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A Miniszterelnöki Hivatalhoz és az Országgyűlés szakbizottságaihoz intézett közérdekű
bejelentés

Büntetőjogi vizsgálatot kezdeményezek az adott bírósági iratkezelési csalások és ezzel a
csalásra alapozó hamis ítélkezés lehetőségét fenntartó államigazgatási hivatalnokok ellen:

Véleményem szerint  a  zsidó  bíráknak  a  Talmudban  a  nemzsidó  ügyfelekkel  szemben
kötelezően előírt ügyviteli csalás, hogy akárminek az átvételét rá lehet fogni az ügyfélre.
Úgy, hogy konkrét iratok átvételét igazoltatják vele, személyi azonosítójával és aláírásával,
amikor az ügyszám nélküli zárt borítékot átvetetik vele a tértivényen, de az általa aláírt
tértivény másolatát nem adják oda neki, és lefényképeznie sem engedik neki a tértivényt
és a bírósági borítékra nem írják rá, hogy abban mely irat(ok)nak kell(ene) benne lennie. 

További csalás a csak megállapítás iránti keresetek kártérítési keresetként iktatása és az
illeték kártérítési per alapon kivetése. Az, hogy egy megállapítási keresetemet kártérítési
keresetként  iktattak és utána 100.000.000-Ft kártérítési összeg alapján próbálnak illetéket
behajtatni rajtam a NAV-val. Azért, mert nem voltam hajlandó kiegészíteni a megállapítási
keresetet kártérítési keresetté és ennek alapján illetéket fizetni, miután előzőleg titkosított,
teljesen hamis belügyminiszteri adatközlésre hivatkozva, amivel ő egy érvénytelen hamis
elmeorvosi véleményre hivatkozva üldözési mániásnak hazudott, a hazai bíróságok 1993
óta akadályozzák – a bolonddá nyilváníttatásom sikerére várakozva - a 2.P.20.129/1993.
fővárosi bírósági ikt. számú, a méréseink alapján a „humusztermelő giliszta” felvásárlást
hitelezési  csalást leállításom alapján általam 1993-ban benyújtott,  és 1996-ban ügyvéd
útján az OTP-s kárelhárításom díjának megállapíttatására benyújtott pontosított keresetem
letárgyalását, 

A „VEGYI FEGYVER ELLENÜNK A KÁLIUM” tárgyú mellékletben dokumentált károkozást
is akadályozták bíróságon letárgyalni. Ez is szerepel a 2.P.20.129/93.ikt.sz. keresetemben.

Ha címzettek nem hajlandók intézkedni a bírósági iratkezelési csalások kiküszöbölésére, a
közérdekű  bejelentést  az  annak  elbírálására  illetékes  hazai  és  nemzetközi  fóromhoz
kérem (hivatalból) továbbítani, erről való értesítésem mellett.

Budapest, 2018. szeptember 9.
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Tisztelt Levélíró!

Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.
 
Üdvözlettel:
Miniszterelnökség

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa 
meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és 
törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy 
annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is 
addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any 
attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and 
transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited. 
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