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Iratjel: nyugdijkiszamitasicsalas-1988-2017

VISSZAMENŐLEGES TÖRVÉNYKEZÉSEN ALAPULÓ TÖRVÉNYKEZÉSI CSALÁS A MAGYAROK
1988 ELŐTTI NYUGDÍJBEFIZETÉSEI SEMMIBEVÉTELE A KÉSŐBBI NYUGDÍJKISZÁMÍTÁSNÁL
Követeljük alkotmánysértőnek nyilvánítani az 1988 előtti nyugdíjjárulék nyugdíjunkba nem beszámítását!
Indokolás: Bokros Lajos idején visszamenőleg úgy törvénykeztek, ne számítsák be a nyugdíjunkba az 1988
előtt befizetett nyugdíjjárulékot. Ellopták tőlünk a nyugdíjjárulékot! Emiatt kap csak 44 ezer forint nyugdíjat
a közgazdasági egyetemet végzett, két felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező feleségem, akit 1992-ben súlyos
baleset ért. Én is 100 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat kapok, miközben egyéb módokon is megkárosítottak.
Konkrétabban: Ezért is kevés a nyugdíjunk: A (KTM) minisztérium jogtalanul késleltette leigazolt, sikeres
pályázat értékelési munkánk kifizetését. Erre alapozva egy programozónk, Horváth Péter felbiztatta a
közgazdász Feleségem: menjen vele fröccsöntésnél segíteni. Azt ígérte, ott tud majd pénzt keresni. A
feleségem semmit sem értett a fröccsöntéshez. Korábban sosem csinálta. Horváth mégis meggyőzte: a munka
biztonságos, ő is csinálja, nem érheti baleset. Ezután elcsalta egy MŰÁRK KFT nevű céghez, s ott olyan
gépen dolgoztatták, amiről előzőleg kiiktatták a baleset elleni valamennyi védelmet. Miután a gép
összeroncsolta a kezét, a helyszínelő rendőrök megállapították: a gép védelmi rendszere hiányosságai
okozták a balesetét. A feleségem vétlenségét bizonyító rendőrségi nyomozati irat azonban eltűnt, miután a
rendőrök - a baleseti kártérítésben segítség kérésemhez - átküldték a Társadalombiztosítási
Főigazgatóságnak. A baleset okozta zűrzavar közben Horváth Péter eltüntette az APLA program
kiegészítésem számítógépre viteléhez neki kölcsönadott APLA software fejlesztési dokumentációmat. A
bíróság ez ügyben csak azzal volt hajlandó foglalkozni, hogy „miért nem fizetett a feleségem Horváth
Péternek a gépre adaptált software dokumentációért”. Horváth azt hazudta, hogy átadta a Feleségemék gmkjának. Sosem adta át. A balesetért is felelős Horváth Péter és bűntársai elleni eljárásokat 1993 óta gátolják a
bűnöző ügyészek és bírák. Mindenféle bírósági, ügyészségi „félreiktatási” stb. csalásokkal is. Gátolják a
balesetokozás és a software-dokumentáció-eltüntetés bűnügyként tárgyalását, s ezzel a kártérítési perek
tárgyalását is, A Horváthnál eltűnt sok milliárd dollár értékű APLA programomat azóta a NASA, az US Air
Force, Világbank és mások is használják „EXPERT CHOICE”-ként a stratégiai döntéseikhez! De ez még
nem minden. További baleseti kísérletek és ezeket fedező államigazgatási bírósági csalások is történtek: Egy
kanyarban egy oldalról nekem támaszkodó autó megpróbálta az általam vezetett autót, amivel a feleségem és
leányomat vittem, nekilökni egy éles házsaroknak, de ezt észrevéve megálltam. Lecsúszott rólunk és ő ment
fel a járdára, neki a házsaroknak. Ezután a helyszínelő rendőrök azt mondták: menjek tovább mivel látják, a
falnak ütközött autó vezetője volt a hibás. Távollétemben hamis helyszínrajzot készítettek. Utána a hamis
helyszínrajz alapján engem akartak pszichiátriai vizsgálatra elhurcolni! A belügyminiszter titkárnője állította
le, miután bebizonyítottam neki, hogy hamis a helyszínrajz. Rendőri segítséggel egyéb pszichiátriai csalások
is történtek. Pl. 1997. szept. 10. hajnalban rendőrök törtek be hozzám. Miután agyrázkódásosra rugdostak és
vertek, elhurcoltak a pszichiátriai vizsgálatot elrendelni próbáló Kautzné Schneider Margit Erika bíróhoz. A
tárgyaláson belebuktattam az okirat hamisításaiba. Köztársasági elnöki hamis irat (X-398/1998.) is fedezi őt.
Jutalmul nevezték ki bírósági elnökké?! Nem részletezem tovább. Honlapjaimon számos további bizonyíték
van rá, hogy megélhetésünket ellehetetlenítik, találmányainkat ellopják, mérgeztetnek, gyilkoltatnak minket.
El nem évülő nemzetgyilkossági bűnözést fedeznek a törvények. Azért fordulok az Alkotmánybírósághoz,
mert a nyugdíjjárulék elrablási csalásra a magyarok ételeit és ivóvizét rontással életrövidítéssel is lehetőséget
biztosító jelenlegi törvények és megalázó joggyakorlat helyett valódi alkotmányos jogállamot szeretnénk!
Melléklet-1: „Megfeleltem a kandidátusi aspiráns felvételin, de ... Közérdekű bejelentés az Állampolgári
Jogok Biztosához” (Iratjel: GTS-kandidatusi-170311). Melléklet-2: „Tiltsák le az önkormányzatok a
kálisóval sózást!” (Iratjel: MYUGDIJASOKSEGITESE-170302). Melléklet-3: „DEVIZAHITEL CSALÁS
ÜGYÉBEN KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!” (Iratjel: devizahitelcsalasiugybenkozhirretetetik170215).
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