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KÖZÉRDEKŰ KÁRELHÁRÍTÓ BEJELENTÉS ÉS FELJELENTÉS 
A hazai „Katasztrófavédelem” katasztrófa alkalmakat véd? Ezért hallgathatnak a 
hivatali szakértők a Paksi Atomerőmű meglévő eredetileg csak 30 éves élettartamú
4 db szovjet atomreaktor általuk - a világon elsőként - 50 évig meghosszabbított 
használatával járó fokozott katasztrófa veszély- és terrorveszély kockázatról. 

Az alábbi facebook-bejegyzést Orbán Viktor miniszterelnök a hazai „Katasztrófavédelem” 
vezet je elleni közérdek  bejelentésként kapta. Az ORFK Panasziroda pedig országos éső ű  
nemzetközi közveszély okozó b nszervezet elleni feljelentésként kapta. (Megbízás nélkülű  
végzett közérdek  kárelhárítás a részemr l, tudományos anyagvizsgálati szakért ként, aű ő ő  
Ptk. „Megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel” el írásai és feljelentési kötelezettség alapján.) ő

https://www.facebook.com/hegyvidektv/videos/1162049287154631/

Tejfalussy András: A környezetvédelemmel foglalkozóknak célszer  lenne elemezniük aű  
paksi atomer m  30 éves élettartamát 50 évre meghosszabbítás kockázatát is! Azt, hogyő ű  
4 szovjet atomreaktort 50 évig akarnak használni úgy, hogy még a világon még sehol sem 
történt ilyen, Akkor is óriási kockázat, ha szakért k az ellenkez jét állítják. Milyen titkoső ő  
érdekek állhatnak ennek elhallgatása mögött? Például az, hogy ha baleset lesz és 
kimenekül a magyar nép, a reaktor baleset következtében olcsóbban felvásárolható 
Magyarország? Ehhez elegend  egy kisebb baleset is, amit a világsajtóban óriásiraő  
"felnagyíthatnak"... 

Melléklet: A titkolózás valószínű oka: „Nyílt levél Glatz Ferenc Egyetemi Tanárnak! Nézzen 
tükörbe … Professzor úr!” Benne van a titkolózás valószínű fő oka, az Izraeliták Szövetsége 
által 1910-ben közzétett terrorista terv Magyarország (és Galícia) elfoglalására, hazánkból 
minden magyar származású nem zsidó végleg kiűzésére, kipusztítására. Kód: Glatznak... pdf.
 

A fenti facebook bejegyzésemhez kapcsolódó egyik előadás, amit dr. Jánosi Márton szakértő tartott: 
http://www.enpol2000.hu/dokumentumok/mediavalogatas/article/Dokument%C3%A1ci
%C3%B3k/11-M%C3%A9diav%C3%A1logat%C3%A1s/513-beszelgetes-az-atomeromurol
www.hegyvidektv.hu/musoraink/duett_2015_aprilis_4_vendegunk_dr_jarosi_marton

www.tejfalussy.com
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