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ELŐSZÓKÉNT

NYÍLT LEVÉL A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ILLETÉKES 
VEZETŐIHEZ!

Korrupció elhárítási segítségként, rendeletet átdolgozási javaslat, a Ptk. 484-487. 
§-ra hivatkozással: 

Felszín alatti  ivóvízkészlet  védelem és bûzelhárítás címén eladósítottak számos települést,  hibás 
rendeletre alapozva. Miért? Hogy elárverezzék az önkormányzati ingatlanokat? Az M-1 Jelfogó, 
kistelepülések, csõdök, félmegoldások című.  2010. 12. 16-i riportja szerint, Nemesvid, Somogy-
Sümeg  esetében  (is)  valószínûleg  ezért!  A  hamis  rendeletet  kiadók  kötelesek  átvállalni  az 
önkormányzatnál miattuk keletkezett adósságot!

Az I-1077/90.  KTM. szerzõdésünk keretében végzett  kárelhárításként,  kiderítettük,  hogy csakis 
korrupciós  okai  lehetnek annak a  rendeletnek,  amely olyan helyen is  lehetõvé teszi  a  lakosság 
kötelezését arra, ahol az állati trágya- és mûtrágya használat nincs tiltva a házi kertekben, hogy a 
háztartási  szennyvizét  csatornákkal  az  ivóvíz  biztosító  folyókba  juttassa,  a  saját  kertekben 
szervestrágyaként  és  öntözõvízként  (gyökérzónásan)  újrahasznosítás  helyett.  Lásd: 
www.desztvizhonlap2.atw.hu honlapon közzétett  dokumentumokat és az alábbi  állapot  felmérési 
eredményt  ZÖLDKÖZNAPI  KALAUZ,  FÖLD  NAPJA  ALAPÍTVÁNY.  (Könyvszerkesztõk: 
Könczey Réka és S. Nagy Andrea, 2. átdolgozott kiadás, 1993.), 24-25. oldal.

A vízügyes korrupciót elhárítási eddigi szakértői munkáink kárelhárítási díját az általam képviselt 
Agroanalízis  Tudományos  Társaság  részére  kérem  kifizetni,  mivel  a  jelen  kárelhárításnál 
hasznosított tudás jelentős részét az jelenlegi vízügyi helyettes államtitkár, Dr. Illés Zoltán és Dr. 
Biczók Gyula főosztályvezető által (velem) aláírt I-1077/90. KTM szerződés keretében, majd 1993 
óta annak folytatásaként, megbízás nélküli ügyvitel keretében végzett méréstani szakértői munkáink 
eredményei alapozták meg.

Budapest, 2012. 04. 02.

A kárelhárítási javaslat elõterjesztõje: (Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc s.k. okl. vill. mérnök, 
méréstani  szakértő  (személyi  szám:  1-420415-0215,  a.n.:  Bartha  Edit),  AGROANALÍZIS 
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG GMK végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115.

Kód: Túlcsatornazassal-eladositas-101217
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T. Nógrád Megyei Bíróság!                                 Kód: nmb-perujitashoz-elozetes-buntetoper-120402
Balassagyarmat

Tárgy: Büntetőfeljelentés pontosítás a 2.P.21.041/2010/16. Nógrád Megyei Bírósági peres ügyben. 

Alulírt Tejfalussy András magánszemélyként és végelszámolóként, a fenti ügyi perújításhoz 
az alábbi büntetőjogi kiegészítést jelentem be a Legfelsőbb Bíróság és Magyar Állam alperesek 
büntetőjogi felelőseivel szemben, a „humusztermelő giliszta” árusítását hitelezési csalásaik alapján:

HAMIS A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGI IRÁNYMUTATÁS  ÉS HAMIS A SZABVÁNY IS. 
Emiatt nem kártalanítják a szerencsétleneket, akiket a hamis nevű gilisztákat árusítók és az OTP 
ügynökei  rábeszéltek,  hogy  „az  ország  érdekében”  bankhitelből  vásároljanak  humusztermelő 
gilisztákat,  s  hogy  majd  gyorsan  visszafizethetik  a  hitelt,  a  humusztermelő  gilisztákkal  a 
szervestrágyákból  termelt  humusz  és  a  giliszta  szaporulat  értékesítéséből  származó garantálható 
bevételükből. 

Az  MSZ-08-1743-1990.  Szabvány  5.  oldalán  szereplő  „A  humuszminőség  vizsgálata 
frakcionálás  nélküli  optikai  módszerrel  Hargitai  szerint  („Talaj-  és  agrokémiai  vizsgálati 
módszerkönyv 2” . „A talajok fizikai-kémiai és kémiai vizsgálati  módszerei”. Szerkesztette: Buzás 
István, Mezőgazdasági Kiadó Budapest, 1988. 164-165. oldal) méréssel hamisan igazolták, hogy a 
giliszták  által  megevett  szervesanyag  állati  trágya  humusszá  alakult  át  a  giliszta 
emésztőrendszerében. Hargittai  professzor műszeréről  szakmai körökben mindig is  tudták,  hogy 
képtelen  megkülönböztetni  a  humusztól  a  szervesanyagot,  vagyis  „humusznak”  mutatja  a 
gilisztaürülék nem humusz  szervesanyagát.  

Az 1994. január 1-én lezárt szerkesztésű Polgári Elvi Határozatok (Unió Jogi Kiadó) 324. 
oldalán a Legfelsőbb Bíróság „Biohumusz és humuszt termelő giliszta előállítására és értékesítésére 
kötött  szerződés  teljesítésével  kapcsolatos  jogvita  elbírálásánál  irányadó  szempontok”  címmel, 
mindmáig is hamis irányba tereli a jogvitákat, csaló hitelez(tet)ők korrupt érdekeltségeit szolgálva 
akadályozza a nem hamis kalibráló méréseken alapuló tisztességes jogi eljárást. Ugyanis „Humuszt, 
vagy a legfontosabb kémiai humuszfrakciók (fulvó-, himatomelán- és huminsavak) bármelyikét élő 
szervezetek,  ellenőrzött  bológiai  anyagcsereutakon  nem állítanak  elő.  A humusz  nem biológiai 
szintézistermék.” Lásd: Prof. Szabó István Mihály „Az általános talajtan biológiai alapjai”, 114. 
oldal. (Mezőgazdasági Kiadó, Budapest,1986.)

Az általam jelenleg végelszámolóként  képviselt  Agroanalízis  Tudományos Társaság gmk 
által elvégzett, az általam feltalált software és azon alapuló, a nemzetközi szabadalmaim szerinti 
hatáskalibráló Antirandom méréseink eredményeire alapozva, én állítottam le a „Giliszta-maffia” 
néven elhíresült csalók, a minisztériumok, bankok, egyetemek, ügyészségek és bíróságok akkori 
vezetői  által  szervezett,  magyar  lakosság eladósítási  csalást.  A hazai  ügyészek és  bírák nyilván 
amiatt sem hajlandók letárgyalni a kárelhárítási díjkövetelésemet 1993 óta, mert hamis legfelsőbb 
bírósági határozat a mai napig is humusztermelőnek tünteti fel az arra képtelen gilisztákat. Kérem, 
hogy perújítási ítéletben is állapítsák meg, hogy köteles kifizetni részünkre az említett intézményei 
csalóiért felelőssége alapján a Magyar Állam - amelynek az Országgyűlése olyan törvényeket és 
rendeleteket alkotott és tart fenn, hogy büntethetetlen legyen a magyarok elleni  hitelezési csalás - a 
2.P.20.129/93. Fővárosi Bíróság számú perben a magam és az Agroanalízis Tudományos Társaság 
gmk képviseletében felperesként előterjesztett, de a fenti okból – mivel a legfelsőbb bíróság hamis 
iránymutatása máig is akadályozza - a hazai bíróságokon 1993 óta érdemben tárgyalni nem engedett 
100.000.000,-Ft, azaz egyszázmillió forint és törvényes kamatai kárelhárítási díj követelésünket! 

Verőce, 2012.04.02.                        Tejfalussy András okl. vill. mérnök, feltaláló, gmk végelszámoló
AGRONALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk v.a.

1036 Budapest, Lajos u. 115.
Copy: Fővárosi Ítélőszék t. Cégbírósága (hiv.:Cgt.01-106022069/15.), és Legfelső Ítélőszék Elnöke
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Több évtizedes hitelezési csalás folytatói elleni büntetőeljárás kezdeményezése 

András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com> 2012. április 2. 10:52 
Címzett: "viktor.orban" <viktor.orban@parlament.hu>
Másolatot kap: elnok <elnok@legfelsobb.birosag.hu>, miniszter <miniszter@vm.gov.hu>, 
"zoltan.illes" <zoltan.illes@vm.gov.hu>, ozene <ozene@nograd.birosag.hu>, 
brfk@budapest.police.hu, lu <lu@mku.hu>, nemzetihirhalo <nemzetihirhalo@gmail.com>
Titkos másolat: rtlklub.hu@rtlklub.hu
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nmb-perujitashoz-elozetes-buntetoper-120402a.jpg
273K 

nmb-perujitashoz-elozetes-buntetoper-120402a-faxok.jpg
77K 

A következő  mellékletekkel  Kiegészítve  a  korábbi  címzetteknek  és  az  alábbi  új 
címzetteknek:

orszaggyulesi-per-12018.jpg
249 KB   Megtekintés   Letöltés   

orszaggyulesi-per-12018faxok.jpg
77 KB   Megtekintés   Letöltés  

 Orban-OTP-csalas-110103.doc
18 KB   Megtekintés   Letöltés   

biohumusz-csalas-folytatodik-internet-120402.doc
127 KB   Megtekintés   Letöltés   

szennyvizes-korrupcio-illes-zoltan-120329.doc
1973 KB   Megtekintés   Letöltés   
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Kód: biohumusz-csalas-folytatodik-internet-120402

Keresési eredmények

1.Magyar Biokultúra Szövetség - Termésnövelő anyagok  
www.biokultura.org/.../termesnovelo.html - Tárolt     változat  Hasonló  
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
A mikroorganizmusok által termelt esszenciális anyagok, továbbá mikro-, ... Biokál ®01-02 
sűrítmény, biohumusz, szerves alapú hordozó, komposzt anyagok .

2.Bereczki Vilmos  
www.mkogy.hu/naplo34/358/3580031.html - Tárolt     változat  
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
A biohumusz-termelés világszerte megbukott, még Olaszországban is; ma már sehol a 
világon nem csinálják. Azonban Magyarországon, amikor ez az ügy ...

3.feketelista.hu - Ellenőrizze a BIO - MAX BIOHUMUSZ   
TERMELŐ ÉS   ...  

www.feketelista.hu/.../21792-bio++max+biohumusz+te... - Tárolt     változat  
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
Tudja meg, hogy szerepel-e a(z) BIO - MAX BIOHUMUSZ TERMELŐ ÉS 
FORGALMAZÓ Kft. (10399332) az Egyesített Feketelistában! Ellenőrzés egyszerre 11 ...

4.BIO - MAX Biohumusz Termelő és Forgalmazó KFT.   
"végelszámolás   ...  

www.magyar-cegek.com/bio-max-biohumusz-termelő-és-forgalmazó...
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
 Értékelés: 6/10 - 94 szavazat
Teljes körű tájékoztatást BIO - MAX Biohumusz Termelő és Forgalmazó KFT. " 
végelszámolás alatt", Azonosító szám: 10399332. Elérhetőségek, Adózási ...

5.BIO - MAX Biohumusz Termelő és Forgalmazó KFT.   
"végelszámolás   ...  

cegkivonat.sonet.hu/.../bio-max-biohumusz-termelo-es... - Tárolt     változat  
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
Cégnév: Adószám: Cégjegyzékszám: BIO - MAX Biohumusz Termelő és Forgalmazó KFT. 
"végelszámolás alatt". Tevékenységek. Mezőgazdasági termelés >> ...

6.TALAJERõ VISSZAPÓTLÁS – BIOHUMUSSZAL  
www.agrarkutatas.net/lapszemle/447/...-&/nyomtathato - Tárolt     változat  
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
2006. jún. 23. – Célszerű lenne addig felújítani a biohumusz termelési munkálatokat, 
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ameddig meg vannak a szakemberek, fellelhetők az írásos anyagok, …

7.Nyomtat - Agroinform.com  
www.agroinform.com/aktualis/?act=printItem&id... - Tárolt     változat  
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
2006. jún. 23. – Célszerû lenne addig felújítani a biohumusz termelési munkálatokat, 
ameddig meg vannak a szakemberek, fellelhetõk az írásos anyagok, ...

8.Cégadatok - BIO - MAX Biohumusz Termelő és Forgalmazó   
KFT   ...  

www.kozuleti.com/hun/cegadat.php?id=10399332 - Tárolt     változat  
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
Cégadatok - BIO - MAX Biohumusz Termelő és Forgalmazó KFT. "végelszámolás alatt". 
Adószám, cégjegyzékszám, telephely, stb. adatok megtekintése.

9.TÁMOP – rövid beszámoló egy hosszú program zárásakor   ...  
szjszk.ttk.pte.hu/?p=151 - Tárolt     változat  
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
2012. jan. 27. – telepet, ahol kiderült, az energia-fejlesztő és biohumusz termelő tehénnek 
csak mellékterméke a tej… Az idei tanév elején talán egy Kopácsi ...

10.Online Partnerkövető - BIO - MAX Biohumusz Termelő és   ...  
www.partnerkoveto.hu/index.php?p=gazdlist&id... - Tárolt     változat  
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
2012. jan. 18. – BIO - MAX Biohumusz Termelő és Forgalmazó KFT. felszámolás alatt, 
3580 Tiszaújváros, Tisza u 2. Cégjegyzék szám: 05-09-000571, ...
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TALAJERő VISSZAPÓTLÁS – 
BIOHUMUSSZAL
Nyomtatás 

A biogiliszta rossz emlékeket ébreszt a 90-es évek elején történt visszaélések nyomán, amelyhez 
sok ember tetemes anyagi kára, sőt emberi tragédiák is tapadnak. Ettől természetesen a tápanyag-
lánc tápanyaglánc marad, a benne rejlő lehetőségeket pedig jó lenne végre kihasználtabbá tenni. An-
nál inkább is, mert a biotrágya előállítás az egyébként terhet jelentő szerves anyagok lebontásával 
képez a kertészetben jól hasznosítható tiszta humuszt, de maga a termelés szempontjából felesleges-
sé váló giliszta tömeg feldolgozva egyéb célokra kiválóan használható. Itt egy lehetőség a mezőgaz-
daság fejlesztésében, élni kellene vele. 

A 80-as évek végén főként japán példák nyomán a nemzetközi figyelemmel együtt fordult a hazai is 
a trágyagiliszta (Eisenia foetida) szaporításával elérhető gazdasági haszon lehetősége felé. A Gö-
döllői Kisállattenyésztő Intézetben kis kutatócsoport kezdett foglakozni a trágyagi-
liszta részletesebb megismerésével, szaporításával, hasznosításának kidolgozásával. Nyugodt, kie-
gyensúlyozott munkával „lege artis” haladtak, és igen figyelemre méltó eredményeket értek el, 
amelyeket át is adtak a gyakorlati szakembereknek. Először az intézet száraz nyúltrágyájának a fel-
dolgozását oldották meg. A keletkezett soktonna nyúltrágyát szalagszerűen kiképzett, kellő magas-
ságú trapézokban helyezték el betonalapon, majd erre telepítették a trágyagilisztákat. Mint az a kí-
sérletek jellemzője, különböző egyedszámot, eltérő nedvességeket alkalmaztak. Több sorozat után 
megtalálták a legkedvezőbb népesítést és keresztmetszet méretet, továbbá sikerült kidolgozni a bio-
giliszták „visszanyerési” módszerét is. Eredményeiket a gyakorlat számára is hozzáférhető módon 
publikálták. A munkát hamarosan más szerves anyag lebontására is kiterjesztették. Így szarvasmar-
ha-, sertéstrágya, sőt később növénytermesztési hulladékok is feldolgozhatókká váltak az általuk ki-
dolgozott módszerrel. Ekkor már tekintélyes trágyagiliszta mennyiséggel is rendelkeztek, amit ki-
szállítottak azon nagyobb gazdaságokba, amelyek vállalták az együttműködést. Értéktelen, rothadó, 
csak gondot jelentő hulladékok is feldolgozásra kerültek ezzel a módszerrel. Meghatározott idő után 
a betonágyon morzsalékos szerkezetű, szinte teljesen homogén komposzt keletkezett, amit felhasz-
nálhattak a növénytermesztésben, pontosabban a jelentőségében nagyobb zöldségtermesztésben, 
üvegházi kultúrákban. A biotrágya alkalmazhatóságát sokszorosan bizonyították a kertészetben, pa-
lántanevelésben, a tömegtermelő fólia sátrakban. Megindultak a giliszta feldolgozását célzó munkák 
is, mivel látni való volt, hogy egy bizonyos mennyiség felett már nem vesz fel gilisztát a további 
trágyalebontás. Eljutottak odáig, hogy a kivonatokat palackozták. A nagy sikerekkel kecsegtető 
munka hatalmas kudarccal zárult. Olyan mély nyomokat hagyott a botrány, hogy napjainkig nem le-
het a giliszta humusz témával foglalkozni. A baj azzal kezdődött, hogy gomba módra szaporodtak el 
az új „szakosodott” cégek, amelyek a szakmai kérdések helyett a pilóta-játék előnyeit igyekeztek 
hasznosítani. Adták-vették szállították a gilisztákat, mindenkinek megígérték a „nagy üzlet”-et, de a 
valóságban csak ők jártak jól. Akadt olyan „vállalkozó”, aki a teljes intézetet meg akarta vásárolni. 
A szerződést kötő termelők pedig hiteleket, kölcsönöket vettek fel, gyakran saját lakóingatlanukat 
téve le garanciaként. A lényeg már nem is a humusztermelésen, hanem a giliszta visszavásárláson 
volt, így hamar elérkezett a piac „telítődése”, és a kölcsönt felvevők nyakán maradt a sok giliszta. 
Költség volt, bevétel pedig nem származott. A semmiből kinőtt cégek a keletkezésüknél is gyorsab-
ban oszlottak fel. A beszervezett kisemberek pedig hatalmas vagyonokat veszítettek, sok ház került 
árverezésre a hitel visszafizetési képtelenség miatt. Természetesen ez intő példaként is szolgálhat 
azoknak, akik szeretnek nagyon jól járni. 
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A botrány hatására az intézet is pilótajátékos gyanúba keveredett, aminek az lett a következménye, 
hogy leálltak a témáról, pedig a nagygazdaságok igényelték volna a továbbfolytatást. Később a 
nagygazdaságok is felhagytak ezzel a tevékenységgel. Jelenleg semmiféle formában nem végeznek 
kísérleteket a giliszták segítségével történő biohumusz előállítására. A kérdés, hogy kinek jó ez a 
félbeszakadt állapot? A válasz, hogy senkinek, de a mezőgazdasági termelésnek bizonyosan rossz. A 
biohumusszal végzett kutatómunka egyértelműen bebizonyította, hogy a trágyagilisztával végzett 
trágyafeldolgozás igen jó minőségű biohumusz előállítását teszi lehetővé. A tevékenységnek mind a 
gazdasági, mind a környezetgazdálkodási haszna vitathatatlan, sőt jelentős. Célszerű lenne addig 
felújítani a biohumusz termelési munkálatokat, ameddig meg vannak a szakemberek, fellelhetők az 
írásos anyagok, aktualizálhatók a külföldi kapcsolatok. A hibákból tanulva, azokat kijavítva, na-
gyobb állami ellenőrzéssel, a fondorlatos nyerészkedés helyett a vállalkozó kapitalista módszer tisz-
tasága felett őrködve kellene munkálkodni a mezőgazdasági termelés eredményesebbé tételén. Dr. 
Holdas Sándor 

Forrás: Agroinform szaklap- 2006 július
2006-06-23 13:35:21

Tartalom Elõzõ Következõ 

BERECZKI VILMOS (független): Elnök Úr! Tisztelt Ház! Egy nagyon régen húzódó, nagyon 
súlyos, emberi tragédiákkal terhes ügy végére kérem a tisztelt Házat, hogy tegyünk pontot. A 
polgári demokrácia egyik alaptétele, a gazdaság alaptétele a hitelfegyelem betartása. Ezzel teljes 
mértékben tisztában vagyok. Amikor ezzel az üggyel elkezdtem foglalkozni, fennen hangoztattam, 
hogy semmilyen körülmények között nem elviselhetõ, elviselhetetlen egy polgári demokráciában, 
ha a hiteleket felelõtlenül elengedjük. Mégis úgy érzem, hogy mint minden szabály alól, ez alól is 
vannak kivételek. Vannak kivételek, és a kivételeket az tette lehetõvé, hogy ez az egész ügy nem 
most, hanem az elmúlt rendszer végén keletkezett. El kell mondjam azt, hogy a Kormány - s ezért 
nagyon hálás vagyok azoknak az embereknek a nevében, akiket ez érint - a múlt évben már 
intézkedéseket tett ennek az adósságállománynak a csökkentésére. Amikor jobban beleástam 
magam az ügybe - és a levelek, bizonyítékok százait kaptam -, akkor rájöttem, hogy ez nem 
vállalkozás volt, ez olyan ügy volt, amibõl nem volt kiút, aminek egyetlenegy esélye volt: a bukás. 
Ezért kérem a képviselõtársakat, ezért fordulok önökhöz. Miért van ez így? A biohumusz-termelés 
világszerte megbukott, még Olaszországban is; ma már sehol a világon nem csinálják. Azonban 
Magyarországon, amikor ez az ügy elindult, akkor olyan tudományos projekteket, olyan 
tudományos leírásokat adtak ki, amelyek egyrészt végrehajthatatlanok voltak, másrészt amelyek 
nagyüzemi mûvelésre vonatkoztak, harmadszor pedig az a kisvállalkozó, az az ember, aki a 
rendszerváltás elsõ szövetségese volt, aki egy kicsit jobban akart élni, nem tudhatta, hogy mit ír alá. 
(16.10) A technológiai leírásban olyan dolgok voltak, amikrõl nem tudott meggyõzõdni a termelõ, 
és betarthatatlanok voltak. Ilyen volt az, hogy nem lehetnek gyommagvak a gilisztatáplálékban, 
nem lehetnek meghatározott baktériumfajták, nem lehet benne nehézfémsó és egyéb dolgok. 
Kérdezem én, hogy az a tanító, aki a 19% hasznot hozó - nem meggazdagodást jelentõ, csak 19%-ot 
ígérõ - tudományos projekt alapján akart egy kis pénzt keresni, és egyévi jövedelménél több hitelt 
vett fel - 200 000 forintot - egy év lejáratra, hogyan tudta volna ezt ellenõrizni, hogyan tudta volna 
ezt a technológiát betartani; amit egy éven belül megváltoztattak. Tehát a végtermék elkészítése is 
lehetetlen volt, hiszen fél év után jöttek rá a _tudósok", hogy nem felülrõl kell a gilisztát etetni, 
hanem lentrõl felfelé, és meg kell fordítani az egészet. A bankok hirtelen elkezdtek hitelezni egy 
nyilvánvalóan szörnyû, rossz projekt alapján. Azok a bankok, amelyek - hiszen tudjuk - 
hatvanhatszor meggondolták, hogy egy mosógépvásárlásra hitelt adjanak. 
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Ezek a bankok egy egyszerû papír alapján - ami egy kft.-vel kötött szerzõdés volt - olyan hitelt 
adtak, amire még nem volt példa. Még egy dolog. Ez az adósállomány az állami vállalatokhoz 
szokott hozzá, azt ismerte. Fogalma nem volt arról 1988-1989-ben, mi az, hogy kft. Például hogy ez 
a kistõkéjû vállalkozás - amennyiben csõdbe jut - el tudja vinni a pénzt. Mivel ezek a szerencsétlen 
emberek egy év után nem tudtak fizetni, a mi általunk is 44%-ra emelt büntetõkamatokkal fizették a 
30-40%-os kamatot, és úgy eladósodtak, hogy kilátástalannak látták tovább az életüket. Családok 
százai, ezrei mentek tönkre. Legalább 16 öngyilkosság történt - ennél feltehetõleg több, de ennyi 
búcsúlevélben is közölte, hogy ezért szakítja meg az életét -, diákok hagyták abba tanulmányaikat 
és mentek el segédmunkásnak, bankok vettek el házakat, amikkel ma már nem tudnak mit kezdeni, 
mert nagyobb gondot jelentenek a bankoknak azok a vidéki házak, amiket karban kell tartani, és 
értékesíthetetlenek, mert nem veszik meg a falvakban; tehát gyakorlatilag a bankok nyakán is csak 
teher ez az ügy. Én úgy gondolom - tekintettel arra, hogy négy hónap múlva egy új Parlament jön, 
és a hitelfegyelem valóban egy kicsit talán sérül; bár ezt se mondanám, mert aki sertéstenyésztésre 
vállalkozik, aminek évszázados tapasztalatai vannak az országban, az tudja, hogy mit vállal, aki 
szarvasmarha-tenyésztésre vállalkozik, az is tudja, hogy mit vállal, de gilisztatenyésztésben, ami 
egy rendkívül komplikált állattenyésztési folyamat, nincs gyakorlat, tehát azt se mondhatom, hogy 
tudták az emberek, mire vállalkoznak -, tehát úgy gondolom, nagyon humánus, nagyon tiszta 
emberi lépés lenne képviselõtársaimtól, ha ettõl az adósságállománytól ezeket az embereket 
megszabadítanánk. Nem nagy összegrõl van szó, az adósságok nagy része már 
hitelkonszolidációban van. De én ismerem a körülményeket és tudom, hogy ezek az emberek 
képtelenek ezt az adósságállományt megfizetni, és azt is tudom, hogy megfizetnék, mert nagyon 
sokan házuk eladásával, utolsó értékeik elfecsérlésével megpróbálták ezt megtenni. Kérem a tisztelt 
Házat, hogy az emberiesség nevében ebben az ügyben humánus döntést hozzon; legalább 
tárgyaljunk az ügyrõl. Köszönöm szépen. (Taps.) 

Homepage 

Gilisztahumusz-termelése: 

Keresési eredmények

1.Kolibri kertészet - Gilisztakomposzt készítése  
www.kolibrikerteszet.hu › Biokert › Talaj, talajjavítás - Tárolt     változat  Hasonló  
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
A gilisztahumusz a növényi növekedést serkentő enzimeken, aminosavakon és ... szükséges 
láda elkészítése után be kell szereznünk a megfelelő gilisztafajt.

2.[PDF]  

A talajjavító anyagok trágyafélék alkalmazása
equal.nfu.hu/download.php?docID=740Hasonló
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
Fájlformátum: PDF/Adobe Acrobat - Gyorsnézet
Komposzt készítése letermett gombatrágyából. ...... A gilisztahumusz a növényi növekedést 
serkentő enzimeken, aminosavakon és antibiotikumokon kívül még …
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1.Krumplitermesztés I. - hobby otthon, kertben, konyhában  
cuccos.com/hobby/index.php?op=dyncont&contid... - Tárolt     változat  Hasonló  
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
Gyümölcsborok készítése házilag · Csipkebor ... A fészekbe ne feledj egy-egy lapát 
komposztot tenni pluszba, egy marék gilisztahumusz se árt ha van. Ha kész ...

2.•   Gilisztahumusz  
gilisztahumusz.hupont.hu/ - Tárolt     változat  
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
Gilisztahumusz - Legyen csodálatos a kertje... Legyenek ... Saját honlap készítés. 
Regisztráció; Honlap ... tapasztalatával,és gilisztahumusz értékesítése kis- és ...

3.•   Mi a gilisztahumusz?  
gilisztahumusz.hupont.hu/4/mi-a-gilisztahumusz - Tárolt     változat  
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
Mi a gilisztahumusz? - Legyen csodálatos a ... Saját honlap készítés. Regisztráció ... A 
gilisztahumusz giliszták által előállított kiváló minőségű komposzt,ami ...

4.Tavaszi gyepek - Ezermester 2009/4  
ezermester.hu › Ezermester › 2009 › április - Tárolt     változat  
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
2009. jún. 3. – Ilyen a komposzt, a zsákos kertészeti földkeverékek, a gilisztahumusz vagy a 
bálákban kapható tőzeg. Utóbbi kijuttatásakor ne felejtsük el, ...

5.45. hét - Tennivalók a kertben  
www.webkert.hu/kertblap/1999/hirlev45.htm - Tárolt     változat  Hasonló  
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
Mi a tehendo a pinceben, es a bor keszites technologiajanak leirasa. ... A gilisztahumusz 
giliszták által feltárt marhatrágya, gyártja pl. az albertirsai Szabadság ...

6.Gilisztahumusz Miskolc  
www.cylex-tudakozo.hu/miskolc/gilisztahumusz.html - Tárolt     változat  
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
Gilisztahumusz kifejezéssel kapcsolatos cégek Miskolc településen; árak, elérhetőségi ... 
Talajvizsgálat alapján tápanyag-gazdálkodási terv készítése; tápanyag ...

7.tápanyag utánpótlás termék (7 db | 1/1)  
www.sietek.hu/termek/tápanyag+utánpótlás.html - Tárolt     változat  
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
Bio-Talaj: A bio talaj termékek gilisztahumusz tartalmúak. ... A magas tápanyag tartalom és a 
gilisztahumuszban lévő speciális enzimek ellenállóbbá teszik a …
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Kültéri termesztés kezdő  nek – A talaj   
előkészítése

sensiseeds.ws/2011/03/04/la-culture-en.../3/?... - Tárolt     változat  
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
2011. márc. 4. – A tőzeg a « szárazföldi bázis » recept míg perlit javítja vízelvezetés és a 
földigiliszta ... Humusz földigiliszta: népszerű neve gilisztahumusz vagy ...

Hely módosítása

Keresési beállítások
•

Keresési eredmények

1.alginit  
www.alginit-distribution.hu/hu/cv_karim.html - Tárolt     változat  Hasonló  
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
1979-1984 : Ph.D. készítés, magyar tudományos akadémiai Ösztöndíjas ... növény 
kondicionáló termékei fejlesztője és a gyártására szükséges giliszta humusz, ...

2.Zsófi Gilisztahumusz eladó! Borsod-Abaúj-Zemplén - Növény   
...

www.topapro.hu/...gilisztahumusz.../780b67777f6e65... - Tárolt     változat  
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
2012. jan. 7. – Hirdetések Zsófi Gilisztahumusz eladó! Növény, takarmány szolgáltatás Zsófi 
Gilisztahumusz eladó! ... Takaró ponyva készítés !!!!! 170 Ft. /=m2.

3.Ópusztaszeri biogazda tanfolyam - 2012. január, február,   
március

www.permaforum.hu/.../828-opusztaszeri-biogazda-ta... - Tárolt     változat  
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
6 hozzászólás - 3 szerző
A komposztálás és giliszta humusz készítés praktikái - Baranyai Vitália FEBRUÁR 3. Péntek 
17:00. Gyógyfüves, fűszeres, virágos biokert, testet-lelket gyógyít!

Több vitatalálat

4.Dr.Pacs-Puskás-Dr.Zicsi: Giliszta, gilisztahumusz | bookline  
bookline.hu › ... › Mezőgazdasági › Állattenyésztés - Tárolt     változat  
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
Giliszta, gilisztahumusz, szerző: Dr.Pacs-Puskás-Dr.Zicsi, Kategória: Állattenyésztés, Ár: 1 
000 Ft.

17/34.  oldal,       Kód: EmailKonyv68-Vizugyes-Maffia

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MnWBAllEAz0J:bookline.hu/product/product/home!execute.action%3Fid%3D2101154931%26type%3D10%26_v%3DDr_Pacs_Puskas_Dr_Zicsi_Giliszta_gilisztahumusz+gilisztahumusz+k?sz?t?se&cd=14&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
file:///url%3Furl=http://bookline.hu/search/categories.action%253Fid%253Dhu-book_013_normal_000_001&rct=j&sa=X&ei=Kn95T5yqJ8aQswao2vW6BA&ved=0CDgQ6QUoATADOAo&q=gilisztahumusz+k%25C3%25A9sz%25C3%25ADt%25C3%25A9se&usg=AFQjCNGNBA8Tx3rep4FnWwAl2rDKhb8nHA
file:///url%3Furl=http://bookline.hu/search/categories.action%253Fid%253Dhu-book_013_normal_000&rct=j&sa=X&ei=Kn95T5yqJ8aQswao2vW6BA&ved=0CDcQ6QUoADADOAo&q=gilisztahumusz+k%25C3%25A9sz%25C3%25ADt%25C3%25A9se&usg=AFQjCNF1r6KJCqWXQFVeB0dVYeLsXSIn7A
http://bookline.hu/product/product/home!execute.action?id=2101154931&type=10&_v=Dr_Pacs_Puskas_Dr_Zicsi_Giliszta_gilisztahumusz
file:///search%3Fq=gilisztahumusz+k%25C3%25A9sz%25C3%25ADt%25C3%25A9se&start=10&hl=hu&sa=N&rls=com.microsoft:hu-hu:IE-SearchBox&rlz=1I7GGLL_en&biw=1024&bih=516&prmd=imvns&tbm=dsc&tbo=u&ei=Kn95T5yqJ8aQswao2vW6BA&ved=0CDAQmAcwAjgK
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Tv4BktSbLlMJ:www.permaforum.hu/permaforum/index.php/hu/forum/7-videki-programok/828-opusztaszeri-biogazda-tanfolyam-2012-januar-februar-marcius+gilisztahumusz+k?sz?t?se&cd=13&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
http://www.permaforum.hu/permaforum/index.php/hu/forum/7-videki-programok/828-opusztaszeri-biogazda-tanfolyam-2012-januar-februar-marcius
http://www.permaforum.hu/permaforum/index.php/hu/forum/7-videki-programok/828-opusztaszeri-biogazda-tanfolyam-2012-januar-februar-marcius
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rBmX1AhkQg8J:www.topapro.hu/aprohirdetesek/noveny-takarmany/noveny-takarmany-szolgaltatas/aprohirdetes/zsofi-gilisztahumusz-elado/780b67777f6e6551.html+gilisztahumusz+k?sz?t?se&cd=12&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
http://www.topapro.hu/aprohirdetesek/noveny-takarmany/noveny-takarmany-szolgaltatas/aprohirdetes/zsofi-gilisztahumusz-elado/780b67777f6e6551.html
http://www.topapro.hu/aprohirdetesek/noveny-takarmany/noveny-takarmany-szolgaltatas/aprohirdetes/zsofi-gilisztahumusz-elado/780b67777f6e6551.html
file:///search%3Fhl=hu&rls=com.microsoft:hu-hu:IE-SearchBox&rlz=1I7GGLL_en&biw=1024&bih=516&q=related:www.alginit-distribution.hu/hu/cv_karim.html+gilisztahumusz+k%25C3%25A9sz%25C3%25ADt%25C3%25A9se&tbo=1&sa=X&ei=Kn95T5yqJ8aQswao2vW6BA&ved=0CCIQHzAAOAo
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ialrV7ARfz8J:www.alginit-distribution.hu/hu/cv_karim.html+gilisztahumusz+k?sz?t?se&cd=11&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
http://www.alginit-distribution.hu/hu/cv_karim.html
file:///preferences%3Fhl=hu%23loc
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dbBL_nRotEsJ:sensiseeds.ws/2011/03/04/la-culture-en-exterieur-pour-les-debutants-la-preparation-du-sol/3/%3Flang%3Dhu+gilisztahumusz+k?sz?t?se&cd=10&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
http://sensiseeds.ws/2011/03/04/la-culture-en-exterieur-pour-les-debutants-la-preparation-du-sol/3/?lang=hu
http://sensiseeds.ws/2011/03/04/la-culture-en-exterieur-pour-les-debutants-la-preparation-du-sol/3/?lang=hu
http://sensiseeds.ws/2011/03/04/la-culture-en-exterieur-pour-les-debutants-la-preparation-du-sol/3/?lang=hu


5.Otthon alkotni jó!!! - Kertészet - Bio-kert  
katalogus.eoldal.hu/weboldal/200760/kennel - Tárolt     változat  
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
2010. jan. 15. – Új komposzt készítése: vékony agyagréteg-tavalyi komposzt-téli ... rostálva, 
zeolitos kőzetőrlemény, fahamu, alginit, tőzeg, gilisztahumusz.

6.Gilisztahumusz 3kg | Green Space Kft Székesfehérvár |   
GrowShop

www.greenspace2010.hu/gilisztahumusz,%20humus - Tárolt     változat  
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
Zsófi Gilisztahumusz 3kg eredeti humusztrágya. A Biokertész kelléktárából nem hiányozhat 
a gilisztahumusz. A termék magas, biológiailag aktív szerves anyag- ...

7.•   Hova fordulhatok kérdéseimmel?  
gilisztahumusz.hupont.hu/.../hova-fordulhatok-kerdese... - Tárolt     változat  
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
Mi a gilisztahumusz? Miért jó? ... Saját honlap készítés. Regisztráció; Honlap ... az email 
címen szívesen válaszolok:gilisztahumusz@gmail.com. A honlap ára ...

8.Paprika palántázása, termesztése - hobby otthon, kertben,   
konyhában

cuccos.com/hobby/index.php?op=dyncont&contid... - Tárolt     változat  Hasonló  
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
Gyümölcsborok készítése házilag · Csipkebor · Kökénybor .... Ha mégis trágyázni kell, csak 
– lehetőleg – saját termelésű gilisztahumusszal tegyük. Marokkóinál ...

9.Ópusztaszeri biogazda tanfolyam | ÉLÉSTÁR.HU  
www.elestar.hu › rendezvények - Tárolt     változat  
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
2012. jan. 12. – A komposztálás és giliszta humusz készítés praktikái – Baranyai Vitália. 
FEBRUÁR 3. Péntek 17:00. Gyógyfüves, fűszeres, virágos biokert, ...

2.[PDF]  

Zöld szerkezetek Green design
epuletszerkezetek.ymmf.hu/letoltes/zold.pdfHasonló
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
Fájlformátum: PDF/Adobe Acrobat
oktatási jegyzet és segédlet elkészítése a témakör iránt érdeklôdô felsôoktatási 
intézményekben. ...... mokkal készült gilisztahumusz hatása még fokozottabb.
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