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Tisztelt Bíróság!
Mai napon vettem kézhez a végzésüket, amelyet a szomszédunk vett át, de jelenleg nem
tudom mikor került átvételre. (De szükség esetén késıbb mindenképpen megtudom.) A
családommal Ausztriába költöztünk, melyet több alkalommal elmondtam mindenkinek és
írásban is több alkalommal rögzítésre került. Elıször az IZB-963 frsz-mú fehér Skoda
Octavia-val a balesetünkhöz érkezett Rendıröknek is elmondtam, akik a balesetrıl
jegyzıkönyvet készítettek. Az Ausztriai címünk szerepel ebben a jegyzıkönyvben. (1)
Mint ahogyan az is, hogy a Renault nagyon gyorsan jött! Késıbb a helyszínelı
rendır többször FELSZÓLÍTOTT, hogy EZT NE MONDJUK TÖBBSZÖR! Akinek
szintén elmondtam, de azt hiszem a helyszínelı ezt nem értette meg, ezért nem írta fel.
(2) Balesetünk után 4 nappal szakértıt kértem a nekünk ütközı autó sebességének
megállapítása miatt. Ebben a levélben is szerepelt ez. (3) Szakértıi vizsgálatot Papp
Tünde a "feltárt körülmények nem indokolják a szakértı kirendelését" szöveggel elutasította. Összesen min. 10 alkalommal
adtam meg ezt írásban és sokszor szóban is, de ez ma már Önök szerint sem számít. Ezért nem értem miért Budapestre
küldték a Végzést és ezért szeretném kérni, mivel nem tudom mikor került átvételre a Végzés, hogy fogadja el a tényt a bíróság
a tárgyalás kérésére jelzett nyolc nap miatt.
Egyetlen egy tárgyalásra szeretnék idıpontot kérni, már kizárólag csak azzal a
céllal, hogy a jogosítványomat ne vonják be. Bármilyen tesztre is hajlandó
vagyok, melyben bizonyítani tudom, hogy nem a képességeimmel volt
probléma. Páromnak több mint 3 éve van jogosítványa, de a jogosítványa
megszerzése óta nem vezetett, nincs gyakorlata. Most 6 hónapos a kisbabánk
és 6 éves lesz a másik kislányunk. İk is
az autóban voltak. A gyermekeink sem
kísérleti nyulak. Mi másik autót vettünk,
majd inkasszót kaptunk az APEH-tıl
nagyrészben emiatt. Itt Ausztriában az
autóra napi szinten szükségünk van. Ezt
már senkivel nem tudjuk megoldani és én
nem fogok csalni. De ezzel erre
kényszerítenek. Én megértem, hogy több száz, több ezer ilyen ügyet kellene egyidıben
alaposan kivizsgálniuk és tudom azt is, hogy ez miért van így. Mert rossz a szabályozás
és a gyakorlat is. Ezért van túl sok munkájuk. És pl. azt is látom, itt Ausztriában hogyan
közlekednek az autósok lakott területen. Már nem akarom bizonygatni, hogy Róka Zolika (FoX, aki iwiw.hu oldalon azt írja hogy
szereti a kocsiját tuningolni) lakott területen, bevásárló központ elıtt, (buszmegálló, stb.) ahol nem számítottam erre és a kanyar
miatt nem is láttam (www.lb.hu/joghat/jb0698.html) nagy sebességgel nekünk ütközött. Szerencsére nem az utasfülkét találta
el. Valahogy a helyszínelı rendırnek sem tőnt fel a totálkáros autók alapján, hogy nem 50 km/h-val történt a baleset, és ezen
kívül is túl sok érdekesség van az ügyben és ez amúgy is csak az én fényképeimen látszik. Ezen kívül semmi nem támasztja
alá, hogy „a másik autó a sebességkorlátozást túllépte volna.” (?) Ezért már szakértıt sem kérek, mert semmi értelme. Viszont
a mi autónkra holnapra kaptunk idıpontot szívességi kárfelmérésre. Ezt egy barátom intézi Pesten. Nem kívánok pereskedni
hosszú évekig. Mi elköltöztünk Ausztriába, Önök Magyarországon úgy intézik a belsı ügyeiket, ahogy jónak látják. Úgy
gondoskodnak a gyorshajtás korlátozásáról is, ahogy jónak látják. Én döntöttem most a cégem megszüntetésérıl is.
Átgondoltam ezt az ügyet is, és már kizárólag csak annyit akarok tenni ebben az ügyben, amennyi ahhoz szükséges,
hogy a jogosítványom megmaradjon. Eddig is túl sok (rengeteg) idıt és energiát szenteltem ennek az ügynek más fontosabb
ügyek rovására, bízva az igazságszolgáltatásban. Mert pl. 2 bíró is van a családban, akik errıl semmit nem tudtak, mert nem
szóltam. Naivan honlapot készítettem, közel 70 db fényképet tettem fel az Internetre, melyekbıl 62 kép közvetlenül a baleset
után készült. (www.komplextrade.hu/Felelotlenseg.html) Mindezt nulla eredménnyel. Ugyanakkora nulla eredménnyel,
amekkora visszatartó értéke van a rendırség döntéseinek ilyen ügyekben is pl. a gyorshajtásra vonatkozóan, pedig többször
felhívtam erre Papp Tünde figyelmét is. Tárgyalás mellızésével Önök is döntöttek, ahogy szoktak. Úgy gondolom már többet
tettem, mint amennyi eredményt várhatok ettıl. Az eredmény nem pénzben értendı. Hanem ilyen döntésekkel a „vétlen
áldozatot” büntetés hiánya miatt, pont a büntetlenséggel közvetve gyorshajtásra bíztatva, gyorshajtással közvetve
okozott potenciális károkozások, akár „gyilkosságok” megakadályozása volt a célom. Én így nevezem a büntetlenség
következményét. És hogy pl. Önöknek kevesebb munkája legyen, a hozzánk hasonló családoknak meg kevesebb problémája.
De közel 4 hónap alatt nem értem el semmit, a mai napig folyamatosan csak idegeskedünk emiatt. Ezért nem folytatjuk.
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Egy értelmi fogyatékosnak is feltőnne, hogy ez nem „50-es koccanás” eredménye.
A nagy gyakorlattal rendelkezı helyszínelı rendırnek azonban ez valahogy nem
tőnt fel és mást sem érdekelt. Ezért én mindent felteszek az Internetre és fent is
hagyom. Egyszer csak feltőnik valakinek… Viszont Zolikát akkor már rég kifizette a
biztosító és boldogan száguldozik másik kocsival.

