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Érdeklődöm, hogy az Állampolgári Jogok Biztosa hajlandó-e segíteni abban, és mivel, hogy a Feleségemet  
kártérítésben részesítsék, a balesetét okozó személyek, vagy a Magyar Állam, melynek ügyészei és bírái lásd  
alább, 1993 óta akadályozzák, hogy baleseti kártérítést és vagy tisztességesebb rokkant-nyugdíjat kaphasson.

Az történt, hogy a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, Dr. Illés Zoltán államtitkár helyettes 
és Dr. Biczók Gyula főosztályvezető megbízott minket, az általam vezetett társaságokat, hogy ellenőrizzük, 
rangsoroljuk a szakértői döntéseket zavarszűréssel pontosító, általam feltalált Automatizált Psycho-Logikai  
Analízis  (APLA)  software  alkalmazásával  azokat  a  környezetvédelmi  pályázatokat,  amelyeket  a  Phare 
pénzkeretekre  a KTM írt  ki,  s  azokat,  amelyeket  a Mezőgazdasági  és Élelmezésügyi  Minisztérium által  
biztosított pénzkeretre a MÉM írt ki, de utána véleményezésre átküldte a KTM-hez is. A KTM megbízónk 
mind a két esetben leigazolta és kifizette a munkát, de a MÉM pályázatok értékelésének a kifizetését a MÉM 
meg akarta akadályozni. Azért, mert leírtuk, hogy az általam szabadalmaztatott új tudományos hatás vizsgáló 
mérések egyértelműen láthatóvá tették, hogy a műtrágyaként alkalmazott kálisó sehol sem növeli a termést,  
sokszorosára fokozza az aszálykárt és ezáltal eladósítja a gazdákat. Előzőleg a kálisó ügyében interpelláció  
előkészítésére is felkértek, dr. Kovács Pál, az Országgyűlés Szociális- és Egészségügyi Bizottsága titkára, a 
későbbi egészségügyi miniszter, aki az interpellációt egy fideszessel, dr. Pap Jánossal 1992. októberében be 
is nyújtotta. Az interpellációra csak a benyújtáshoz képest 2 hónap elteltével, 1992. dec. 8-án válaszoltak 
amikor is a MÉM, a KTM és az egészségügyi tárca vezetője, lásd 8253. sz. válaszukat, letagadták a kálium 
mérgező hatásait bizonyító méréseket és tankönyvi tantételeket. A parlamentben a válaszolók nyilvánosan 
„leantiszemitázták” az interpelláció megfogalmazóit. A kálisót elsősorban izraeliek (Potash cég) igyekeznek 
ráerőltetni a világra. A kálisó kitermelési nemzetközi statisztikákból, s a műtrágya felhasználási nemzetközi  
statisztikákból is kiderült, ugyanis az iszlám országok és Kína is alig használtak kálisót a nitrogénhez képest.

Az interpelláció benyújtás és megválaszolás közötti időszakban a MÉM-esek elkezdték „megfúrni” a KTM 
által leigazolt pályázat értékelési munkánkat. Emiatt nem tudtam fizetni a munkát elvégzőknek, magamnak 
és  a  feleségemnek  sem.  Ezalatt  az  általam  dolgoztatott  programozók  megkísérelték,  hogy  „azonnali 
kilépésükkel” szétverjék a munkában résztvevő gmk-kat. Közben egyikük felajánlotta a Feleségemnek, hogy 
menjen el vele „fröccsönteni segíteni”. Sajnos – a tiltakozásom ellenére - el is ment, holott semmi gyakorlata  
nem volt az ilyesmiben, mivel nemzetközi kapcsolat szakon végzett közgazdász. A programozó, aki elcsalta 
őt fröccsönteni, s annak barátai, akiké a fröccsöntő cég volt, a kötelező baleset elhárítási védelemtől általuk  
megfosztott gépen dolgoztatták a feleségemet, aki emiatt súlyos sérülést okozó balesetet szenvedett, több 
kézujját elvesztette, majdnem belehalt a műtétekbe. Nem üzemi baleset volt. Magánvállalkozóként vett részt 
a fröccsöntésben. A Munkaügyi Bíróság is megállapította. A helyszínelő rendőrök szerint is vétlen az ügyben.
Közben a balesetben bűnrészes programozó ellopta a pályázatértékelő software fejlesztési dokumentációmat.
A parlamentben csak a baleset után válaszoltak az interpellációra. Az interpellálóknak csak a szóbeli válasz 
előtti éjjel, 1992. december 7-én kézbesítették a hamis miniszteri választ. emiatt ők és a többi képviselő sem 
tudták ellenőrizni. Miután ez sikerült nekik, a KTM kifizette a MÉM pályázat rangsorolásunkért tartozását, a  
balesetet okozásban résztvevő programozó letagadta a balesetnél ottlétét is, és az APLA software ellopását is.

A Fővárosi Bíróságra benyújtott kártérítési keresetnél engem regisztrálva felperesnek a feleségem (Balogh 
Zsófia) helyett, hamisan iktatták a feleségem jogi képviselőjeként általam benyújtott keresetet. Nem hagyták  
helyreigazítani. Emiatt bepereltem a Fővárosi Bíróságot és az Bp-i ügyészségeket a Fejér Megyei Bíróságnál, 
majd miután a fejér megyei megyei ügyészek is csaltak, a Fejér Megyei Ügyészséget is, a Nógrád Megyei  
Bíróságánál, de a helyszínelő rendőrök által megállapított gépelrontással balesetokozás elkövetői személyi  
felelősségének konkretizálását a Nógrádi ügyészek is megtagadták. A baleset előidéző személyek felelősség 
megoszlása büntető eljárási megállapítása hiányában viszont nem lehetett a polgári peres eljárás alperesei  
felelősség arányát nevesíteni. Titkosszolgálat ügynökök fedezik ezeket a csaló balesetokozókat és tolvajokat?
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