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MI A VALÓDI CÉLJA A HÁZISZENNYVÍZ HASZNOSÍTÁSÁT  
MŰTRÁGYÁZNI ENGEDETT TERÜLETEKEN IS AKADÁLYOZÓ 

MINISZTERI ÉS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEKNEK 
 
A háború utáni években, de már jóval előtte is, Édesapám az Albertfalvai, Budapest XI. ker. 
Szabadság út 45. alatti családi házunk kertjének növényeit a földfalú kétkamrás emésztő tartalmával 
táplálta. Nem használt műtrágyát, ott élő 9 tagú családunk ellátásához mégis mindig megtermett a 
kukorica, a burgonya és minden egyéb, nekünk szükséges zöldség és gyümölcs. (A kertet esővízzel 
és vezetékes vízzel is öntöztük. A vezetékes víz öntözésre használata akkoriban megfizethető volt.) 

 
Hazánkban azoknak sincs lehetősége olcsó élelmiszerrel önellátásra, akiknek növénytermesztésre 
alkalmas kertje van, mert az állam és önkormányzatok környezetvédelmi és víztisztaságvédelmi 
hamis indokokra alapozott, korrupcióra ösztönző rendeletekkel drágítják, akadályozzák a háztartási 
szennyvíz és szennyvíziszap öntözésre és trágyázásra újrahasznosítását. Csalás, hogy a „talajfelszín 
alatti ivóvízkészlet kötelező védelme” nyilvánvalóan hamis ürügyével ott is kötelezően elvezettetik, 
s az ivóvízkészítéshez használt folyókba koncentrálják a vírusfertőzött emberi ürüléket is tartalmazó 
háztartási szennyvizeket, ahol egyáltalán nem korlátozzák az állati trágya- és műtrágya használatot! 
Egészséges ivóvizet a lakosokat energiatakarékos háztartási ivóvíz desztilláló kislétesítményekkel 
ellátás tud biztosítani, nem pedig az ivóvízbázis folyóinkat mérgező, fertőző szennycsatornáztatás! 
Sajnos Dr. Illés Zoltán államtitkár barátunk is szorgalmazta Magyarország teljes körű csatornázását.  
Rezsicsökkentési lehetőséget biztosítana, ha a kertes ingatlanokon keletkező növényi és étkezési 
hulladék és az ingatlanban lakók által megevett, megivott élelemből származó szennyvíz- és 
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szennyvíziszap visszajutna a kert talajába. Elmaradna az állati trágya- és műtrágya vásárlási költség. 
Ha a tulajdonosok kerti kútból öntöznének, nem kellene az öntözővízért is vízdíjat fizetniük. 
Olcsóbban jutnának hozzá vegyszermentes, egészséges bioélelmiszerhez, mintha piacon vásárolnák.  
 
Mindenhol, ahol nem tilos az állati trágya- és műtrágyahasználat, meg kell engedni, támogatni kell 
a hagyományos földes falú, kettős szennyvízaknák használatát és az azokban gyűjtött szennyvízzel 
és szennyvíziszappal trágyázást. Minden olyan kormányzati és önkormányzati illetékest elítélek 
csalás miatt, aki betonfalú zárt szennyvízgyűjtők alkalmazására és vagy szennycsatorna használatra 
kényszerítő rendeletek alapján akadályozta/akadályozza a háziszennyvíz trágyaként hasznosítását az 
olyan kertes ingatlanokon, ahol nem tilos növényvédő mérget, állati trágyát, és műtrágyát használni.  
A kormánytisztviselők és önkormányzati tisztviselők hamis rendeletei és azon alapuló korrupció, 
mulasztás, csalás miatti szennycsatornáztatással ivóvízszennyezés óriási gazdasági kárt és súlyos 
egészségkárosodásokat is okoz a magyar lakosoknak. Lehet, hogy a vadul szennycsatornáztató 
kormányok és önkormányzatok alkalmazottai az országunk felvásárlását ígérő külföldiek kérésére 
„ürítik ki” a magyarok ingatlanait az ivóvízbázis mérgező szennycsatornáztatással és eladósítással?! 
 
A hazai miniszterelnökök, miniszterek, államtitkárok, rendőrök, ügyészek, bírák bizonyíték 
semmibevételekkel és irateltüntetésekkel büntetlenül háríthatják el az ivóvízbázisokat szennyvízzel 
mérgező, fertőző, s ezzel, mint vegyi fegyverrel a magyarok élethosszát csökkentő, s az ingatlan 
tulajdonosok rezsijét csalással növelő szennycsatornáztatók elleni feljelentéseket, mivel a hazai 
törvénye(i)k nem tartalmaznak ezeket büntető szankciókat, vagy ha mégis, akkor semmibe vehetik. 
Lásd:  
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/nepirtasikorrup.htm 
 
Számoljuk ki, hogy mennyi veszteséget, egészségkárosodást okoztak, okoznak a kormányok azzal, 
hogy nem engedik a háztartási szennyvizet a növényöntözéshez és -trágyázáshoz használni, s azzal, 
hogy a vízműveki klórozással nem hatástalanító fertőző vírusokat is tartalmazó emberi ürülékes 
háztartási szennyvizeket bevezettetik az ivóvízkészítéshez használt folyóinkba, s onnan a tengerbe! 
Ez a kár sokkal nagyobb, mint amennyi a kertes ingatlanokban zöldséget, gyümölcsöt termelők által 
állati trágyára és műtrágyákra fordított összeg + az ezeket megvenni képtelen kerttulajdonosok által, 
- a kertjükben megtermelés helyett – az üzletekben vásárolt zöldség és gyümölcsök árának összege! 
 
Kormányszintről támogatják az import óriásberuházásokat. Nagyobb beruházási összegnél nagyobb 
a megrendelést aláírók korrupciós jutaléka is. Ezért nem érdekes a házi műhelyekben kis költséggel, 
hitelfelvétele nélkül megvalósítható rezsicsökkentő, olcsóbb egészségvédő eszközök, pl. az energia 
újrahasznosító háztartási ivóvíz desztillálók, vagy az állati erővel működtetett energiatermelő 
eszközök terjedésének segítése? Például a központi villamos hálózathoz nem csatlakozó tanyákon is 
lehetne energiát lehetne termelni ló- vagy ökör erővel működtetett generátorokkal és légsűrítőkkel, 
s csak egy akkumulátor kell, ha az állat a nagy energiafogyasztás idején hajtja a generátort. Választ 
se kaptam a Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter által támogatni ígért tanyafejlesztéshez, ezt 
segítendő rezsicsökkentő közérdekű javaslatként hozzá benyújtott alábbi létesítmény bázistervemre: 
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/desztvizhonlap2/desztvizhonlap/aquanet2/szoveg1/t
anyai-energia-ellato-letesitmeny-bazisterv.htm ?!  
 
Csatolok egy doktori disszertációt is, mely részletesen elemzi a háztartási szennyvíz termőtalajban 
hasznosításának előnyeit, szükségességét (iratjel: szennyvizrol-is-Ragalyi-Peter-dissertation.pdf). 
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