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A JOBBIKKAL ÉS A KISGAZDAPÁRTTAL KÖZÖS KÖZÉRDEKŰ JAVASLATOM 
AZ IVÓVÍZ SZENNYEZETTSÉGET TITKOLÁSSAL NÉPIRTÁS LEÁLLÍTÁSÁRA 
 
A KÖJÁL 1988-ban közzétett nagyritkaságú vízszennyezettség mérése szerint éves átlagban 
országosan 62,7%-ban, Pest megyében éves átlagban 55,1%-ban túlszennyezettek az ivóvíz- 
minták. Az ivóvíz mintavételek között bármennyire szennyezett lehet. Településenként csak  
kb. 8 naponta mérnek 1-1 vízmintát (128.000 vízminta/365 nap/3200 település=0,109). Az 
ezzel kapcsolatos méréstani kifogásokat (melléklet-1.) a minisztérium válaszra sem méltatja. 
A vízkatasztrófát-védve folyamatosan azt hazudják, hogy tökéletes „a hazai vezetékes víz”.   
 
Ahol kijátszható az ellenőrzés, ott korlátozatlan a hatósági korrupció lehetősége. Amikor pl. 
a Váci Vízművek buki szigeti nyersvíz-kútja vízének a növényvédőszer tartalmát ellenőrizte 
egy (vízszolgáltatóktól és ÁNTSZ-től) független akkreditált laboratórium, kb. 8.000 %-os 
(!) méreg-határérték túllépést állapított meg, miközben ugyanezt a szennyezettséget ÁNTSZ 
és Vízmű Labor „nem észlelte”, lásd melléklet-2. Egy Pest Megyei ügyészségi csop.vezető 
„nem bűncselekménynek” hazudta, hogy a Váci Vízmű kút meg volt mérgezve, és leállította 
a mérgezés eredete kiderítésére kért nyomozást. Akadályozzák is a tiszta ivóvízhez jutást: 
Általános iskolai VII. osztályos tankönyv is bebeszéli, hogy a desztillált víz nem alkalmas 
ivóvízként (Melléklet-3.). Az ÁNTSZ csak túlszennyezett vízzel 1:1 arányban összekeverve 
engedélyezi ivóvízként használni a desztillált vizet, lásd melléklet-4. Az ÁNTSZ szerint 
életveszélyes mérgezést okoz a vezetékes víz, ha mesterséges „esőcsinálás” (átpárlás) útján 
eltávolítják belőle a szennyeződéseket, és egy miniszterre hivatkozva „vízmérgezésnek” 
hazudják az NaCl konyhasó pótlás csökkentésével és a káliumpótlás növelésével általuk 
okozott életveszélyes elektrolit zavart, lásd melléklet-5. Pedig a napi 15 liternél kevesebb 
desztillált víz ivása sót nem pótlásnál sem okoz veszélyes elektrolit zavart, lásd melléklet-6.     
 
Ezúton is közlöm, hogy a hőszivattyúval visszanyert elpárologtatási hővel rásegített fűtéses 
háztartási vízátpárló kislétesítményekkel szinte nulla energiafelhasználással lehet teljesen 
szennyezőmentes biztosan tiszta ivóvizet készíteni*. Ez a lehető legjobb megoldás az ivóvíz 
arzénmentesítéshez is. Naponta 800.000 embernek katonákkal vitetik ki az arzénmentesített 
ivóvizet, de a honvédelmi miniszter nem válaszol a felkínált ivódesztillálási megoldásra. 
*Megjegyzés: a hőszivattyúval rásegített vízforralással hőújrahasznosító ivóvíz-desztilláló 
létesítmények fenti bázistervére vonatkozó szerzői jogom fenntartom! (All Right Reserved)! 
 
Kérem, hogy a Magyar Állam (pénzügyminisztere) a Ptk. 484-487. § alapján végzett jelen  
kárelhárításért járó kárelhárítási díjat az Agroanalízis Tudományos Társaság gmk v.a. és a 
két párt részére 1:1:1 arányban fizesse ki. Ki nem fizetése ivóvíz mérgezők fedezését jelenti.  
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Melléklet-1. 

 
 

www.tejfalussy.com



3/11. oldal, 2014-01-11, Kód: vm-atvilagitas-140110 

Melléklet-2. 
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Melléklet-3. 
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Melléklet-4. 
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Melléklet-5. 
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Melléklet-6. 
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