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NYILT LEVÉL, SZEMÉLYES ISMERETTSÉGRE HIVATKOZÁSSAL 
Tárgy: kertes ingatlanok rezsijét növelési miniszteri csalás 

 
Kedves Fazekas Sándor Miniszter Úr! 

 
Európai és USA gyakorlattal ellentétes az ivóvízbázis folyókat klórrezisztens 
vírusokkal fertőző szennycsatornák használatára kényszerítés. A miniszterek a 
„szennyvizes”, gilisztázás-hitelezeses”, devizahiteles” eladósító csalásokkal is 
próbálják kürít(tet)eni az ingatlanainkat?! 
 
Szomorú lennék, ha továbbra sem méltatná érdemi válaszra az ügyben kárelhárítási céllal 
benyújtott közérdekű javaslatainkat és bejelentéseinket, petícióinkat, s ha emiatt Ön, a hazai 
biotermesztés és a magyar gazdák támogatójaként megismert miniszter ellen büntetőeljárást 
kellene lefolytatnunk a személyes bűnössége ítéleti úton megállapítására. Azért, hogy a hazai 
vagy nemzetközi polgári jogi bíróság hajlandó legyen a miniszter bűnösségét (hivatali 
visszaélés, a kerttulajdonosokat károsító csalásokra alkalmakat teremtő és a károkozáson 
gazdagodó cégek és általuk korrumpált hivatalnokok részére büntetlenséget biztosító 
rendeletek hozása és vagy érvényben tartása, a központi ivóvíz bázisok klórrezisztens fertőző 
vírusos emberi ürülékkel és mosószerekkel stb. folyamatosan szennyeztetésével 
egészségkárosítás stb.) megállapított büntetőbírósági ítélet (lásd: Be. 55. § és 212. §) alapján 
kötelezni az Ön munkáltatóját, a Magyar Köztársaságot, hogy fizesse ki kártérítésként a 
magyar károsultaknak azokat a többletköltségeket, amelyek a saját háztartási szennyvíz saját 
kertben (újra)hasznosításának a miniszter által hozott és vagy fenntartott, tudatosan hamis 
rendeletekkel akadályozásából származnak, És persze azért is, hogy kötelezzék az államot,  
„holokauszt kártalanítást” fizetésére a szennycsatornákkal tudatosan fertőzött vezetékes ivóvíz 
életrövidítő hatása és a szintén népirtó hatású „STOP SÓ, Nemzeti Sócsökkentési program” 
hazai károsultjai részére. Zsidókat nem kell kártalanítani, mert ők desztillált vizet isznak és 
fokozottan sóznak, lásd a Mózes V. 7./2, és 22, és Mózes II. 23./20-33. és Talmud, Taanith 10 
a. lap és Baba kamma 93. b. lap programok szerinti rablógyilkossággal népirtást célzó központi 
ivóvízbázis szennyeztetési és eladósítási tudatos károkozást. A fenti titkosszolgálati 
programokat megvalósító rendeleteiket Ön lenne köteles hatályon kívül helyezni. Ha nem teszi 
meg, akkor sajnos Önnel szemben le kell folytatnunk a bizonyítékaink alapján büntetőbírósági 
eljárást a hamis rendeletekkel tudatosan károkozás megállapítására, a károsultak részére 
állami kártérítés megállapíttatására, s hogy a hazai kormányok ne folytathassák 
jogszerűen a magyarok kiűzését, leigázását, kipusztítását. 
 
Ön dönt, hogy melyik megoldást választja: megszünteti-e hamis rendeleteiket és azokra 
alapozott kifosztást, népirtást, vagy pedig megvárja, amíg büntető eljárás alapján teszik 
kötelezővé azt és vagy a népharag elsöpri a rendszerüket. Én Önt abszolút jószándékú, de a 
mezőgazdasági és egészségügyi témákban az akadémiai stb. hamis szakértők által 
félrevezetett embernek gondolom, aki a jogi képzettségére és Orbán Viktor miniszterelnök 
mindennapos rezsicsökkentési ígéreteire alapozva, ezen szakmai információk és a 
www.tejfalussy.com honlapomon és azon belül működő www.aquanet.fw.hu honlapon 
dokumentált tények ismeretében, a siker reményével kísérelheti meg  az izraeliek nyíltan 
hirdetett magyarországi területszerzése, „honfoglalása” elősegítésére szervezett bűzözést 
folytató akadémiai, környezetvédelmi, egészségügyi és jogi bűnözőknek büntetlenséget, 
áldozataiknak pedig teljes jogfosztást biztosító ALJAS törvényi előírások hatályon kívül 
helyezését, felszámolását! Szakértői segítésként, mellékelem (1) Önnek a „rezsinovelo-
szennyvizes-korrupcio-130823” kódú bűnügyi összeállítást és mellékelek (2) egyet a 
www.tejfalussy.com honlapomon található vonatkozó méréstani és bűnügyi bizonyítékokat 
dokumentáló e-könyveimből is (Email könyv 68.). 

 
Verőce, 2013. 08. 23.  Személyes válaszát kérve, üdvözlettel: Tejfalussy András  
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MELLÉKLET-1. 
 
Tejfalussy András okl. mérnök, Ptk. 484-487. §. szerinti közérdekű bejelentésekkel és -javaslatokkal 
kárelhárító méréstani szakértő, AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk, cégbíróság 
által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115. www.tejfalussy.com, tel.: +36-202181408 
 
MEHNAM-info /Jogjavítás / Gazdáknak                      Kód: rezsinovelo-szennyvizes-korrupcio-130823 
 
Kertrezsit növelő csaló MINISZTERT elítéltetést és kártérítési igényt bejelentés. 
 
A SZENNYCSATORNA HASZNÁLATRA KÖTELEZÉSNÉL TELJESEN HAMIS AZ A 
SZAKMAI INDOLÁS, HOGY AZ EMBERI ÜRÜLÉK MEGMÉRGEZI A TALAJVIZET ÉS 
A FELSZÍN ALATTI KARSZTVÍZ IVÓVÍZKÉSZLETET, HA KÖZVETLENÜL KERTI 
NÖVÉNYEKET TRÁGYÁZNAK VELE. CSALÁS, HOGY MEGENGEDIK EZEKBEN A 
KERTEKBEN A TALAJVIZET ÉS A KARSZTVIZET VALÓBAN SZENNYEZŐ ÁLLATI 
TRÁGYÁVAL, MŰTRÁGYÁKKAL, NÖVÉNYVÉDŐ MÉRGEKHASZNÁLÁSÁT.  CSALÁS, 
HOGY A VÍZMÛVEK „GRANULÁLT SZENNYVÍZISZAPOT" ÁRUSÍTHAT EZEN 
KERTEK TRÁGYÁZÁSÁRA. CSALÁS, HOGY AZ ÉRTÉKES KARSZTVÍZET WC-
ÖBLÍTÉSI, AUTÓMOSÁSI, KERTÖNTÖZÉSI CÉLRA ÉS IS ARUSÍTJÁK! A FENTI 
CSALÁSOKRA, BŰNÖZÉSEKRE ALKALMAT BIZTOSÍTÓ HAMIS RENDELETEKET 
KÉSZÍTŐK ÉS ÉRVÉNYBEN TARTÓK TUDJÁK, HOGY A TERMŐTALAJ A LEGJOBB 
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ, S HOGY SEMMIVEL SEM ÁRTALMASABB AZ EMBERI 
ÜRÜLÉK A FELSZÍN ALATTI IVÓVÍZ KÉSZLETEKRE, MINT AZ ÁLLATI TRÁGYA, 
MÛTRÁGYA ÉS A NÖVÉNYVÉDELEM CÍMÉN ALKALMAZOTT MINDENFÉLE, 
EMBERRE ÁRTALMAS MÉRGEZÕ ANYAG. AZZAL IS KÁRT OKOZNAK A 
KERTTULAJDONOSOKNAK A FENTI MINISZTERI CSALÁSOK, HOGY FIZETNIÜK 
KELL A TŐLÜK ELKOBZOTT SZENNYVíZÉRT, AZT A VÍZMŰVEKTŐL CSAK 
PÉNZÉRT KAPHATJÁK VISSZA. VAGY A SAJÁT KERTJÜK NÖVÉNYEIT SAJÁT 
SZENNYVÍZÜKKEL INGYEN ÖNTÖZÉS, TÁPLÁLÁS HELYETT MŰTRÁGYÁT, ÁLLATI 
TRÁGYÁT ÉS VEZETÉKES VIZET KELL VÁSÁROLNIUK, HOGY NE PUSZTULJANAK 
KI A NÖVÉNYEIK.  

KÁRTÉRÍTÉS ILLETI MEG A FENTI KÁROKOZÁSI BŰNCSELEKMÉNYT FOLYTATÓ 
MINISZTER MUNKÁLTATÓJÁTÓL A SAJÁT SZENNYVIZE SAJÁT KERTJÉBEN VALÓ 
ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁBAN AKADÁLYOZOTT KERTTULAJDONOSOKAT. EHHEZ A 
KÁROSULTAKNAK ELŐBB BÜNTETŐPERBEN KELL MEGÁLLAPÍTTANIUK A 
MINISZTER FENTI CSALÁSBAN VALÓ BŰNÖSSÉGÉT, S UTÁNA POLGÁRI PERES 
ELJÁRÁSBAN LEHET A MINISZTER MUNKÁLTATÓJÁNAK (MAGYAR ÁLLAM) A 
KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGÉT MEGÁLLAPÍTTATNI (Lásd Be. 55. § és 212. §). 
MINDEGYIK KÁROSULTNAK KÜLÖN ELJÁRÁST CÉLSZERŰ INDÍTANI. MÁSKÉNT 
A FENTI CSALÁSON NYERÉSZKEDŐ BŰNSZERVEZET ELLEHETETLENÍTI VAGY 
MEGVÁSÁROLJA A KÖZÖS KÉPVISELŐT. A HUMUSZ TERMELÉSRE KÉPTELEN 
„HUMUSZTERMELŐ GILISZTA” TENYÉSZTÉSÉTT HITELEZÉSI BANKÁRI CSALÁS 
KÁROSULTJAI ESETÉN IS EZ TÖRTÉNT. (Az akkori miniszter arra is engedett 
vízjogi engedélyt adni, hogy az udvarokon prizmákba rakott sok tonna állati 
trágyából kb. ugyanannyi vízzel kimossák a vízmérgező nitrát stb. vegyi 
anyagokat a „humusztermelő gilisztákat” behelyezés előtt, be a talajba, a 
felszín alatti talajvízbe (kútmérgezés!), lásd a www.tejfalussy.com honlapon 
belül működő www.aquanet.fw.hu honlapon és a csatolt „Emailkonyv 68”-ban!) 
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A KERTES INGATLANOK SZENNYCSATORNÁRA RÁKÖTÉSÉT KÖTELEZŐVÉ 
TÉTEL SZÁMOS ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETÉN, A MAGYAR LAKOSSÁG KÁRÁRA 
A KORÁBBI SOKSZOROSÁRA NÖVELTE A VÍZMŰVEK ÁLTAL BEZSEBELT DÍJAT. 

Hamis irányelvű rendeletekre alapozva, a központi ivóvíz bázisokat 
elszennyező csatorna-igénybevételre kötelezéssel a miniszterek 
céltudatosan folytatják az ingatlanok magyar kézben maradását 
ellehetetlenítő kertrezsinövelő csalást.  

BŰZLENEK A FENTIEKRE VONATKOZÓ MINISZTERI RENDELETEK ÉS 
AZOKON ALAPULÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK A KORRUPCIÓTÓL! 
ELSŐSORBAN AZ MINISZTERI CSALÁS, HOGY RENDELETEIKKEL A FELSZÍN 
ALATTI IVÓVÍZ TISZTASÁGÁNAK VÉDELME HAMIS ÜRÜGYÉVEL OTT IS 
KÖTELEZIK SZENNYCSATORNA HASZNÁLATRA A HÁZTARTÁSI SZENNYIZÜKET 
A SAJÁT KERTÜK NÖVÉNYEI ÖNTRÖZÉSÉRE ÉS TÁPLÁLÁSÁRA HAGYOMÁNYOS 
MÓDON ÚJRAHASZNOSÍTANI AKARÓ MAGYAR INGATLAN TULAJDONOSOKAT, 
AHOL MEGENGEDIK AZ ÁLLATI ÜRÜLÉKKEL ÉS MŰTRÁGYÁKKAL TRÁGYÁZÁST.  
A tudatos miniszteri csalás bűnügyi bizonyítékai, bűnügyi bizonyítás.  

I. 
MÁS EURÓPAI UNIÓS ORSZÁGOKBAN KÖZVETLENÜL FELHASZNÁLHATJÁK AZ 
ÉRTÉKES ÉDESVIZET ÉS TÁPANYAGOKAT TARTALMAZÓ HÁZI-SZENNYVIZET A 
KERTEKBEN. A MINISZTER HAZAI MINISZTÉRIUMI KIADVÁNYOKBÓL IS KELL 
TUDJA, HOGY FOKOZOTTABBAN EGÉSZSÉG VESZÉLYEZTETÕBB A HÁZTARTÁSI 
SZENNYVÍZ ÍVÓVÍZBÁZIS FOLYÓKBA KONCENTRÁLÁSA, MINTHA A HÁZIKERT 
TERMŐTALAJÁBA JUTTATVA NÖVÉNYT ÖNTÖZNÉNEK, -TÁPLÁLNÁNAK VELE: 
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II. 
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III. 
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IV. 
 

A VÍZMŰVEK A SZENNYVÍZ-TELEPEIN KIHALÁSZOTT, IPARI MÉRGEKKEL IS 
SZENNYEZETT EMBERI ÜRÜLÉKET ÉS VEGYES SZEMETET "TRÁGYAKÉNT" 

ÁRUSÍTJA A KERTTULAJDONOSOKNAK: 
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V. 
A CSATORNAPANAMA 

Tejfalussy Andrással, az Agroanalízis Tudományos Társaság Környezetvédelmi- és Gazdaságosság 
Ellenőrzési Központja elnökével, az új környezetvédelmi törvénytervezet kapcsán - amelynél 
szakértőként dolgozik -, a lakosság pénztárcáját érintő csatornázások hasznosságáról beszélgetünk. 

- Sokan felháborodtak, miután előbb kifizettették velük acsatorna építését, majd felemelték a 
csatornahasználati díjat. 

- Mióta világ a világ, az állam mindig mindenen keresni akar. Sőt, manapság nemcsak az állam, 
hanem at önkormányzat és a településfejlesztési munkákat végző vállalkozók is. A csatornázással a 
legtöbb településen, főleg környezeti károkat, talaj- és ivóvízmérgezést okoztak. 
- Úgy tudom, hogy készültek - talán már el is készültek? - az új környezetvédelmi 
törvénytervezetek. 
- Ezen az áldatlan állapoton önmagában az új törvény nem tud változtatni, mert hibás az ellenőrzés. 

- Pedig a parlamentben a honatyák épp környezetvédelmi okokra hivatkozva szorgalmazzák a 
csatornázást. 

- Természetesen meglepő lehet azok számára, akik évtizedek óta hallják, hogy a vezetékles Víz 
bevezetése miatt egyre több a környezetmérgező szennyvíz. Valójában azonban a szennyvíz mindig 
keletkezett, és keletkezik. Nem a több víz, hanem a belekerülő több kemikália okozza a problémát. 
Ez ellen környezetbarát mosószerekkel és nem csatornával kellene védekezni. Mert minél hosszabb 
a szennyvíz útja a talajban, annál jobban méregtelenedik. A fő szennyezők, a kálium, a foszfát a 
talajban megkötődnek, és a növények felhasználják őket. A növényeket csak az oldatuk mérgezi. A 
nitrát pedig kifejezetten szükséges a növények táplálásához. És persze a főkomponens, a víz, 
szintén szükséges és hasznos a talajban élő növények számára. 

- Én úgy tudom, hogy a mérgező anyagokat a szennyvíztisztítók kiszűrik a szennyvízből, és így 
nem jutnak be az ivóvízkutakba. 

- A mechanikai, biológiai, esetleg kémiai szennyvíztisztítás mindmáig teljesen alkalmatlan az 
említett komponensek, illetve vegyületeik kiszűrésére. Ugyanígy alkalmatlanok számos más 
mérgező komponens, úgynevezett mezo- és mikroelemek és a szerves oldószerek eltávolítására is. A 
foszfor arányát esetleg vegyszeres kezeléssel, nagyon drágán lehetne csökkenteni a szennyvízben. A 
kálium és nitrogén vegyületei azonban épp a csatornázás következtében jutnak rövid úton az 
ivóvízbe, tehát a gyakorlatban a csatornázás éppen a kitűzött célja ellen hat. 

- Tudtommal az ivóvizet az ivóvízhálózatba jutása előtt (a kutak előtt) szűrik és fertőtlenítik. 
- Valóban így van, de ez is hatástalan az említett mérgekre. A nitrát (és nitrit) közismerten rákkeltó 
és légzési problémát okozó hatású, a kálium pedig a legkisebb túladagolásban is erõs idegméreg, 
továbbá csökkenti a szervezet ellenálló képességét. 

- A csatornázásért felelõsök miért nem törõdnek ezzel? 
- A csatornaépítésből sokan jól megélnek. Korábban sok volt a dotáció, a lakosokat is jól 
„levágták”. Szerintem az önkormányzatok nagyon sok pénzt megtakaríthatnának, ha „teljes körû 
csatornázás” helyett a házi szennyvízhasznosítást finanszíroznák, és csak ott készítenek közös 
csatornát, ahol elkerülhetetlen. A korábbi lakossági kutakat szakszerűen el kell tömni, hogy a házi 
szennyvíz ne szennyezze el az alsóbb vízadó talajrétegeket.  

Megfelelő komposztálási és egyéb közegészségügyileg kielégítő - házi szennyvízkezelési és 
szennyvízhasznosítási megoldásokkal rengeteg műtrágya és öntözővíz takarítható meg. 
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Tehát a csatornázásoptimalizálással mindenhol, ahol a kertben van megfelelő növényzet, érdemes és 
kell is foglalkozni. 

BUDAI KULCSÁR JÁNOS (KURIR 1992.03.12., 6. oldal.) 

* 

Tisztelt Mádl Ferenc Miniszter úr! 

Kérem annak kivizsgáltatását az Állami Számvevőszékkel, hogy „A csatornapanama” c. mellékelt cikkben leírt 
túlcsatornázást az egyes polgármesteri hivatalok tervezik-e. Ha igen, azt meg kell tiltani. A szükséges dokumentumokat 
a Belügyminisztériumnál, dr. Verebélyi Imre közigazgatási államtitkár úrnak, a BM Önkormányzati Tájékoztató Iroda 
vezetője, dr. Szabó Lajos javaslata alapján, már megküldtem, és közérdekű bejelentéssel, felhívtam nem csak az Õ, 
hanem a Környezetvédelmi és területfejlesztési Minisztérium vezetői figyelmét is az ügyre. 

Tisztelettel: 

Tejfalussy András 
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VI. 
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VII. 
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VIII. 

Kód: szennycsatornazas-tovabbi-milliardokert-130522 

 

Közérdekű BEJELENTÉS, mint tudományos szakértőként a Ptk. 484-487. § alapján 
megbízás nélkül végzett kárelhárítás: 

Kedves Fazekas Sándor vidékfejlesztési és vízügyi miniszter Úr! 
MIÉRT NEM BÜNTETIK MEG A NÖVÉNYEK ÖNTÖZÉSÉRE KIVÁLÓAN ALKALMAS ÉDESVÍZ- ÉS 
EMBERI TRÁGYA TARTALMÚ SZENNYVÍZ ELPAZARLÁSÁÉRT FELELŐSÖKET, AKIK AZ IVÓVÍZBÁZIS 
FOLYÓINKAT ÉS A TENGERT IS EGYRE NAGYOBB MÉRTÉKBEN TUDATOSAN SZENNYEZIK?  
A VIDÉKI SZENNYCSATORNA HÁLÓZAT BŐVÍTÉSEKRE ELNYERHETŐ HAZAI ÉS EURÓPAI UNIÓS 
FORINT- MILLIÁRDOK JELENTŐS RÉSZE NEM AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS CSATORNAÉPÍTŐ CÉGEK, 
ILL. A VÍZMŰ CÉGEK KÖZÖTTI KORRUPCIÓT FINANSZÍROZZA? 
AHOL VAN KERT ÉS NINCS TILTVA AZ ÁLLATI TRÁGYA ÉS MŰTRÁGYA HASZNÁLAT, OTT 
NÖVÉNYTÁPLÁLÁSRA ÉS NÖVÉNYÖNTÖZÉSRE ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ (LENNE) A HÁZTARTÁSI 
SZENNYVÍZ. 
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CSALÁS, HOGY RENDELETILEG KÖTELEZŐVÉ TETTÉK AZ ILYEN KERTES INGATLANOK ESETÉN 
IS A „FELSZÍN ALATTI IVÓVÍZ KÉSZLETEK TISZTASÁGA KÖTELEZŐ VÉDELMÉRE” 
HIVATKOZÁSSAL, HOGY A LAKOSOK SZENNYCSATORNÁT HASZNÁLJANAK. CSALÁS, HOGY 
„KÖRNYEZETTERHELÉSI BÍRSÁGGAL SÚJTJÁK” A SAJÁT SZENNYVIZÜKET A SAJÁT 
KERTJÜKBEN HAGYOMÁNYOS MÓDON ÚJRA HASZNOSÍTÓ LAKOSOKAT. CSALÁS, HOGY A 
HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ HASZNÁLAT AKADÁLYOZÁSSAL MŰTRÁGYA VÁSÁRLÁSRA 
KÉNYSZERÍTIK A KERTES INGATLAN TULAJDONOSOKAT.  
A csatornahálózat bővítésre kapható támogatások mértékére  vonatkozó példaként mellékelem az 
„Egymilliárd forintos csatornaberuházás kezdődhet Bujákon” című internetes hírt. 
Budapest, 2013. 05. 23. Üdvözlettel: Tejfalussy András (www.tejfalussy.com, 
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com) 

Egymilliárd forintos csatornaberuházás kezdődhet Bujákon 
  
 

A Nógrád megyei Buják önkormányzata 1,1 milliárd forint értékű csatornaberuházást kezd meg 
ősszel. A szennyvíz elvezetésére, tisztítására 994 millió forintot nyert a falu a Környezet és Energia 
Operatív Program (KEOP) pályázatán – tájékoztatta a település jegyzője szerdán az MTI-t. 

Tóth Kálmán elmondta: a dél-nógrádi falu hét éve pályázik a fejlesztésre, a korábbi években hét 
pályázatukat utasították el. Közölte: a teljes beruházási összeg 88,5 százalékát nyerték el, a fennmaradó 
részre az EU önerő alapjából igényelnek még támogatást, illetve a lakosság egy része már megkötötte a 
lakástakarék-pénztári szerződéseket, és belépett a víziközmű-társulatba. A jegyző tájékoztatása szerint 
Buják mintegy kétezer lakójának fele döntött eddig így, de folyamatosan csatlakozhatnak a többiek is.  

A kiépülő szennyvízhálózat ellátja majd az önkormányzati intézményeket, valamint a honvédségi üdülőt és 
lakótelepet. A beruházás a közbeszerzési eljárás lebonyolítása után, ősszel kezdődik, és egy évig tart – 
mondta a jegyző. 

Bujákhoz közel, öt településen, Szirák térségében április végén kezdődtek 2,2 milliárd forint összértékben 
csatornázási munkák. A beruházás nyitórendezvényén Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Közgyűlés elnöke az 
MTI-nek elmondta: a dél-nógrádi terület fehér foltnak számított csatornázottság szempontjából 2010-ig, mert 
Pásztótól délre – Kozárd kivételével – nincs olyan település, ahol ez a beruházás megtörtént volna, 
miközben az 1990-es évek végétől a megye más részein kiépítették a hálózatot. 

IX. 
 

MEHNAM-info / Gazdaképzés                           Kód: rezsicsokkento-szennyvizhasznositasi-javaslat-130820 
 

Közérdekű kárelhárítási javaslat a Ptk. 484-487. § szerinti „megbízás nélküli ügyvitel” útján: 
REZSICSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉG A HÁZIKERTTEL RENDELKEZŐK SZÁMÁRA 
 

Azokban a házikertekben, ahol a felszín alatti víz védelmére nincs megtiltva az állati trágyával és 
műtrágyával trágyázás, vissza kell térni az ott termett zöldségek, gyümölcsök megemésztése során keletkező 
emberi és állati ürülék talajtrágyaként való felhasználására, biológiai újrahasznosítására. 
 

Ez nem igényel komoly erőfeszítést igényel az ingatlantulajdonosok részéről, ugyanis az eddigi hibás 
rendeletek következtében a legtöbb helyen eltűntek az ásott és fúrt ivóvízkutak. Ahol vannak, ott sincs 
probléma, ugyanis egyre olcsóbb működésű energia-újrahasznosító ivóvíz desztillálók kaphatók, 
amelyekkel a víz elgőzölögtetéséhez felhasznált összes hőenergia visszanyerhető a gőz vízzé 
visszahűtésekor, tehát olyan kerti kutakból is egészséges, tiszta ivóvíz nyerhető, amelyekbe 
leszivároghat műtrágya, növényvédőszer, állati- vagy emberi trágya, háziszennyvíz a talajfelszínről. 
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Korábban minden kerttulajdonos tudta ezt és alkalmazta. Mostanában azonban valakik, valamiért büntetik a 
HAGYOMÁNYOS FÖLDES FALÚ EMÉSZTŐGÖDRÖK HASZNÁLÓIT „a felszín alatti ivóvízkészletek 
tisztaságát őrzés, környezet- és egészségvédelem” ürügyén. Ott is, ahol az emberi ürülék helyettesítésére 
műtrágyák használatát engedélyezik, és akadályozzák a kerti kút vízet ivóvízként használni. Magyarázatul 
szolgálnak az időközben előkerült alábbi titkosszolgálati programok, melyek előírják, hogy szennyeződött 
vizet ivásra kell kényszeríteni a „bennszülötteket”: 
 

 
 

 
Kérem Dr. Illés Zoltán államtitkár úrtól is, hogy rezsicsökkentő, az ivóvízbázis szennyezését,s az öntözésre 
és trágyázásra alkalmas emberi ürülék pazarlását is gátló rendeletmódosításokkal segítsék elő a kárelhárítást! 
 
Verőce, 2013. 08. 20.                             Tejfalussy András (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com) 
 
Cc.: Miniszterelnök, Vízügyi-és Környezetvédelmi Államtitkár, 
Rendőrség, Ügyészség, Legfelsőbb Bíróság Kúria stb. 
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68. E-mail könyv: Vízügyes maffia 

 
 

feladó: 

  
 
András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com> 
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dátum:   2013. augusztus 24. 16:30 
tárgy:  Kertes ingatlanok rezsijét növelési miniszteri csalás 
küldő:  gmail.com 

www.tejfalussy.com

http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/68.emailkonyv:Vizugyes-Maffia.pdf




