
A Kormányhoz és Országgyűléshez intézett Kozerdekubejelentes181017 kiegészítése  (KozKieg181018)

Címzettek: Orbán Viktor magyarországi miniszterelnök és Kövér László magyarországi országgyűlési elnök

Mialatt én, az Országgyűlés megbízásából, a szakértői vizsgálatokat végeztem, amelyek alapján Kovács Pál
MSZP-s és Pap János Fideszes képviselő 1992. október 8-án benyújtották a káliummal mérgeztetés elleni
interpellációt,  1992.  november 19-én,  kézroncsolásos,  súlyos balesetet  okoztak a feleségemnek. Úgy,
hogy  addig  halogatta  a  leigazolt  munkáink  kifizetését  az  akkori  KTM-es  új  államtitkár,  amíg  teljesen
kifogyott a pénzünk, s ekkor az általam vezetett  cégnél általam programozóként foglalkoztatott  Horváth
Péter elcsalta a MŰÁRK Kft-hez a feleségem, Balogh Zsófia közgazdászt, hogy ott magánvállalkozóként,
napi díjazás ellenében segítsen nekik egy „biztonságos gépen” „karácsonyi műanyag játékokat fröccsönteni”,
majd Horváthék kiiktatták a biztonsági védelmet a gépről, s ez összeroncsolta a feleségem bal kezefejét. 

Ezután az Országgyűlésben a KTM-es és két másik miniszter,  minket,  a  szakértőket „leantiszemitázva”
1992. december 8-án szembehazudták (8253. válasz) a műtrágyázással és konyhasó helyett étkezési sóként
használattal túladagolt kálium mérgező hatásait  bizonyító mezőgazdasági- és klinikai méréseket.  A KTM
csak ezután volt  hajlandó kifizetni a pályázatértékelési  munkáinkért leigazolt  több millió forintot.  Előtte
Váncsa Jenő mezőgazdasági miniszter, a belügyminiszter  Kamara János segítségével megrendelte, hogy
engem az ügyészek egy bebizonyosodott korábbi elmeorvosi csalásra alapozva „nyilvánítsanak bolonddá” és
helyezzenek „cselekvőképesség korlátozó gondnokság alá”. Meg is próbáltatták egy (narkós?) csaló verőcei
jegyzővel, Klein Katalinnal, aki hamisan, „Tejfalusi”-nak írta a nevem és letagadta, hogy a nevemre általa
átírt verőcei ház (2621 Lugosi u. 71.) tulajdonosa vagyok, hogy „ne zavarják” a bolonddá nyilvánítással
megbízott  csaló  Kautzné Schneider Margit Erika váci  bírót  a  mérnöki diplomám,  a  sok nemzetközi
tudományos  szabadalmam,  a  miniszteri  kitüntetéseim,  hogy  Cégbíróságon bejegyezett  tudományos
társaságot vezető országgyűlési szakértő is vagyok. Kautzné úgy próbált gondnokság alá helyezni, hogy
1997.  szeptember 10-én hajnalban  rendőrök betörték a  1036 Bp.  Lajos  u.  115.  VI.  34.  alatti  lévő
lakásirodám ajtaját és ott, s utána a III. ker. rendőrségen agyrázkódásosra vertek, rugdostak, majd
véresre bilincselve Kautzné elé hurcoltak a váci bíróságra. Ahol is belebuktattam Kautznét az okirat-
hamisításaiba.  Pl.  a  fenti,  belügyminiszteri  titkos  levelezést  is  letagadta,  de  mindezekről  Göncz  Árpád
köztársasági elnök íratott egy hamis állásfoglalást (X-398/98.), amivel azt hazudják, hogy „a rendszerváltást
megelőzően gondnokság alá helyeztek”. Ehhez a belügyminisztériumi adatnyilvántartóban meghamisították
a  személyi  számom,  hogy  ne  látsszék  a  folytonos  választójogom,  mivel  kizárná  a  gondnokság  alá
helyezettséget.  Jogosítvány hosszabbításomkor kiderült  a személyi  számom meghamisítása,  a belügyesek
kénytelenek voltak visszaírni az eredeti személyi számom (1-420415-0215). Az ügyészségi vezetők nemrég
újra megpróbálkoztak a „gondnokság alá helyeztetéssel”, de a csalásaikba (hatodszor is!) belebuktak.

Minden kártalanítási eljárást akadályoztak. A Feleségem azért sem kap kártérítést, mert a rendőrségről
eltűnt a gép biztonsági rendszerének Horváth Péterék által kiiktatását bizonyító helyszínelési irat. Sorozatos
a bírósági kereseteink hamisan iktatása, s a pervitel hiányos kézbesítésekkel is akadályozása.  Például a
gilisztahitelezési csalás leállítási szakértői munkánk  100.000.000,-Ft-os díjának a megítéltetését is ezekkel
akadályozzák. A mai napig sem engedték letárgyalni a 2.P.20.129/1993. FB alapszámú keresetet! Madarász
Anna fővárosi bíró pl. azzal akadályozta a tárgyalást, hogy „meg kell várnia, hogy sikerül-e az ügyészeknek
gondnokság alá helyeztetniük” engem. Egy másik fővárosi bíró, Pataki Árpád „teljesen jogszerűnek” ítélte,
hogy összevertek a rendőrök, s hogy ezt a köztársasági elnök X-398/98. hamis iratával fedezik, amivel az
utódai  is  „régóta  gondnokság  alá  helyezettséggel”  rágalmaznak,  a  jelenlegi  köztársasági  elnök  (ál-)
„államfő” Áder János is. Tudja az Európai Uniós Ügyészség, hogy ezek jogállamként ilyeneket csinálnak?

Javaslom, hogy a peren kívül térítse meg a Magyar Állam a fenti titkosszolgálati bűnözéseik miatt a
Feleségemet és engem ért károkat. Utóbbira a 2.P.20.129/1993. kereset alapul vételével tehet ajánlatot! 
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