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KONCEPCIÓS PERBE  BEAVATKOZÁS,  A  MAGYAR TERMŐFÖLD-  ÉS  LAKOSSÁG
MÉRGEZTETŐ  HIVATALOK  ÁLTAL  MEGTÁMADOTT  HARMATHY  ILDIKÓ
BIOLÓGUS MELLETT.

HARMATHY  ILDIKÓ  PERÉBEN  A  PERNYERÉSE  ELŐSEGÍTÉSÉRE  BENYÚJTOTT
BEAVATKOZÓI KÉRELEM, AZ ELJÁRÓ BÍRÓSÁG ISMERETE HIÁNYÁBAN A LEGFELSŐBB
BÍRÓSÁGHOZ (KÚRIÁHOZ) BENYÚJTVA:

A  GAZDÁK  A  ROSSZ  TERMŐFÖLDHASZNÁLATI  TÖRVÉNY  KÖVETKEZTÉBEN  AZÉRT  IS
TŐKESZEGÉNYEK,  MERT  A  FÖLDFELVÁSÁRLÓ  KÜLFÖLDI  SPEKULÁNSOK  HELYZETBE
HOZÁSA  CÉLJÁBÓL  AGRÁREGYETEMI  ÉS  TUDOMÁNYOS  AKADÉMIAI  HAMIS
SZAKÉRTŐKRE HALLGATÓ HAZAI KORMÁNYOK KB.  1960-ÓTA KÁROSÍTJÁK A MAGYAR
GAZDÁLKODÓKAT  AZZAL,  HOGY  KONYHASÓVAL  KEVERT  KÁLISÓVAL  SZÓRATJÁK,
MÉRGEZIK, ASZÁLYOSÍTJÁK A TERMŐTERÜLETEKET. A KÁLISÓ HASONLÓAN ASZÁLYOSÍT
MINT A KONYHASÓ LÁSD 1-2. MELLÉKLET! 

A HAZAI KORMÁNYOK, A JELENLEGI IS, A MÉRGEZŐ KÁLIUMMŰTRÁGYÁKON KÍVÜL IS,
AZ  ÉTELADALÉKKÉNT  (PL.  TIMSÓ),  ÉS  A  KONYHASÓ  HELYETT  ÉTELÍZESÍTŐKÉNT
ALKALMAZTATOTT  MÉRGEZŐ  KÁLIUMKLORID,  KÁLIUMCITRÁT  STB.
KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL (PL. REDI SÓ, BONSALT,  VIVEGA, BONASAL, SARA LEE STB.)
BETEGÍTIK,  BÁRGYUSÍTJÁK,  ÉLETRÖVIDÍTIK,  IVARTALANÍTJÁK  A  MAGYAROKAT.
MÉRGEZIK  AZ  ÉLELMISZER  FOGYASZTÓ  MAGYAR  EMBEREKET  ÉS  GAZDASÁGI
ÁLLATOKAT. A „NEMZETI SÓCSÖKKENTÉSI STOP SÓ PROGRAMJUKNAK EZ AZ ELTITKOLT
TÉNYLEGES CÉLJA, LÉNYEGE, LÁSD 3. ÉS 4. MELLÉKLET.

AZÉRT  IS  JELENTKEZEM  BEAVATKOZÓNAK  A  PERBE,  MERT  HARMATHY  ILDIKÓ  IS
RÉSZTVETT  A  KÁLIUM  MŰTRÁGYÁVAL  TERMŐFÖLD-  ÉS  ÉLELMISZER  MÉRGEZÉS
LELEPLEZÉSÉBEN.  AZ  ORSZÁGUNKAT  KÁROSÍTÓ  BŰNELKÖVETÉSSEL  ÉS  A  TÖBBI
ELKÖVETŐ  BŰNPÁRTOLÁSÁVAL  VÁDOLHATÓ  MINISZTEREK,  ÁLLAMTIKTKÁROK,
ÜGYÉSZEK  ÉS  EGYÉB  HIVATALNOKOK  INDÍTOTTÁK  (TITKOSÍTÁSSAL)  A  MAGYAR
TERMŐFÖLDET ÉS A MAGYAR LAKOSSÁGOT ÁLTALAM MENTENI PRÓBÁLÁST „MEGTORLÓ
ELJÁRÁSOKAT” IS. (LÁSD 5-7. MELLÉKLET).

AZ ÉTKEZÉSI SÓ HELYETTESÍTŐJEKÉNT ÉS GYÓGYTÁPSZERKÉNT IS ÁRUSÍTOTT REDI SÓ
(98%-OS  KÁLISÓ),  ÉS  A  GYÓGYSZERKÉNT  ÁRUSÍTOTT  KÁLIUM  RETARD  TABLETTA
KÁLIUMVEGYÜLETEK  MÉRGEZŐSÉGÉT  BIZONYÍTÓ  HATÁS  KALIBRÁLÓ  MÉRÉSEIK
EREDMÉNYÉT MEGHAMISÍTOTTÁK.  ELLENÜK ÉS AZ ŐKET BŰNPÁRTOLÓK ELLEN KELL
ELJÁRNIA A BÍRÓSÁGNAK, MIELŐTT A HARMATHY ILDIKÓ ELLENI A SZÁNTÓFÖLD PIAC
TERÜLETEKÉNT HASZNOSÍTÁSA ELLEN FELHOZOTT VÁDAT,  „KÖRNYEZETKÁROSÍTÁST”
BÍRÁLNÁK.  UGYANIS  A  13.B.24.211/1993/2.  PKKB.  VÉGZÉS  ALAPJÁN  INDULT
NYOMOZÁS SORÁN A FŐRENDŐRÖK ÉS AZ FŐÜGYÉSZEK A BRFK ÁLTAL BESZERZETT
HATÁS KALIBRÁLÓ MÉRÉSEK KLINIKAI MÉRÉSI DOKUMENTUMAIT IS SZEMBEHAZUDTÁK,
LETAGADTÁK! AZ ILLETÉKES MINISZTEREK, FŐRENDŐRÖK ÉS FŐÜGYÉSZEK ÉS FŐBÍRÓK
EZZEL KAPCSOLATOS BŰNELKÖVETÉSEI BIZONYÍTÉKAIT LÁSD A WWW.TEJFALUSSY.COM
ÚJ  HONLAPOMON  ÉS  AZ  AZON  BELÜL  MŰKÖDŐ  ELŐZŐ  KORÁBBI  HONLAPUNKON:
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WWW.AQUANET.FW.HU.

KÉREM  A  BEAVATKOZÓKÉNT  ELFOGADÁSOMAT  ÉS  A  FENTIEK  ELŐZETES
BÜNTETŐPERBEN TISZTÁZÁSÁT (Be. 55. § és 212. §), MIELŐTT A HARMATHY ILDIKÓ
ELLEN FELHOZOTT VÁDAK VONATKOZÁSÁBAN ÍTÉLKEZNÉNEK!

BEAVATKOZÓKÉNT  ÍRÁSBAN,  ELEKTRONIKUS  LEVELEZÉSSEL  KÍVÁNOM  INTÉZNI  AZ
ÜGYET.  KÉREM VALAMENNYI  IRAT  MEGKÜLDÉSÉT.  A  TÁRGYALÁSOK TÁVOLLÉTEMBEN
MEGTARTÁSÁT, ÉS MÉLTÁNYOSSÁGBÓL ILLETÉKMENTESSÉGET KÉREK (MINT PTK. 484-
487. § SZERINTI KÖZÉRFDEKŰ KÁRELHÁRÍTÓ).

MELLÉKLETEK: 

1. Kód: aszalykar-fokozoit-feljelentes-130808,

2. Kód: stefanovitsek-csalasai-130805,

3. Kód: mehnam-info-termofold-130321, 

4. Kód: mehnam-info-egeszseg-130319,

5. ingatlantulajdon-rezsi-novelo-csalokat-feljelentes-130811a,

6. fuzfoi-csalok-elleni-feljelentes-130314

7. HARMATHY-ILDIKO-PERE-130811  (Internetes  hír,  melyből  tudomást  szereztem a
Harmathy Ildikó elleni koncepciós perről).

Verőce, 2013. 08. 12.

Tejfalussy András  (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com)
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Melléklet-1.
Tejfalussy András okl. mérnök, Ptk. 484-487. §. szerinti közérdekű bejelentésekkel és -javaslatokkal
kárelhárító méréstani szakértő, AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk, cégbíróság
által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115. www.tejfalussy.com, tel.: +36-202181408
MEHNAM-info                                                                Kód: aszalykar-fokozoit-feljelentes-130808
Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter részére 
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1055 Budapest, Kossuth tér 11.

TISZTELT MINISZTER ÚR!

Ön  a  médiában  százmilliárd  forintra  becsülte  az  idei  aszálykárt.  Az  Önökhöz  benyújtott
Petíciónkban  –  amelyekre  Önök  nem  hajlandók  sem  válaszolni,  sem  a  javasolt  kárelhárító
intézkedéseket  megtenni,  bizonyítottuk,  hogy az  egyre  fokozódó  hazai  aszálykárnak  a  magyar
tudományos akadémiai és egyetemi kutatóintézetek korrupt vezetősége által szervezett és fenntartott
tudatos műtrágyázási csalás az oka. Jelentse fel őket aszálykár fokozás váddal! A kálisó hasonlóan
ellehetetleníti a növénytermesztést, mint a konyhasó. Az International Fertilizer Association újabban
interneten is közzétett adataiból látható, hogy csak az izraeli ügynökök által könnyen befolyásolni
tudott országokban használják a nitrogénhez képest jelentős, 1/1-1/3 aránnyal a kálisót, Kína és az
Iszlám országok kálisóval műtrágyázása sokkal kisebb, nulla vagy elhanyagolható. 

Előbb a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, a jelenlegi Vidékfejlesztési Minisztérium
jogelődje Növényvédelmi és Agrokémiai Központja alkalmazottaként 1979-80-ban 2000-nél több
parcellával  végzett  „Hullámanalizátoros”  hatás-kalibráló  méréseimből,  majd  az  általam vezetett
Agroanalízis Tudományos Társaság Környezetvédelmi és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk
által sok tízezer parcellával elvégzett konkrét hatáskalibráló méréseink is bizonyították. Miután a
Mezőhegyesi  Mezőgazdasági  Kombinátnál  végzett  3000-nél  több  parcellás  mérésünk  adatai
bebizonyították, hogy cukorrépánál is igencsak káros a kálisóval műtrágyázás, a kombinát illetékes
agrokémikusa  dr.  Müller  Lajosné  átadta  nekem  a  Gödöllői  Agrártudományi  Egyetemi  doktori
disszertációját (1967-69), melyben Dr. Tölgyesi György, a neves kutató hasonló eredményű korábbi
méréseit  is  dokumentálva,  saját  méréseivel  bebizonyította,  hogy  a  mezőhegyesi  gyümölcsfák
levélsárgulásának,  pusztulásának  a  kálisóval  műtrágyázással  a  talajvízben  többszörösére  növelt
káliumtartalom a főoka. Az agrártudományi és tudományos akadémiai szakértők a károsító hatások
ismeretében, tudatosan károkozási célból engedik használni a kálisót és a konyhasót műtrágyaként! 

A műtrágyázási csalást a magyar gazdákat kálisóval és konyhasóval műtrágyázással, csődbe juttatni
akaró magyarországi izraelbérenc hazaáruló tudományos kutatók hiányos műtrágya kombinációs,
zavarosított  mérési  elrendezéses  („randomizált”)  teljesen pontatlan  mérései  és  hamis  statisztikai
kiértékelései, és a kálisóval és konyhasóval műtrágyázás károsságát kimutató pontosabb mérések
eredményeit  szembehazudásai,  eltitkolásai, meghamisításai fedezik.  pl.  a „40%-os kálisó” hamis
nevű műtrágyában 26% konyhasótartalmat is engedélyeztek. A kálisóval és vagy a kálisóval kevert
konyhasóval műtrágyázással lehet a leghatékonyabban tönkretenni egy ország növénytermesztését,
sőt a növényeket fogyasztó állatokat és embereket is, mert a kálisó mérgezőre növeli a növények
káliumtartalmát és ezáltal mindenféle betegségeket, rákot, ivartalanságot stb. keletkeztet. A talajban
90 mg/kg a vízoldott kálium tényleges optimuma, de a Biokultúra Egyesület 250 mg/kg-ra felcsalta!

Melléklet:  Fideszes és Jobbikos szakpolitikusoknak is káliummal talajmérgeztető bűnözők a
tanácsadói? Kód: stefanovitsek-csalasai -130805

Verőce, 2013. 08. 08. Üdvözlettel: Tejfalussy András ( tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com )
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Melléklet-2.
Kód: stefanovitsek-csalasai -130805

A MINISZTEREK VÁLASZRA SEM MÉLTATTÁK AZ ALÁBBI TÁRGYÚ PETÍCIÓNKAT

Észre kell vennünk a sajnálatos tényt, hogy hamis „tényeket”, hamis matematikára alapozott hibás
szakmai döntéseket is jogszerűnek tüntetnek fel előttünk, miközben ezek tűrése miatt nyilvánosan is
gúnyolnak minket. A Jobbik szakpolitikusainak a szakértői is a káliummal műtrágyáztató bűnözők?!

3. éve semmibevett petíciónk lényege: Stefanovits Pál talajtani egyetemi professzor és tanítványai
kieszeltek és ma is tanítanak egy matematikai-statisztikai hatáskalibráló mérési csalást. Azt találták
ki,  hogy  bármely  egy  pontból  származó  kb.  ½ kg-nyi  talajminta  oldatának  a  laboratóriumi
műszerekkel  mért  adatai  a  gyökérzóna kb.  5  méter  mélységig  jellemzik  egy 2  hektáros  terület
talaját. Sőt 80 hektáros területet, vagy még nagyobbat is, ha növelik az eredményt ábrázoló térkép
léptékét*.  Azután  erre  alapozva  és  egyes  hazai  talajok  káliumtartalma  veszélyes  fogyására
hivatkozva** (a hazai talajok átlag kálium-tartalma 1-6%-os. Ahol 2%-os, kb. 150.000 kg ingyen
kálium van egy 1000 nm-es kert 5 méter mély gyökérzónájában. Ők „a talajt káliumban gazdagítás”
címén import kálisóval műtrágyáztatják a magyar termőföldeket, kb. 1960-óta. A minisztériumok
engedélyével pl. olyan kálisót árusítanak „40%-os kálisó” hamis elnevezéssel, amiben a kb. 60%
kálium klorid mellett kb. 26% NaCl konyhasó is van. A kálisó (éppúgy mint a konyhasó) nem a
termést, hanem a termelési költségeket és az aszályos időjárás kárát növeli***. Előbb évente, majd
3 évente, de akkor 3x-os dózissal használnak ilyen műtrágyát. A periódikus kálium műtrágyázásért
kitüntették a csalókat**** 
Bizonyítékok:   * Stefanovits Pál egyetemi talajtani jegyzetéből a térképléptékre is alapozott csalás.
** Stefanovits 600 mintából formált összesítő véleményt hazánk összes talaja „káliumkészletéről”.
*** A fóliaházi mesterséges aszályt a kálisóval nem műtrágyázott növények túlélték, a többi nem.
****Kitüntették a Periódikus kálium műtrágyázás csalásért az agrártudományegyetemi kutatókat.

Egy hamis matematikára tanítottaktól felnőttként sem várható, hogy szabálytalannak lássa, hogy a
bírák a 2006-os szemkilövetés tudatosságának a bizonyítottságát semmibe vették és az elkövetőket
felbujtó állami vezetőket nem büntetik. Tényleges jogállamban ez olyan terrorbűncselekmény, ami,
és aminek a következménye például a következő egyenlettel írható le: „Tudatos szemkilövetés =
halálbüntetés”. Nálunk „megengedett matematikai művelettel”, nullával szorzással eltüntethetik az
egész egyenletet.  Ilyenkor a bíróságok látszólag támadhatatlan jogszerűséggel járnak el,  mivel a
hazai iskolák, a tudomány egyetemek tananyaga szerinti matematikai sem tiltja a nullával szorzást,
s  hazánkban mindent megengedtek,  amit  konkrét jogszabály nem tilt,  s  a  bírák a „matematikai
logika  szabályait  betartva  döntöttek”.  Mind  eközben  gyermekeink  boldog  arccal  skandálják
Feuchtwanger  „Jud  Süss”  című  könyvéből  a  „Jézus  a  legjobb  számolómester”  című  alábbi
versikét?!: 

„Ottan is tud összeadni
Jézusom, és tud szorozni,
Ahol csupa nulla van”.

Mivel  gyermekeink  gondolkodásának  fejlődését,  személyes  döntéseit  a  hozzájuk  eljutó  helyes
ismeretek, pontos adatok, helyes emberi viselkedési minták, helyzetmegítélési helyes kritériumok,
valamint ezek ellentétei: az elfogadtatott hamis és vagy hiányos adatok, hibás példaképek, közösség
sértő  modellek  útján  „beprogramozott”  helytelen  emberi  viselkedési  minták  és  hamis  és  vagy
hiányos helyzetmegítélési kritériumok stb. is befolyásolják, fontos, hogy időben segítsünk nekik, az
előbbiek alkalmazását és az utóbbiak elhárítását lehetővé tevő adatok és technikák megmutatásával.
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Verőce, 2013. 08. 05.   Tejfalussy András
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Melléklet-3.
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Melléklet-4.
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Melléklet-5.

Tejfalussy András okl. mérnök, Ptk. 484-487. §. szerinti közérdekű bejelentésekkel és -javaslatokkal
kárelhárító méréstani szakértő, AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk, cégbíróság
által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115. www.tejfalussy.com, tel.: +36-202181408
MEHNAM-info                               Kód: ingatlantulajdon-rezsi-novelo-csalokat-feljelentes-130811a

INGATLANTULAJDON-REZSI NÖVELŐ CSALÓKAT FELJELENTÉS

Balatonfűzfő önkormányzata a nyilvánvalóan korrupción alapuló rendeletek alapján lehetővé teszi,
hogy az általa foglalkoztatott VERTIKÁL Zrt. szemételviteli számlákkal zaklasson egy nem létező
szemétgyűjtő edény „kuka” ennyiszer, annyiszor általa ürítését számlázva, visszamenőlegesen arra
az időszakra is, amikor egyszer sem vitt el a telkemről hulladékot, mert a nem komposztálható, ott
létrejött nyaralótelki hulladékot a Budapesti lakásunk szemetével együtt dobtam ki. Közérdekből is
kénytelen vagyok feljelenteni őket, miután a jegyző megígérte, hogy rendezi a kérdést, de nem tette
meg. Illés Zoltán VM államtitkár úrnak is többször jeleztem, hogy lejáratja a kormányt, ha egy
nyaralótelek (vagy lakótelek) rezsijét hamis szemétszállítási számlákkal engedik növelni. Közben a
veszprémi ügyészség elutasította a hamis szemételviteli számlák miatti feljelentést, mert szerinte a
hamis  számlázás  csak  20.000,-Ft  felett  bűncselekmény.  (Újabban  már  több  mint  80.000,-Ft-ot
próbálnak  behajtani  a  hamis,  az  el  nem vitt  szemét  elszállítását  számlázás  alapján.)  Ezenfelül
ugyanez az önkormányzat küldött egy másik számlát, hogy 5 évre visszamenőleg fizessek félmillió
Ft telekadót a beépítetlen nyaralótelek után. Elképesztő összeg, teljesen finanszírozhatatlan, nem
lehet kifizetni a nyugdíjból. Nemrég pedig súlyos büntetéssel fenyegettek meg, ha nem kötök rá (a
telken még nem létező lakóházat) az önkormányzati szennycsatorna hálózatra. Ez is nyilvánvalóan
korrupción alapuló rendeleti csalás, az, hogy a felszín alatti ivóvízkészlet védése ürügyén büntetik a
szennycsatornájukra igényt nem tartó, a saját szennyvizüket a saját kertjük öntözésére, növényei
táplálásra hagyományos módon használó telektulajdonosokat. Bizonyítja a csalást, hogy ugyanott,
ugyanakkor a felszín alatti vízkészletet szennyező növényvédő szerek, műtrágyák és állati trágyák
használata meg van engedve, vagyis nem a környezetvédelem, egészségvédelem a tényleges cél,
hanem a lakosság eladósítása, rezsijének növelése, hogy elárverezhessék az eladósodott ingatlanát
(nyilván ezúton biztosíthatnak olcsó ingatlant a hazánk területét megszerezni akaró külföldieknek).

Kérem,  hogy  váltsák  le  a  hamis  rendeletetek  érvényben  tartásával  csalást  bűnpártoló  korrupt
önkormányzati képviselőket és egyéb hivatalnokokat és ne kérkedjenek rezsicsökkentéssel, míg ez
meg nem történt!

Közérdekű  bejelentésként  kapja  Orbán  Viktor  miniszterelnök,  a  hozzám  intézett  2013.  júliusi
üzenetére válaszként, feljelentésként is kapja:  dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és a
Legfőbb Ügyész.

Melléklet: fuzfoi-szemetesekrol-111207

Budapest, 2013. augusztus 11.

Tejfalussy András, a Balatonfűzfő, Dobó u. 9. 
nyaralótelek tulajdonosa, email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

16/19. oldal, 2013-08-11, Kód: perbe-beavatkozas-harmathy-ildiko-mellett-130808

www.tejfalussy.com

mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
http://www.tejfalussy.com/


Melléklet-6.

17/19. oldal, 2013-08-11, Kód: perbe-beavatkozas-harmathy-ildiko-mellett-130808

www.tejfalussy.com



Mellélket-7.

KÓD: HARMATHY-ILDIKO-PERE-130811

Ha Keszthely, akkor...    MONITOR MAGAZIN

Bíróság elé áll a káptalantóti termelői piac tulajdonosa

2013. augusztus 01. balaton, MTI 
Felhagyott az átminősítési eljárással Harmathy Ildikó, a káptalantóti Liliomkert termelői 

piac tulajdonosa, akinek októberben természetkárosítás miatt bíróság elé kell állnia. 

A Liliomkertet - amely termelői piacként működik, de egyben a Balaton-felvidék egy különleges 
turisztikai látványosságává nőtte ki magát hat éves működése alatt - a sümegi építési hatóság döntése 
értelmében 2011 novemberében el kellett volna bontani, visszaállítva a falu határában lévő terület 
eredeti állapotát szántóként, mivel a hatályos törvények értelmében piac nem kaphat működési 
engedélyt mezőgazdasági besorolású területen.
Az építési hatóság nyomán a földhivatal a szántó állapot visszaállítására kötelezte a tulajdonost, akire 
eddig összesen 5,3 millió forint bírságot szabtak ki a hatóságok. Tavaly újabb bontási határozat 
született a Liliomkert-ügyében.
Szintén tavaly, az építési hatóság első határozata után a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóságának szakvéleménye alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség 3,75 millió forintos bírságot szabott ki a piac tulajdonosára, természetkárosítás 
miatt.
A természetkárosítás miatt az ügyészség vádat emelet Harmathy Ildikó ellen, akinek októberben 
bíróság elé kell állnia.
Ezzel kapcsolatban az MTI-nek azt mondta: a szántó nem természeti elem, hanem az ember által 
alakított környezet, tehát a természetkárosítást nem követte el.
A Liliomkert sorsáról a tulajdonos elmondta: tavaly, miután egyeztetést folytatott a 
szakminisztériummal, úgy tűnt, hogy a terület átminősítésével megoldódik a több mint kétszáz árusnak 
helyet biztosító piac sorsa, ám mégis felhagyott az átminősítéssel, mivel a gazdák helyzete szinte 
reménytelen.
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"Nem dobok ki 20 millió forintot feleslegesen, amikor a gazdák a rossz termőföld-használati törvény 
miatt tőkeszegények, támogatásokat pedig nem kapnak" - fogalmazott a tulajdonos.
Kifejtette: a spekulánsok miatt a termőföld ára felment, a kis termelők kiszorultak a rendszerből, saját 
tőkéjük nincs, pályázati forrásokhoz pedig nem jutnak hozzá. A biológus-mérnök számításai szerint 
egymillió, egymillió-kétszázezer hektár termőföld műveletlen ma Magyarországon, ezeket kellene a 
családi gazdaságokban elosztani. Hozzátette: szeretne ehhez a munkához hozzáfogni jövőre, 
Káptalantóti polgármestereként, ám addig meg kell nyernie az ellene indított pert.

*

19/19. oldal, 2013-08-11, Kód: perbe-beavatkozas-harmathy-ildiko-mellett-130808

www.tejfalussy.com


	KÓD: HARMATHY-ILDIKO-PERE-130811
	Ha Keszthely, akkor... MONITOR MAGAZIN
	Bíróság elé áll a káptalantóti termelői piac tulajdonosa



