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Tisztelt Morvai Krisztina Asszony!
(és nyilvánosan címzettek, valamint rejtetten címzett Sorstársaim)!

Nemrégiben megjelent írására válaszolok és fejtem ki véleményemet arról, hogy az
álmodott de a tapasztalataink szerint demokratikusnak hazudott rendszerváltózásunk
milyen hatással volt és van a kivállalkozókra, miért olyan alacsony a nyugdíjunk, miért
hagyják el megcsonkított országunkat területét a képzett szakemberek (családostól),
milyen erkölcsi kárt okoznak egyes államigazgatási szervezetek, mint ügyészség, az
adóhatóságaink, a kamaráink.
A negatív tényfeltárásom ellenére optimista vagyok, mert nemcsak volna, de van
lehetőség a kilábalásra, ahhoz valóban tisztességes, nem csak jogilag, de egyéb
szakmákat képviselők szakmai és erkölcsi felkészültsége is szükséges, tudniuk kell a
társadalmat megint közösségé alakítani, és megszólítani..
Elnézést kérve a 13 oldalnyi írásomért,
Tisztelettel:
Kovács István,
okl. építészmérnök,
okl. épület-fenntartási szakmérnök
okl. kőipari szerkezetépítő szakmérnök
Opus-Stone Kőipari Mérnöki Bt.
Mobil: 00 36 70 379 2142
E-mail: opusstone@hfcnetwork.hu,
opusstonevallalkozas@gmail.com

Hozzászólásként:
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Dr. Darák Péter Kúria legfelsőbb bírósági elnök kezéhez
Budapest v., Markó u. 16.
1054

Tárgy: Nyilvános közérdekű bejelentés és kérdések
Azonosító: magyarnemzetijogvedelem170825

Tisztelt Elnök Úr!

1./ Ön szerint hazánkban (?) a bűnöző Kulcsár Attila bróker Önök álltal legalizált 'keresményéhez"
képest átlagosan mennyi egy vezető állású tisztességes diplomás magyar ember, pl. egy bíró havi
fizetése, vagy nyugdíja?

Az Önök által most szabadon bocsátott Kulcsár Attila bróker, amikor elfogták, azt nyilatkozta, hogy
ő "csak 1 milliárd forintot" profitált a csalásaikból. Összesen 23 milliárdról volt szó, Kulcsár ellen
2005-ben emeltek vádat. Azóta többnyire „házi őrizetben”, otthon élhetett. Önök miért csak 200
millió Ft vagyon elkobzásra ítélték? Miért hagytak meg neki 800.000.000 Ft-ot? Korrupció?

Tehát a bűnöző Kulcsár Attila a csalásai eredményeként 12 év alatt 800 millió Ft, a szabadon
bocsátásával legalizált "jövedelemre" tett szert, amit ezentúl szabadon élvezhet. 12 év "házi
őrizetben sínylődése" ellenében évi 66 millió Ft-ra tett szert. Vagyis havi 66/12=5,5 millió Fttal jutalmazta meg őt az ügyészség és bíróság. Kié lett a maradék 22 milliárd Ft? Visszafizettették?

Kulcsár Attila "keresménye" ahhoz képest is elképesztő, hogy a "perérték" alapján a hazai
bíróságok akkor is felszámolják az illetéket a jogos követeléseiknek az érvényesítése végett
hozzájuk forduló "nemkulcsárattiláknak", ha nem voltak hajlandók érdemben letárgyalni
az ügyet a felperes bizonyítékai alapján.

De az is ide tartozik, hogy per illetékezési, végrehajtás elrendelési stb. büntetésekkel sújtja a bíróság
a "devizahitelt felvételére” felbiztatási, állami szintű csalások szerencsétlen magyar áldozatait!

4/2. 2017-08-25, Azonosító: magyarnemzetijogvedelem170825email1

2./ Ön szerint jogszerű volt, hogy - az 1910. október 4.-i „vörösiszap katasztrófa” keltette zűrzavar
közepette - „megszavazták” az Országgyűlésben(1910. november 8-án) az izraeli cégek, és ezzel
akárhány alkalmazottjuk "liberalizált" idetelepülését? Vagyis azt is, hogy ezek a „betelepülők” az itt
szült gyerekeik nevére akármit felvásároljanak!! Tudtommal nem volt ráfelhatalmazásuk. Utólag
sem tudták elintézni, belebuktak, hogy a külföldiek tömegei betelepülésének az „országgyűlési
hatáskörben engedélyezésére” a magyarok népszavazással feljogosítsák az Országgyűlést!!

Kérem, mint a legfelsőbb bírói fórum vezetőjét, hogy lépjen fel a jogegyenlőség helyreállítására!

Verőce, 2017. 08. 25

Tejfalussy András oknyomozó mérnök hatásmérés-tudományi szakértő feltaláló, a kormány(ok) és
az önkormányzatok helyett, mint „megbízás nélküli kárelhárító ügyvivő” („PTK”)
Honlap: HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.com

---------- Továbbított levél ---------Feladó: Kovács István <opusstone@hfcnetwork.hu>
Dátum: 2017. augusztus 20. 19:01
Tárgy: Küldés: 2017. 08. 18. Észrevételem Morvai Krisztina asszonynak Varga Miháy részére
küldött levelében foglatakra.doc
Címzett: Alfahír <szerk@alfahir.hu>, Bács-Kiskun Megyei Ügyészség <bac.fou@mku.hu>,
BELÜGYMINISZTÉRIUM <sajto@bm.gov.hu>, "Budapest, Városépítési Főosztály"
<finta.sandor@budapest.hu>, ÉVOSZ <evosz@mail.datanet.hu>, Fővárosi Fellebbviteli
Főügyészség <fovaros.fell@mku.hu>, Kecskeméti Városi Bíróság <birosag@kmet.birosag.hu>,
Központi Nyomozó Főügyészség <kny.fou@mku.hu>, Köztársaság Elnöki Hivatal
<sajto@keh.hu>, Magyar Nemzet <gazdasag@magyarnemzet.hu>, Morvai Krisztina
<krisztina.morvai@europarl.europa.eu>, Munkáspárt Hírlevél Iroda <hirlevel@munkaspart.hu>,
NAV Bűnügyi Főosztály <kh.bufo@nav.gov.hu>, Nemzetgazdasági Minisztérium
<ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu>, Nemzeti Erőforrás Minisztérium <lakossag@kim.gov.hu>,
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium <ugyfelszolgalat@nfm.gov.hu>, "Nemzeti InternetFigyelő (NIF)"
<comment-reply@wordpress.com>, Nemzeti Szakszervezetek Elnöksége <info@nesze.org>, Pest
Megyei Kamara <garai.katalin@pmkik.hu>, Vidékfejlesztési Minisztérium <info@vm.gov.hu>,
VILÁG MAGYARSÁGA <magyarvilag333@gmail.com>

4/3. 2017-08-25, Azonosító: magyarnemzetijogvedelem170825email1

feladó:András Tejfalussy<tejfalussy.andras@gmail.com>
címzett:Darák Péter <elnok@legfelsőbb.birosag.hu>
titkos
......
másolat:
dátum:2017. augusztus 25. 21:17
Fwd: Küldés: 2017. 08. 18. Észrevételem Morvai Krisztina asszonynak Varga Miháy
tárgy:
részére küldött levelében foglaltakra.doc
küldő:gmail.com

4/4. 2017-08-25, Azonosító: magyarnemzetijogvedelem170825email1

