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Kód: europai-unios-szennycsatornazasi-korrupcio-120308a Budapest, 2012. március 08.  

 

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE, a Ptk. 484-487. § szerinti kárelhárításként.  

 

Tárgy: ORSZÁGOS VÍZÜGYI KORRUPCIÓS CSALÁS az Országgyűlés hamis törvényei és 
hamis önkormányzati rendeletek alapján, melyet a Nemzetközi Valutaalap és Európai Unió pénzel. 

 

Felkérjük az Európai Unió illetékes szerveit, hogy vizsgálják ki az ügyet, és állítsák le a vízügyi és 
környezetvédelmi korrupciót, azt, hogy a műtrágyázott és vegyszerezett területeken „a felszín alatti 
ivóvízkészletek védelme” ürügyén a magyarok egészségét veszélyeztető szennycsatornázást pénzel a 
Nemzetközi Valutaalap és Európai Unió, a magyar kormányok és önkormányzatok csalásai útján. 

 

A korrupt magyarországi kormányok és a 3200 önkormányzat vezetői, testületei többsége, újabban 
környezetterhelési büntetés fizetésére kényszerítéssel is, igyekeznek rábeszélni, rákényszeríteni a 
magyar lakosságot, hogy azokban a kertekben se hasznosítsák altalaj öntözésre és növénytáplálásra a 
háztartási szennyvizüket, benne a saját ürüléküket, ahol hatóságilag engedélyezve van az állati trágya 
használat, a műtrágyahasználat, és a gyomirtók és egyéb mezőgazdasági mérgek használata. 

 

Tudatosan kényszerítik a magyar lakosságot, hogy a háztartási szennyvizet ezeknél az ingatlanoknál is 
vezessék a központi szennycsatornákba. Emellett rábeszélik, hogy „granulált szennyvíziszapként” 
visszavásárolhatják a vízművektől, ha mégis hasznosítani szeretnék szerves trágyaként a kertjeikben.  
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A vízművek az általuk csak részben megtisztított háztartási szennyvizet, benne hagyva pl. a fertőző 
vírusokat is, bevezeti azokba a folyókba, amelyekből a vezetékes ivóvizet állítják elő homok-kavics 
szűrök és klórozásos fertőtlenítés útján, amellyel szintén nem lehet eltávolítani a vegyi anyagok és a 
fertőző vírusok nagy részét, tehát azok bejutnak a vezetékes ivóvízbe és közvetlenül veszélyeztetik a 
minderről mit sem sejtő magyar lakosság egészségét. Az ily módon okozott közveszély azért sem 
köztudott, mert az a néhány szennyező féleség, amelyet nagy ritkán mérnek, nem terjed ki számos 
veszélyes mezőgazdasági méregre és a fertőző vírusokra. A mérés ritkaságáról annyit, hogy pl. az 
Állami Népegészségügyi Szolgálat akkreditált laboratóriumaiban csak kb. 128.000 db. vízmintát 
ellenőriznek évente, vagyis településenként csak 128.000 : 3200 = 40 darabot, tehát csak kb. 8 
naponként 1-1 db.vízmintát (átlag). Mindezek hivatalos bizonyítékait lásd http://aquanet1.net76.net. 

 

Azért lehetséges a fenti csalás, mert óriási pénzeket vágnak zsebre a szennycsatorna építő cégek, és 
utána a vízművek is, amely az addigi vízdíj kétszereséért adhatja a vezetékes ivóvizet, rászámolva 
szennycsatorna használati díjat is. A vízművek ivóvíz előállítási önköltsége köbméterenként csak kb. 
40 Ft, de a gyakorlatilag ellenőrizetlen mértékben szennyezett vezetékes ivóvízért akár 1000 Ft-ot is 
felszámolhat köbméterenként a szennycsatorna használati díjjal együtt, mint „önkormányzati adót”. 
Az Országgyűlés lehetővé tette, hogy a szennyezett ivóvíz hamis árát adóként kényszerítsék rá az 
önkormányzatok a magyar lakosságra, vagyis hivatalosan nem az önkormányzatok, hanem a vízművek 
gazdagodnak az Európai Unió  

hibás szennycsatornázási normáin alapuló szennycsatorna- építést pénzelési és lakosságot fertőzési, 
mérgezési, minket (életrövidítéssel is) megrablási csaláson.  

Az általam képviselt Agroanalízis gmk v.a. részére, kérem a kárelhárítási költségeink megtérítését! 
Copy: Fővárosi Bíróság t. Cégbírósága, hiv.: Cgt.01-10/022069/15. Kapják még: Orbán Viktor 
miniszterelnök, Dr. Fazekas Sándor miniszter, Dr. Illés Zoltán államtitkár (nyílt közérdekű 
bejelentésként).  
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