

www.tejfalussy.com

http://www.tejfalusdsy.com/
mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com


feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com> 

címzett:
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>; 
lu <lu@mku.hu> 

másolatot kap:

peter.agh@parlament.hu; 
ander.balazs@parlament.hu; 
Apáti István <apati.istvan@parlament.hu>; 
andras.aradszki@parlament.hu; 
laszlo.b.nagy@parlament.hu; 
gyorgy.balla@parlament.hu; 
mihaly.balla@parlament.hu; 
Balog Zoltàn <zoltan.balog@parlament.hu>; 
bana.tibor@parlament.hu; 
borbely.ildiko@parlament.hu; 
"erik.banki@parlament.hu" <erik.banki@parlament.hu>; 
banyai@parlament.hu; 
gergely.barandy@parlament.hu; 
monika.bartos@parlament.hu; 
bodo.sandor@parlament.hu; 
ildiko.bene@parlament.hu; 
janos.bencsik@parlament.hu; 
zsolt.becso@parlament.hu; 
peter.csizi@parlament.hu; 
peter.cseresnyes@parlament.hu; 
zsolt.csenger-zalan@parlament.hu; 
sandor.burany@parlament.hu; 
gyula.budai@parlament.hu; 
bona.zoltan@parlament.hu; 
istvan.boldog@parlament.hu; 
"duro.dora@parlament.hu" <duro.dora@parlament.hu>; 
dunai.monika@parlament.hu; 
zoltan.demeter@parlament.hu; 
demeter.marta@parlament.hu; 
bela.danko@parlament.hu; 
judit.bertalan@parlament.hu; 
sandor.czomba@parlament.hu; 
gyorgy.czervan@parlament.hu; 
"csobor.katalin@parlament.hu" <csobor.katalin@parlament.hu>; 
laszlo.foldi@parlament.hu; 
sandor.font@parlament.hu; 
janos.fonagy@parlament.hu; 
matyas.firtl@parlament.hu; 
fodor.gabor@parlament.hu; 
sandor.fazekas@parlament.hu; 
sandor.farkas@parlament.hu; 
farkas.gergely@parlament.hu; 
florian.farkas@parlament.hu; 
egyed.zsolt@parlament.hu; 
balazs.gyorffy@parlament.hu; 
gyongyosi.marton@parlament.hu; 
alpar.gyoparos@parlament.hu; 
nandor.gur@parlament.hu; 
gergely.gulyas@parlament.hu; 
attila.gelencser@parlament.hu; 
drgalambos.denes@parlament.hu; 
istvan.hiller@parlament.hu; 
heringes.anita@parlament.hu; 
"csaba.hende" <csaba.hende@parlament.hu>; 
"hegedus.lorantne@parlament.hu" <hegedus.lorantne@parlament.hu>; 
peter.harrach@parlament.hu; 
janos.hargitai@parlament.hu; 
tamas.harangozo@parlament.hu; 
"gabor.harangozo@parlament.hu" <gabor.harangozo@parlament.hu>; 
janos.halasz@parlament.hu; 
sandor.hadhazy@parlament.hu; 
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"gyure.csaba@parlament.hu" <gyure.csaba@parlament.hu>; 
ferenc.gyurcsany@parlament.hu; 
Jakab István <istvan.jakab@parlament.hu>; 
ikotity.istvan@parlament.hu; 
richard.horcsik@parlament.hu; 
laszlo.horvath@parlament.hu; 
istvan.horvath@parlament.hu; 
horvath.imre@parlament.hu; 
peter.hoppal@parlament.hu; 
rozsa.hoffmann@parlament.hu; 
hiszekeny.dezso@parlament.hu; 
ferenc.hirt@parlament.hu; 
kover.laszlo@parlament.hu; 
zoltan.kovacs@parlament.hu; 
kovacs.sandor@parlament.hu; 
jozsef.kovacs@parlament.hu; 
lajos.kosa@parlament.hu; 
korozs.lajos@parlament.hu; 
konya.peter@parlament.hu; 
karoly.kontrat@parlament.hu; 
kiss.laszlo@parlament.hu; 
janos.kerenyi@parlament.hu; 
kepli.lajos@parlament.hu; 
akos.kara@parlament.hu; 
istvan.jozsa@parlament.hu; 
magyar.zoltan@parlament.hu; 
zoltan.lukacs@parlament.hu; 
zoltan.lukacs@mszp.hu; 
drlukacs@parlament.hu; 
drlukacs@jobbik.hu; 
Lezsak Sandor <sandor.lezsak@parlament.hu>; 
legeny.zsolt@parlament.hu; 
janos.lazar@parlament.hu; 
janos.latorcai@parlament.hu; 
tamas.laszlo@parlament.hu; 
laszlo.simon@parlament.hu; 
kunhalmi.agnes@parlament.hu; 
kulcsar.gergely@parlament.hu; 
laszlo.kucsak@parlament.hu; 
gabor.kubatov@parlament.hu; 
lajos.olah@parlament.hu; 
zsolt.nyitrai@parlament.hu; 
novak.elod@parlament.hu; 
zsolt.nemeth@parlament.hu; 
szilard.nemeth@parlament.hu; 
istvan.nagydr@parlament.hu; 
jozsef.moring@parlament.hu; 
zsolt.molnar@parlament.hu; 
agnes.molnar@parlament.hu; 
mirkoczki.adam@parlament.hu; 
attila.mesterhazy@parlament.hu; 
roland.mengyi@parlament.hu; 
Dr Mátrai Márta <marta.matrai@parlament.hu>; 
Jeno.Manninger@parlament.hu; 
arpad.potapi@parlament.hu; 
laszlo.posan@parlament.hu; 
tibor.pogacsas@parlament.hu; 
janos.pocs@parlament.hu; 
petnehazy.attila@parlament.hu; 
imre.pesti@parlament.hu; 
"ferenc.papcsak@parlament.hu" <ferenc.papcsak@parlament.hu>; 
karoly.panczel@parlament.hu; 
"viktor.orban" <viktor.orban@parlament.hu>; 
andras.schiffer@parlament.hu; 
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teleki.laszlo@parlament.hu; 
laszlo.taso@parlament.hu; 
gergely.tapolczai@parlament.hu; 
andras.tallai@parlament.hu; 
lajos.szucs@parlament.hu; 
szilagyi.gyorgy@parlament.hu; 
peter.szijjarto@parlament.hu; 
laszlo.varga@parlament.hu; 
Jozsef.Varga@parlament.hu; 
gabor.varga@parlament.hu; 
gyula.vantara@parlament.hu; 
vago.sebestyen@parlament.hu; 
agnes.vadai@parlament.hu; 
zsolt.vnemeth@parlament.hu; 
tuzson.bence@parlament.hu; 
bela.turi.kovacs@parlament.hu; 
gabor.toro@parlament.hu; 
csaba.toth@parlament.hu; 
toth.bertalan@parlament.hu; 
jozsef.tobias@parlament.hu; 
attila.tilki@parlament.hu; 
robert.zsigo@parlament.hu; 
gabor.zombor@parlament.hu; 
zkarpat.daniel@parlament.hu; 
witzmann.mihaly@parlament.hu; 
pal.volner@parlament.hu; 
"vona.gabor" <vona.gabor@parlament.hu>; 
"volner.janos@parlament.hu" <volner.janos@parlament.hu>; 
istvan.vitanyi@parlament.hu; 
gyozo.vinnai@parlament.hu; 
laszlo.vigh@parlament.hu; 
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imre.vejkey@parlament.hu; 
laszlo.vecsey@parlament.hu; 
imre.vas@parlament.hu; 
laszlo.varju@parlament.hu; 
tamas.vargha@parlament.hu; 
mihaly.varga@parlament.hu 

titkos másolat:

András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>; 
András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetvedelmi.pjt@gmail.com>; 
András Tejfalussy <tejfalussy.andras42@gmail.com>; 
András Tejfalussy <tejfalussy.andras@gmail.com>; 
ujvizforras <ujvizforras@freemail.hu> 

dátum:2015. március 12. 20:25 

tárgy:
Atomerőmű katasztrófa elhárítási céllal megismételt nyilvános közérdekű bejelentés valamennyi országgyűlési 
képviselőhöz, és feljelentés a közérdekű bejelentésre nem válaszoló képviselők ellen 
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