Tejfalussy András

okl. vill. mérnök (sz.szám: 1-420415-0215) AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS
TÁRSASÁG gmk va. (1036 Lajos u. 115.), Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, Ptk. Megbízás
nélküli ügyvitel* keretében közérdekű feljelentéseivel, bejelentéseivel, javaslataival kárelhárító
méréstani szakértő (www.tejfalussy.com, +36-202181408, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com).
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Kód: paks-atomkatasztrofavedelem-140125
NYÍLT LEVÉL PUTYIN ELNÖK ÚRHOZ PAKSI ATOMERŐMŰ BIZTONSÁGI ÜGYBEN
Javaslom Putyin elnök úrnak is, hogy intézkedjenek a paksi atomerőmű veszélyforrásai elhárítására:
Az általunk végzett szakértői elemzés számos jelenleg meglévő atomerőművi veszélyforrást és ezek
elhárításának legcélszerűbb sorrendjét és szabályait rangsorolja. Az ehhez alkalmazott softwaremet, mely egy ok-okozat kikérdező, kapcsolat elemző, szakértői döntés optimalizáló program, én
APLA-nak nevezem, de 1992-ben (egy programozó alkalmazottunk) ellopta tőlem, és azóta az US
Air Force és a NASA, és sokan mások is, „Expert Choice” elnevezéssel alkalmazzák (lásd internet).
Az ALPA bázisprogramom működését a www.tejfalussy.com honlapomon is meg lehet tekinteni. A
PAKSI ATOMERŐMŰ JELENLEGI VESZÉLYFORRÁSAI ELEMZÉSÉT Dr. Pátzay György úr, a
Budapesti Műszaki Egyetemi (BME) fizika-kémiai tanszék vezetőhelyettese ezzel végezte el. Ő már
évtizedek óta szakértőként segít a paksi atomerőmű veszélyforrásai azonosításában és elhárításában.
Vele közösen átadtam az atomerőműre vonatkozó APLA elemzést Dr. Péceli Gábor BME rektor
úrnak, aki azt rendkívül jónak minősítette. Illetékes Hivatalos Személyek azóta nála is megnézhetik.
Miért nem foglalkozik a sajtó és politika azzal, hogy egyes szakértők az eredeti élettartam majdnem
kétszeresére emelték az mai paksi orosz atomreaktorok használati idejét? Nem baj, hogy veszélyes?
Az atomerőművi blokkok élettartamát a működési engedély meghosszabbítása önmagában nem
hosszabbítja meg. Az eredeti működési határidő lejártával, vagyis a közeljövőben teljesen ki kell
cseréltetni! a robbanásveszélyes egységeket. Lehet, hogy katasztrófa lehetőségek fenntartásra van
szüksége a politikának, hogy bármikor elronthassák az orosz-magyar jóviszonyt? Például akkor, ha
majd a magyarok észreveszik, hogy az izraeliek teljesen felvásárolták hazánkat*? Ehhez jól jönne,
egy az „oroszokra” ráfogható, jól megrendezett, paksi atomkatasztrófa, amit a média felfúj, hogy
elmeneküljenek a hazai nem zsidók? Lehet, hogy ez egy titkos izraeli katasztrófa-ok-védelmi terv?
Miért nem nézte meg Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkár és Dr. Kossa György
katasztrófavédelem vezető a nekik is felajánlott veszélyforrás és veszélyelhárítási sorrend elemzést?
*Az Európai Uniós és az Izraeli vezetők megállapodtak az EU-s országok és Izrael cégei
egymáshoz liberalizáltan betelepülésében. Ezt a hazai országgyűlés is elfogadta. Azóta izraeli cégek
részére is hozzáférhető a magyar termőföld. Az izraeli cégvezetők megvásárolhatják az itt született
gyerekeik részére a magyar termőterületeket. Az izraeli-magyar kettős állampolgárok is
felvásárolhatják. Ma már néhány ezer így vagy úgy magyar állampolgár izraelita az összes
magyarországi termőföldet felvásárolhatja, és persze valamennyi (pl. hiteltartozás miatt)
értékesítésre kerülő egyéb ingatlant is.
Ezúton kérem a Magyar Államtól (annak Pénzügyminiszterétől), hogy az atomerőművi kárveszély
elhárítást elősegítő Agroanalízis Tudományos Társaság gmk va., BME, Jobbik és Kisgazdapárt
részére 1:1:1:1 arányban fizessen kárveszély-arányos megbízás nélküli ügyvitel díjat (Ptk. XXIII.
6:583. §). Kérem a t. Többi Címzettek mindegyikét, hogy szíveskedjék jelezni, ha van olyan
konkrét elleninformációja, ellenszempontja, amivel tovább pontosítható az itt javasolt kárelhárítási
intézkedésem! Az észrevétel 15 napon túli elmaradását a dokumentáltakkal egyetértésnek tekintem.
Verőce, 2014. 01. 23.
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