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Tisztelt Bíróság Vezető!
A soha le nem tárgyalt „megállapítási keresetemre”, azt minden tiltakozásom ellenére átiktatva „kártérítési perré”, vagyis bírósági
csalással kivetett 150.000,-Ft illeték ellen a Kúriához intézett felülvizsgálati kérelmeimet áttenni kérem a Strasbourgi Nemzetközi
Bírósághoz, az ügybeli, ismételt bírósági csalásokért felelős „Magyar Állam alperes” elleni keresetként! Indokolás és bizonyítékok:
A Kúria hosszú idő óta nem válaszol a felülvizsgálati kérelmemre. A Kúria fenntartja a jogelődje, a Legfelsőbb Bíróság hamis elvi
határozatát, amiben humusztermelőnek nevezik a humusz termelésre képtelen gilisztákat, ezzel ma is fedezve az 50.000 embert
csődbejuttató hitelezési csalást, a visszafizethetetlen hitel felvételére felbiztatással eladósított sok ember öngyilkosságba hajszolását,
hiába kértem, az LFB Kúria nem hajlandó hatályon kívül helyezni a hitelező csalókat mentesítő, bizonyítottan hamis elvi határozatát!
Az eladósító hitelezési csalásban bűnrészes mezőgazdasági miniszterek a belügyminiszterekkel és ügyészekkel, közös erővel, ma is
akadályozzák a humusztermelő giliszta értékesítés leállítását, s mindenféle aljasságot csinálnak a csalás megszervezői megmentésére.
Az 50.000 családot végzetesen eladósító csalást a cégem által elvégzett, a nemzetközi szabadalmaim szerinti biológiai hatás ellenőrző
Antirandom mérések mutatták ki. Bebizonyították, hogy visszafizethetetlen hitel felvételére biztattak fel 50.000 családot, amivel 20
embert öngyilkosságba hajszoltak, úgy, hogy gilisztákat vetettek meg velük, hogy azokkal humuszt termelhetnek, olyan gilisztákat
(Eisenia Foetida) amelyek képtelenek humuszt vagy annak főkomponenseit (huminsavat, fulvo- és himatomelánt) termelni, s ehhez
egy olyan műszerrel mérték a gilisztaürülék humusztartalmát, amelyik a nem humuszt is humusznak mutatta. Azért sikerült titokban
tartaniuk a csalást, mert a minisztérium elfogadtatott egy szabványt, amivel előírták az ilyen műszerrel végzett álellenőrző mérést.
Méréseink bemutatásával én állítottam le az OTP és a Mezőbank vezetőinél a hitelezési csalást. Ezzel 12.000.000.000,-Ft további
eladósító hitelezést akadályoztam meg, és elintéztem, hogy az OTP hozzon létre egy kártalanító alapítványt 100.000.000,-Ft-tal a
károsultak kártalanítására. Miután ez sikerült, azt kértem az OTP-től, hogy fizessen 100.000.000,-Ft kárelhárítási díjat a
társaságomnak. Erre nem válaszolt, ezért benyújtottam a 2.P.20.129/1993. keresetet, és azt egy kiváló ügyvéd, Dr. Czugler Péter úr,
jogi egyetemi tanár, korábban bíró 1996-ban pontosította, s így is benyújtottam. Tehát nyilvánvalóan a lehető legjobban van megírva!
A keresetet a mai napig sem engedték érdemben tárgyalni. Ehelyett a hitelezési (és kálisóval népmérgezési) csalásért kárfelelős
mezőgazdasági miniszter a belügyminiszterrel és az ügyészséggel „gondnokság alá helyezési pert” szerveztek ellenem és erre
hivatkozva egy fővárosi bíró azzal, hogy „meg kell várniuk a gondnokság alá helyezési per eredményét”, évekre felfüggesztette a
2.P.20.129/1993. pert. Majd miután belebuktak a gondnokság alá helyezési perbe, azzal is megpróbálta akadályozni a tárgyalást, hogy
„megszűnt a pert indító gmk”, de a másodfok visszaállította a pert, mivel én voltam a Cégbíróság által kinevezett végelszámoló.
További próbálkozásaikkal sem sikerült a tovább aljaskodó minisztereknek és ügyészeknek gondnokság alá helyeztetniük. Nemrég is
próbálkoztak, de megint belebuktak.
A Cégbíró, mint végelszámolónak, azt javasolta nekem, hogy kérjek az illetékes kormányhivataltól ingyenes segítő ügyvédet a
2.P.20.129/1993. per letárgyaltatásához. Kérésemet a kormányhivatal elutasította azzal, hogy „nem nyújthat segítséget olyan ügyben,
aminek céges előzménye is van”. Emiatt beleegyeztem a gmk megszűnésébe és azóta „magán jogutódként” kell folytatnom az ügy
bírósági intézését. (Az Agroanalízis Tudományos Társaság a „gmk”-ként végelszámolása óta „Polgári Jogi Társaságként” működik).
Nemrég egy újabb keresetet nyújtottam be az ügyben. Ebben csak azt kértem, hogy állapítsák meg, hogy állami jogsértés, hogy a
2.P.20.129/1993. kereset letárgyalását a mai napig is gondnokság alá helyeztetési kísérletekkel, csalásokkal akadályozzák. Pedig, ha
tilos valakit bűnösként kezelni a vád szerinti bűn elkövetését megállapító jogerős ítélet előtt, akkor az is tilos kell legyen, hogy az
illetőt „perképtelenként” kezelje a bíróság, mert a közérdekű bejelentéseivel „megsértett” miniszterek gondnokság alá helyezési pert
szerveztek ellene, akiknek a vádjaikat nem erősítette meg jogerős ítélet. Nem jogállam, ahol bírósági ügyviteli csalásokkal elévültetik
a bűnözők büntehetőségét. Lásd az ügyhöz kapcsolódó, a „KATONAI ÜGYÉSZ CSALÁSÁT FELJELENTÉS”-t , és a mellékleteit!
Az új kereset tárgyalását úgy akadályozta meg egy fővárosi törvényszéki jegyző, csalással, hogy a megállapítási keresetemet
átiktatta kártérítési keresetté, majd miután nem voltam hajlandó kártérítési keresetté kiegészíteni, a „hiánypótlás megtagadásomra”
hivatkozva elutasították a keresetem érdemi tárgyalását, s a megállapítási keresetben nem kért 100.000.000,-Ft kártérítés összegére
hivatkozva 150.000,-Ft illetékkel büntettek, s ezt azóta vonják a nyugdíjamból, egy szintén csalással kivetett másik összeggel együtt.
Ezúton kérem a Strasbourgi Nemzetközi Bíróságot, hogy állapítsa meg, hogy jogosan kértem a kárelhárítási díjat, s hogy azt a hazai
perviteleim jogellenes akadályozásáért kárfelelős Magyar Állam alperes köteles kamatostól kifizetni és tőlem bocsánatot is kérni.
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