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Közérdekű kárelhárítási javaslat a Ptk. 484-487. § szerinti „megbízás nélküli ügyvitel” útján: 
REZSICSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉG A HÁZIKERTTEL RENDELKEZŐK SZÁMÁRA 
 
 
 
 
Azokban a házikertekben, ahol a felszín alatti víz védelmére nincs megtiltva az állati trágyával és 
műtrágyával trágyázás, vissza kell térni az ott termett zöldségek, gyümölcsök megemésztése során 
keletkező emberi és állati ürülék talajtrágyaként való felhasználására, biológiai újrahasznosítására. 
 
Ez nem igényel komoly erőfeszítést igényel az ingatlantulajdonosok részéről, ugyanis az eddigi 
hibás rendeletek következtében a legtöbb helyen eltűntek az ásott és fúrt ivóvízkutak. Ahol vannak, 
ott sincs probléma, ugyanis egyre olcsóbb működésű energia-újrahasznosító ivóvíz desztillálók 
kaphatók, amelyekkel a víz elgőzölögtetéséhez felhasznált összes hőenergia visszanyerhető a gőz 
vízzé visszahűtésekor), tehát olyan kerti kutakból is egészséges, tiszta ivóvíz nyerhető, amelyekbe 
leszivároghat műtrágya, növényvédőszer, állati- vagy emberi trágya, háziszennyvíz a talajfelszínről. 
 
Korábban minden kerttulajdonos tudta ezt és alkalmazta. Mostanában azonban valakik, valamiért 
büntgetik a HAGYOMÁNYOS FÖLDES FALÚ EMÉSZTŐGÖDRÖK HASZNÁLÓIT „a felszín 
alatti ivóvízkészletek tisztaságát őrzés, környezet- és egészségvédelem” ürügyén. Ott is, ahol az 
emberi ürülék helyettesítésére műtrágyák használatát engedélyezik és akadályozzák a kerti kút víz 
ivóvízként használatát. Magyarázatul szolgálnak az időközben előkerült alábbi titkosszolgálati 
programok, melyek előírják, hogy szennyeződött vizet ivásra kell kényszeríteni a „bennszülötteket”: 
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Kérem Dr. Illés Zoltán államtitkár úrtól, hogy e rezsicsökkentést rendelet-módosítással segítsék elő! 
 
 
 
Verőce, 2013. 08. 20.                             Tejfalussy András (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com) 
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Regie növelő szennycsatorna korrupció 
 

79. E-mail könyv: Miért akadályozzák az otthoni vízátpárlást? 
 
 

feladó:  András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>  

címzett:  "zoltan.illes" <zoltan.illes@vm.gov.hu>; 
 lu <lu@mku.hu> 

másolatot 
kap: 

 miniszter <miniszter@vm.gov.hu>; 
 Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>; 
 Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>; 
 "Dr. Navracsics Tibor mimiszter-helyettes" <tibor.navracsics@parlament.hu> 

   
dátum:  2013. augusztus 20. 12:08 

tárgy:  Közérdekű kárelhárítási javaslat a Ptk. 484-487. § szerinti "megbízás nélküli ügyvitel" útján: 
REZSICSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉG A HÁZIKERTTEL RENDELKEZŐK SZÁMÁRA 
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