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Dr. Sors László, jelenleg a NAV bűnüldözési és a nyomozóhatósági feladatok ellátásáért felelős területét
vezető helyettes államtitkárhoz, a nav_kozpont@nav.gov.hu email címen
Tárgy: bírósági illetékezési csalás alapján nyugdíjcsökkentésért kártalanítást követelő közérdekű bejelentés
Tisztelt NAV Vezető!
Felkérem az alább részletezett bírósági illeték behajtatási csalás résztvevőit büntetőbíróságon elítéltetésre.
A Feleségem szólt, hogy az egyébként is kevés nyugdíjamból Önök vonni kezdték a bírói csalással kivetett,
általam megkifogásolt illetéket. A nyugdíjam azért kevés, mert az ügyben érintett alperes OTP kifosztott.
Lelopta a számlánkról a pénzt, csalásra alapozott végrehajtással szétverte az irodámat, s nem nekem
fizetett, aki leállítottam a lakosságot eladósító „humusztermelő giliszta” felvásárlási hitelezési csalását,
hanem azoknak, akik a hitelezési csaláshoz humusz termelésre képtelen trágyagilisztákat tenyésztettek és
humusztermelő gilisztaként árusították. Amikor ezek megállapítását kértem, a bíróság rá akart kényszeríteni,
hogy egészítsem ki a megállapítás keresetet 100.000.000 forint kártérítést követelő keresetté. Amikor az
ügybeli korábbi bírósági és ügyészségi csalások ismeretében (pl. a legfelsőbb bíróság egyik elvi határozata
humusztermelőnek nevezte az arra alkalmatlan gilisztákat, ezzel fedezve a felbiztatási csalást), nem voltam
hajlandó rá, a bírósági ügyintéző semmibe vette a keresetben leírtakat és a válaszaimat, és 100.000.000.-Ft
után, mint „kártérítési követelés” után, vagyis csalással, vetette ki az illetéket. Az Ön által vezetett és
felügyelt NAV ebben, a hamisan kiszabott illetéknek a nyugdíjamból ellopásával tudatosan bűnsegédkezett?!
Az ügy egyéb előzményeiről: miután nem voltam hajlandó eltitkolni és a szaklapokban lelepleztem a csalást
a nemzetközi tudományos szabadalmaim szerinti méréseink eredményeként, az eltitkolást kérő Fehérakác
Tsz főmérnöke (dr. Kemény Zoltán) pert indított, hogy visszafizettesse a mérésért kifizetett pénzt. A perben
alperesként, feljelentettem dr. Tölg Molnár László Pest megyei bírónál a hitelezési csalást. A pert
megnyertem. Az eladósító hitelezési csalást is leállítottam. Úgy, hogy Dr. Tiszta László, akkori OTP
vezetőnek, és a Mezőbank illetékes vezetőjének a méréseink bemutatásával bebizonyítottam, hogy hamis
(elnevezésű) termék, a felbiztatással ellentétben humusztermelésre eleve alkalmatlan (Eisenia Foetida)
komposzt giliszták felvásárlását hitelezik. Ők erre tekintettel azonnal leállították a további hitelezést, a
lakosok visszafizethetetlen hitelekkel eladósítását. Az OTP 100.000.000.-Ft-ot utalt át kárelhárítási célra egy
alapítványnak, amelyik a hamis termék gyártóit képviselte. (Hálából az alapítvány vezetője megrágalmazott!)
Miután az OTP nekem, nekünk egy fillért sem fizetett a fenti, megbízás nélküli közérdekű kárelhárításomért,
benyújtottam a jogi egyetemi tanár, korábbi bíró Dr. Czugler Péter ügyvéd úr által megfogalmazott keresetet,
hogy a bíróság állapítsa meg a kb. 12 milliárd forint további hitelezési kár okozást elhárításom, elhárításunk
alapján részünkre járó díjat. A kereset Fővárosi Bírósági iktatószáma: 2.P.20.219/93. Máig sem tárgyalták le.
Mindmáig azért nem tárgyalták le a keresetet, mert a lakosság eladósító gilisztázás hitelezésben bűnrészes
miniszterek által felkért ügyészek gondnokság alá próbálnak helyeztetni, s a „bírák meg akarják várni”, hogy
sikerül-e (!). Ehhez pl. az egyik gondnokság alá helyeztetési peri tárgyalás előtt (1997. IX. 10-én) az irodám
ajtaját hajnalban betörő rendőrök agyrázkódásosra rugdostak, vertek. Az irodámban, majd a rendőrségen.
Utána egy (váci) bíró elé hurcoltak, akit ilyen állapotomban is belebuktattam abba, hogy a tárgyaláson
letagadta a mezőgazdasági és a belügyminiszter ellenem egymásnak írt hamis titkosított iratait, amelyekkel
a „gondnokság alá helyeztetést” az ügyészekkel intéztették. A deviza hitelezési csalókat is bűnpártoló
ügyészek eddig hatszor próbálkoztak sikertelenül, hogy gondnokság alá helyeztessék a kárelhárítással
foglalkozó szakértőt, engem. (Nemrég például a Polt Péter legfőbb ügyész által koordinált, devizahitelre
felbiztató csalókat is bűnártoló nyomozó ügyészségi vezető is belebukott a „gondnokság alá helyeztetésbe”.)
Lásd a következő dokumentumokat: bankoscsalofedezougyeszekesbirak150828 (OTP-hez-VarjasA-150829,
IlletekezesicsalasKuria180814, birosagfelugyelet180823. (A www.tejfalussy.com honlap MEHNAM rovatában
is majd közzéteszem a közérdekű tájékoztatást is szolgáló jelen iratot, a mellékleteivel együtt!)
Verőce, 2018. augusztus 28.
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