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A MAGYAROK SZABAD JOGÉRVÉNYESÍTÉSÉT KORLÁTOZÓ TÖRVÉNYI DISZKRIMINÁCIÓK ELLEN
Ha a törvényszékekhez csak ügyvéden keresztül lehet fordulni, erre csak a gazdagabbaknak lesz lehetőségük. Megfosztja a
szegényebbeket a bírósági jogorvoslat lehetőségétől. Eddig is akadályozták a magyar emberek jog érvényesítését, például iratkezelési
csalásokkal! A kötelező ügyvéd-foglalkoztatás előírás mindennek a teteje!
Például: 1993-ban benyújtottam egy keresetet, amit 1996-ban egy olyan ügyvéd pontosított, aki egyetemi tanár és előtte
sokáig bíró is volt (Prof. dr. Czugler Péter). Vagyis nyilvánvalóan hiánytalanul, a lehető legpontosabban lett megírva.
A kereset azon alapult, hogy személyesen leállítottam egy, a későbbi devizahitel csaláshoz hasonló országos hitelezési
csalást. A „humusztermelő giliszta” vásárlás hitelezést és azokkal termelt ürülék humuszként árusítási csalást. A csalás általam
leállítása előtt 50.000 embert adósítottak el a csalással, 20 személyt hajszolva öngyilkosságba. Egyik csalót sem büntették meg érte!
Azért vettem észre a hitelezési csalást, mert a nemzetközi szabadalmaim szerinti sokváltozós Antirandom biológiai hatás
mérések kimutatták a giliszták által ürített anyag nem humusz hatását. Addig nem vették észre a csalást, mert egy hamis szabvány
alapján olyan műszerrel mérték a gilisztaürülék humusztartalmát, amelyik humusznak mérte a gilisztaürülék nem humusz
szervesanyagait.
Úgy állítottam le a csalást, hogy cikkeket írtam a szaklapokban, és feljelentettem a Pest Megyei Bíróságon (dr. Tölg Molnár
László bírónál), hogy a nem humuszt „humusznak” feltüntető bűnöző társaság „humusztermelő gilisztaként” alaptalanul magas áron
hitelből vásároltat humusz termelésre – egyetemi nívódíjas tankönyv szerint is - alkalmatlan Eisenia Foetida gilisztákat. Utána
bemutattam a méréseket és a tankönyvi bizonyítékokat az OTP akkori vezérigazgatójának (Tisza Lászlónak), majd a Mezőbank egyik
akkori igazgató helyettesének is, akik ennek alapján azonnal leállították a hitelezést. Utána az OTP 100.000.000,- Ft, azaz
egyszázmillió forint összeget adományozott a hitelkárosultak kártalanításához egy állítólagos érdekképviselő szervezetnek.
A kereset pontosítás azon alapult, hogy a hitelezési csalás leállítása megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitel is volt, amivel
mintegy 12.000.000.000,-Ft további hitelezést hárítottam el az OTP-nél. Azt kértem, hogy ezt, jogerős ítélettel állapítsa meg a
Fővárosi Bíróság. A per alapszáma 2.P.20.129/1993. A keresetet mindmáig nem engedték letárgyalni!
A bíróság a kárelhárítás-megállapítása helyett felfüggesztette a kereset tárgyalását. Azzal, hogy „meg kell várniuk, az
ügyészeknek sikerül-e engem, a hitelezési csalást leleplező szakértőt, gondnokság alá helyeztetni, a hitelezési csalásba belebukott
mezőgazdaság tárca vezetői kérésére”. Az ügyészség ebbe eddig (legutóbb a múlt évben) hatszor bukott bele. Viszont előbb a Pest
Megyei ügyészség írt egy olyan hivatalos iratot, amiben elmebetegnek hazudott, majd a köztársasági elnök Göncz Árpád
készít(tet)ett) egy hamis hivatalos levelet, amiben gondnokság alá helyezettnek hazudtak (X-398/1998.). Azért ír(at)ták a hamis
köztársasági elnöki levelet, hogy fedezzék vele a „gondnokság alá helyezési tárgyalás” előtt összeverő rendőröket, s az ezt szervező,
ezekbe és a közokirat hamisításaiba általam belebuktatott váci városi bírósági bírót, dr. Kautzné dr. Scheider Margit Erikát, akit ezek
után a bíróság elnökévé neveztek ki. A hamis iratot Áder János, a jelenlegi köztársasági elnök sem hajlandó visszavonni. A
Legfelsőbb Bíróság pedig hozott egy hamis elvi határozatot, ami létezőnek tünteti fel a nemlétező „humusz termelő” gilisztát, s ezzel
legalizálta a csalást. Emiatt máig is árusítják a humusz termelésre alkalmatlan gilisztákat „humusztermelő gilisztaként”, lásd internet!
Nemrég a híres magyar jogvédő dr. Gaudi Tamástól próbáltam ügyvédi segítséget kérni. Sajnos csak úgy vállalta volna a
Dr. Czugler Péter úr által pontosított kereset érvényesítésére vonatkozó kereset letárgyaltatását, ha ehhez negyedmillió forint előleget
kaphat. Nyugdíjasként nincs rá pénzem. Egyedül kellett kérnem a megállapítási kereset letárgyalását.
Óvatosságból csak azt kértem, hogy a Törvényszék állapítsa meg az általam végzett kárelhárítással elhárított kár mértékét.
A Fővárosi Törvényszék viszont hamisan, 100.000.000,-Ft-os perértékű kártérítési perként iktatta a pert. Amikor nem voltam
hajlandó kártérítési perként „hiánypótolni”, mert nem ezzel felvállaltam volna az ezzel járó magas illeték kockázatot, a Törvényszék
tárgyalás nélkül elutasította a keresetem, s mintha „kártérítési per” lett volna, 150.000.-Ft illeték megfizetésére próbál kényszeríteni,
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal segítségével. Az ügyészek közben próbálkoztak (nemrég hatodszor is belebuktak) a gondnokság alá
helyeztetéssel, amivel valamennyi perbeli személyes jogomtól megfoszthattak volna.
Bejelentés: ha 60 napon belül nem számolják fel az ilyen bírósági iktatási- és iratkezelési csalásokat és a kisnyugdíjasokat is ügyvéd
fizetésére kötelezést, akkor a jogérvényesítés akadályozó ezen állami diszkriminációk ellen a Strasbourgi Bírósághoz fordulok.
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