Tejfalussy András okl. vill. mérnök (sz.szám: 1-420415-0215) AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS
TÁRSASÁG gmk va. (1036 Lajos u. 115.), Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, Ptk. Megbízás
nélküli ügyvitel keretében közérdekű feljelentéseivel, bejelentéseivel, javaslataival kárelhárító
méréstani szakértő (www.tejfalussy.com, +36-202181408, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com).
Kossuth Rádió útján híresztelt hamis vízügyi adatok elleni közérdekű bejelentés, a Gazdasági
Versenyhivatalhoz, a Médiafelügyelethez, és Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkárhoz
(a hozzájuk 2014. 01-én benyújtott közérdekű bejelentés pontosított szövege):
Bibliában tanított izraeli vezetői módszer, hogy a legyilkolni és kirabolni akart népeket a tiszta
ivóvíztől megfosztással gyengítik le a (gázkamraként használt) „mészkemencében” megfojtás előtt:
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Nálunk is ez van. A tiszta esővizet, desztillált ivóvizet egészségkárosítóbbnak hazudják az arzénnel,
növényvédőszerekkel, háztartási szennyvízzel stb. túlszennyezett vízmű víznél. A büntetőbíróság
nem hajlandó elítéli azokat, akik a műtrágyáknál mérgezőbb környezetterhelő anyagnak hazudják a
főleg emberi ürülék, vagyis természetes szervestrágya és édesvíz tartalmú háztartási szennyvizet. A
csalásban közreműködőket foglalkoztató intézmények és cégek nem térítik meg a háziszennyvíz
öntözésre és trágyázásra újrahasznosításban akadályozott ingatlantulajdonosok ezekből eredő kárait.
A Kossuth Rádió „Napközben” c. műsorában (2014. 01. 20., 9.00-11.00, szerkesztő: Bakos Csaba,
műsorvezető: Banner Géza) a műsorvezető és a neki nyilatkozó vízügyes, a hazai vízművek által
árusított ivóvizet az ivóvíz minőségi követelményeknek mindenben megfelelőnek, egészségesnek,
tisztának, s az Európai Unióban maximálisan megengedett 10 mikrogramm/liter-nél sokkal több
arzént tartalmazó hazai ivóvizeket is nem mérgezőnek tüntették fel. Valójában s KÖJÁL mellékelt
korábbi mérései szerint az ivóvizek tényleges túlszennyezettsége (országos átlag) kb. 66%-os! Ez
(1977-es állami számvevőszék vizsgálati jelentés szerint) folyamatosan romlik. A riport során
kívánatosnak tüntették fel, hogy Magyarországot 10 éven belül 98%-ban szennycsatornázzák.
Vagyis azt, hogy a hazai szennyvizeket folyó- és tengerszennyezésre használják. A kertes
ingatlanokat szennycsatornázásra kötelezés vízmű gazdagítási csalás. Tudnunk kell, hogy az
Európai Uniós Franciaországban pl. kb. 50%-os a háziszennyvíz altalajöntözésre és trágyázásra
hasznosítása! Csalás, hogy az öntözésre és trágyázásra alkalmas saját szennyvíz elvételével talajvíz
mérgező műtrágyákkal trágyázásra és klóros csapvízzel önözésre kényszerítik a kerttulajdonosokat.
A saját kertjüket a saját szennyvizükkel öntözőkre és trágyázókra kivetett környezetterhelési díj is
mindenhol csalás, ahol nem tiltották meg az állati trágya és műtrágya használatát. Ezek a vízügyi és
egészségügyi csalások a Magyar Tudományos Akadémiai és az agráregyetemi és minisztériumi,
valamint vízügyi igazgatósági stb. szakértők ellentmondásos, zavaros, hamis tudományos
publikációira vannak alapozva (és a korrupciós érdekeltségekre). Arra, hogy a természetes édesvízés szervesanyag tartalmú háztartási szennyvizet a kertek alatti potenciális ivóvízbázis karsztvízre
mérgezőbbnek hazudják, mint a nitrát stb. műtrágyákat, rovarirtó, gyomirtó stb. mérgeket. A 98%ban csatornázás az ingatlanok rezsijének növelésére, a kertes ingatlanok tulajdonosai eladósítására,
ingatlanaik árverésen megkaparintására, az önkormányzatok szennycsatorna építésre pályázásai
útján a csatornázó vállalkozók gazdagodására kitervelt miniszteri és önkormányzati rendeleti csalás.
Kérem megállapítani, hogy a kormányzati és önkormányzati szakértők tudatosan meghamisították a
hazai ivóvíz szennyezettségi adatokat, s hogy ehhez a Kossuth Rádiót is eszközként használták fel.
Kérem büntetőbíróságon elítélni őket bibliai népirtási módszer velünk szemben alkalmazása miatt, s
azt is, hogy az őket foglalkoztató intézményekkel téríttessék meg a megkárosított magyarok kárait.
Kérem a Magyar Államtól (a Pénzügyminisztertől), hogy a Ptk. „Megbízás nélküli ügyvitel”*
keretében folytatott jelen kárelhárításban együttműködő Agroanalízis Tudományos Társaság gmk
va., és a Jobbik Magyarország és a Kisgazdapárt részére 1:1:1 arányban fizesse ki a fentiekkel
bizonyított államigazgatási és önkormányzati bűncselekményeket leleplezési, kárelhárítási díjat. A
kárelhárítási díjat a hazai víz- és szervestrágya-pazarlás, ivóvízszennyezés és műtrágyapazarlás, és a
műtrágyákkal talajterhelés, környezetkárosítás előző 60 éves összértéke alapján kérjük kiszámítani!
* Ptk. 484-487. § szabályai az új Polgári Törvénykönyvben: „Megbízás nélküli ügyvitel 6:583. §”.
Melléklet:
„A JOBBIKKAL ÉS A KISGAZDAPÁRTTAL KÖZÖS KÖZÉRDEKŰ
JAVASLATOM AZ
IVÓVÍZ
SZENNYEZETTSÉG TITKOLÁSOS
NÉPIRTÁS
LEÁLLÍTÁSÁRA” című méréstani dokumentum (kód: vm-atvilagitas-140110).
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2014/01/vm-atvilagitas-140110-email2.pdf
Verőce, 2014. 01. 24. Tejfalussy András
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