
TERMŐFÖLD ELADÁSI ÜGYEKBEN NYILVÁNOS BÜNTERŐPER KEZDEMÉNYEZÉS 

Kedves dr. Gaudi Nagy Tamás! Látva, hogy nemrég felléptél egy nyilvános televíziós vitaműsorban 
a magyar termőföldet betelepülőknek átjátszási kísérletek ellen, javaslom, hogy nyújtsuk be együtt 
az alábbi beadványt. Csak perirat tervezet, de már most közzéteszem a www.tejfalussy.com honlap 
MEHNAM-info és Jogjavítás rovataiban, mivel nyilvános feljelentésként benyújtom az ORFK-hoz.

Alulírott Tejfalussy András okl. vill. mérnök, Agroanalízis Tudományos Társaság Pjt elnök (volt 
parlamenti környezetvédelmi szakértő) és dr. Gaudi Tamás ügyvéd (volt országgyűlési képviselő), 
ezúton

     közérdekű büntetőpert és kártérítési felelősség megállapítási pert  kezdeményezünk

a jelenlegi  földművelésügyi  miniszter,  dr.  Fazekas  Sándor miniszter  és  miniszter  elődei,  s  ezek 
műtrágyázási  ügyben  illetékes,  a  környezetkárosító,  talajtermékenység  rontó,  aszálykár  fokozó 
konyhasóval műtrágyázás ellen nem fellépő államtitkárai, főosztályvezetői ellen, visszamenőleg is, 
a nátriumos konyhasóval műtrágyázás hazánkban hivatalosan megengedése kezdeti időpontjára. 

Nevezettek a hazánkban használatos műtrágyákhoz aszálykár fokozó nátrium-klorid konyhasót is 
engedtek,  engednek  keverni.  A „Magyarországi  kemizálási  kézikönyv”  szerint  pl.  a  „40%-os 
kálisó” elnevezésű műtrágyában 26%,  a „Kamex” elnevezésű műtrágyában pedig 19% a nátrium-
klorid NaCl konyhasó tartalom. (A konyhasó fokozza a kálisó ugyancsak aszálykár növelő hatását.)

Az előző miniszter megbízottja azzal vette át Tejfalussy Andrástól és társaitól a miniszterek által 
máig sem megválaszolt nyilvános Petíciót, hogy köszöni a konyhasóval műtrágyázásra figyelem 
felhívást, mert újabban az Európai Unióban nem csak talajtrágyaként, de járda jégtelenítésre is tilos 
konyhasót használni, mert a nátrium-klorid súlyosan károsítja az élő növényeket, a környezetet. 

Nevezett állami alkalmazottak büntethetősége nem évülhet el. Ugyanis a konyhasóval műtrágyázás 
elősegíti  a  konyhasóval  fokozott  aszálykár  miatt  eladósodott  magyarok  termőterületei,  árverési 
olcsó áron külföldi befektetők hasznára bérbeadását, felvásárlását (később visszajavítható a talaj), 
ami hazaárulásban bűnsegédkezés,  mert elősegíti Magyarország területei külföldi befektetők (és 
vagy a rokonaik) tulajdonába jutását. (Ugyanis a földbérletbe, földhasználatba befektető külföldiek 
törvényesen átörökíthetik az itt született gyerekeik és egyéb rokonaik tulajdonába a PARTNEREIK 
által bérelt vagy felvásárolt országterületeket, ha a befektető külföldi állampolgár személyesen nem 
is kaphatna tulajdonjogot, lásd „A Külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló törvény”-t). 

Előzetes büntetőperben kérjük megállapítani a fenti ügyben dr. Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter és  társai bűnrészességét, valamint a munkáltatójuk, az állam polgári jogi kárfelelősségét.

Az eljárással kapcsolatos költségeinket, megbízás nélküli közérdekű kárelhárítás alapon (lásd Ptk.), 
az itt bepereltekkel kérjük megtéríttetni.
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