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MEHNAM-info / Mérnök továbbképzés

Hazánk és a Magyar Nemzet sorsáért aggódó valamennyi honfitársam tájékoztatására: Nem csak minden  
magyart,  de valamennyi környező ország valamennyi lakóját  is  érdekeli  az az atomkatasztrófa veszély  
kockázat  növekedés,  amit  a  csak  30  éves  üzemeltetésre  tervezett  4  reaktor  50  évre  meghosszabbított  
használata előidézhet. Javaslom, hogy mindenki tegye közzé a  saját címlistái útján is az Orbán Viktor  
miniszterelnök úrnak ezzel kapcsolatban feltett mérnöki kérdésemet, amire személyes választ kértem Tőle  
(melléklet-1), s a Budapesti Műszaki- és Közgazdaság Tudományi Egyetem rektorától is (melléklet-2).

Melléklet-1.    MEHNAM-info / mérnök továbbképzés      Ügykód: orbanviktoratomkatasztrofaveszely141021

Általa személyesen megválaszolandó, kárelhárítási célú közérdekű kérés Orbán Viktor miniszterelnökhöz:

Hány %-kal növeli az atomkatasztrófa veszélyét, ha a 30 éves üzemidőre tervezett mostani 4 db paksi reaktort  
50 évig fogják használni? Ez ügyben most már nyilvánosan kérem Orbán Viktor miniszterelnök személyes  
válaszát:

A  nemzetközi  szabadalmaim  (1970-93)  szerinti  általam  feltalált  GTS-Antirandom  nagyhatékonyságú  
anyagtechnológiai ellenőrzési vizsgálattal* is, csak 1,2 év alatt sikerült kideríteni (a korábbi eljárásokkal 800 év  
kellett volna a kiderítéséhez!), hogy addig korlátlanul alakíthatónak és korrózióállónak vélt ötvözet elveszítheti a  
korrózióállóságát.  Ha  nem  ellenőrizték  GTS-Antirandom  vizsgálattal  a  paksi  reaktorok  anyagai  terhelés  
állóságát, akármekkorát tévedhettek!!

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/csepelipublik.htm,
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/TAtudomanyosMunkai.htm 

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/nobelprize.htm

Azzal  is  akadályozták  a  hatékony  anyagellenőrzést,  hogy  velem  szemben  Furka  Árpádot  és  Roska  Tamást  
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támogatták,  akik  eltulajdonítani  igyekeztek  a  találmányaim  szerzőségét,  miközben  a  módszereimet  sok  
szempontból elrontották.  Roska Tamás (szerzőség-lopásért?) magas állami kitüntetést  kapott  és  Orbán Viktor  
„vatikáni kitüntetést” is hozott neki. 

Budapest, 2014. 10. 21. 
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tárgy:
 Hány %-kal növeli az atomkatasztrófa veszélyét, ha a 30 éves üzemidőre tervezett mostani 4 db paksi 
reaktort 50 évig fogják használni? Ez ügyben most már nyilvánosan kérem Orbán Viktor miniszterelnök 
személyes válaszát!

küldő: gmail.com

Melléklet-2. ( Ügyjel: GTS-AR-projekt-peceli-1995-2014 )
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