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Dr. Darák Péter Kúria legfelsőbb bírósági elnök úr kezéhez,
az ügybeli korábbi feljelentések kiegészítésére megküldve!
Tárgy:  Bebizonyított bűnpártolás a Fővárosi Törvényszék
68.P.23.501/2016/8-1.sz., 2018. január 12.-i hamis végzése.

Tisztelt Ítélőtábla!    

Hamis iktatásra alapozott bűnpártolás a Fővárosi Törvényszék fenti aláíratlan hamis végzése: az alperesek károkozásai
megállapíttatására indított megállapítási per keresetemet kártérítési keresetként iktatták, egy 2.P.20.129/1993 .perbeli
1996-os keresetpontosítás alapján, amivel bizonyítottam, hogy az OTP felénk 100.000.000 Ft-os kárelhárítási díjjal
tartozásának a megállapítását miniszterek, ügyészek és bírák ellenem szervezett veretéssel stb. akadályozzák, s ezeket a
köztársasági elnökök az X-398/98. hamis levelükkel, s a verető bírót bírósági elnökké kinevezéssel is, maguk is fedezik.

A hamis iktatás alapján azzal akartak belerángatni a 100.000.000,-Ft alapján illetékfizetésre, hogy „kártérítési kereset
pontosítást” kértek, amit nem voltam hajlandó megtenni. Erre hivatkozva kártérítési peri illetéket akarnak fizettetni, ami
nyilvánvaló csalás a Fővárosi Törvényszék ügyintézői részéről. Követelem a hamis végzés visszavonását és az ügy
bűnügyi- és megállapítási keresetként is tárgyalását az előzmény miatt: 

1993-ban,  2.P.20.129/1993.  számon,  az  Agroanalízis  Tudományos  Társaság  Környezetvédelmi  és  Gazdaságosság
Ellenőrző Központja  PJT ill.  gmk vezetőjeként,  keresettel  fordultam a Fővárosi   Bírósághoz.  A mérgező kálisóval
műtrágyáztatással  és  a  humuszt  termelni  képtelen  „humusztermelő  gilisztákkal”  folytatott  károkozást  leleplező,
nemzetközi szabadalmaim szerinti ANTIRANDOM sokváltozós biológiai hatásmérések alapján, mint feltaláló is. Azért,
hogy jogerős ítélettel állapítsák meg az állami szervek károkozásait és ezek általunk leleplezését. A károkozásokat a
biológiai hatás vizsgáló mérések alapján eredetileg minisztériumi és országgyűlési megbízásból derítettem ki. Később
viszont, miután a mérgező kálium használatért felelős miniszterek az országgyűlésben szembehazudták a biológiai hatás
vizsgáló mérések eredményeit (8253. miniszteri válasz, 1992. december 8.), megbízás nélküli ügyvivőként folytattam a
károkozás  leleplezést  (Ptk.).  Ezért  a  2.P.0.129/1993.  pert  a  megbízás  nélküli  kárelhárítási   munkavégzésünk
kifizettetésére is indítottam.

A  Fővárosi  Bíróság  azzal  az  ürüggyel  halogatta  kereset  letárgyalását,  hogy  kötelesek  megvárni,  sikerül-e  a
károkozásokért felelős mezőgazdasági miniszternek az ügyészek útján gondnokság alá helyeztetniük egy érvénytelen
elmeorvosi  vélemény alapján,  amit  csaló  elmeorvosok a  40 fokos  lázam közben,  azt  letagadva 1980.  január  2-án
hamisítottak, egy, a találmányi kutatási anyagaim eltüntetőit fedező csepeli kutatóintézet vezető (dr. Albert Béla) által
ellenem hamis váddal indított perben, és amit a megrendelő bíró sem mert ítélettel megerősíteni, vagyis érvénytelen. 

A hazai  bíróságok  a  mai  napig  nem voltak  hajlandók  letárgyalni  a  keresetet,  annak  ellenére,  hogy  a  nem létező
humusztermelő giliszták tenyésztésének a hitelezését leleplezéssel az OTP-nél elhárított 12 milliárd forintos további
hitelezést és azon alapuló további károkozást leállítottuk és a keresetet erre vonatkozóan egy egyetemi professzor Dr.
Czugler Péter ügyvéd úr pontosította, aki korábban bíró is volt. Az 1996-os keresetpontosítást követően egy váci bíró a
rendőrökkel  összeveretett  és  úgy hurcoltatott  maga elé,  hogy a  gilisztázási  és  káliummal  műtrágyázási  csalásokért
felelős  miniszterek  titkos  követelésére  cselekvőképesség  korlátozó  gondnokság  alá  helyezzen,  de  a  tárgyaláson
belebuktattam az okirat hamisításaiba. Miközben megpróbáltak agyrázkódásosra veretés után gondnokság alá helyezni,
az alperes OTP az I-XII. Ker. ügyészségi vezető közreműködésével lelopta a szabadalmaim hasznosítása alapján az
Innofinance  Innovációs  Bank által  a  társaságunk részére  átutalt  514.000.-Ft-ot  a  Bp.  III.  ker.  OTP fióknál  tartott,
nevemen lévő magánszámláról. Az OTP máig sem adta vissza a pénzünket. Most, hogy újra ítéletet kértem az 50.000
embert  eladósító  és  közülük  20  embert  öngyilkosságba  hajszoló  hitelezési  csalási  ügyében,  az  ügyészek  ismét
megpróbálták, hogy hamis elmeorvosi szakvélemény alapján gondnokság alá helyeztessenek, de megint belebuktak.
Tehát  rablógyilkosokat  fedező,  bankári,  minisztériumi,  ügyészi,  rendőri  bírói  maffia  tevékenységről  van  szó!
Méltányossági alapon teljes költség- és illetékmentességet és a magánvádhoz is kirendelt ingyenes ügyvédet kérek! 

Budapest, 2018. január 31. 

(Cégbíróságon hitelesített aláírás) 5 db eredeti példányban, iktatott 5. példányát visszavárólag!


