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A soproni Rendőrség és a Soproni Városi Bíróság szerint nem
történt gyorshajtás…
A soproni Rendőrség és a Soproni Városi Bíróság gyorshajtást is támogató
felelőtlen és tisztességtelen eljárás következményei miatt értelmetlenül rendkívül
súlyos helyzetbe hozták a családunkat az emiatt létrejött mai napig rendezetlen
tartozás miatt, (melyet az osztrák gyesből sem tudnánk kigazdálkodni…)
működésképtelen helyzetbe hozták a 14 éves Magyar vállalkozásomat is és így sok
millió Forint kárt okoztak Magyar és Osztrák vállalkozásoknak, akik szerint lakott
területen, bevásárlóközpont és buszmegálló előtt nem történt gyorshajtás. Vagyis
szerintük kb. 50 km/h sebességgel történt az ütközés. (Az EURO NCAP
töréstesztjein kb. így néz ki 64 km/h-val a Renault szilárd falnak ütközve!!!) > > >
Sajnálom az autónkat, de baleset még kultúrált országokban is előfordul. Felhívtam
a hatóságok figyelmét, hogy felelőtlen döntések miatt többet nem veszünk fel hitelt,
nem fogunk és nem akarunk ügyvédet, sem szakértőt. (és Ügyeket sem akarunk,
legfőképpen felelőtlenség miatt kreált ügyeket.)
A balesetről készült fényképek, helyszínrajz a
www.komplextrade.hu/Baleset.Sopronban.html oldalon !!!
*2010.06.25-én történt balesetünk időpontjában és a teljes eljárás
Fővárosi Bíróság 6/1998. BJE számú jogegységi határozata szerint:
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„ A bírói gyakorlat, beleértve a jogegységi határozatban ismertetett ügyekben hozott határozatokat is, egységes abban, hogy az
elsőbbségadásra kötelezett nem mentesülhet a felelősség alól abból az okból, hogy az elsőbbségre jogosult is megszegett valamilyen
közlekedési szabályt, így például túllépte a megengedett sebességet. Csak az mentesítheti a felelősség alól, ha éppen az elsőbbségre
jogosult szabályszegése nem tette lehetővé, hogy észlelje az elsőbbségadási kötelezettsége szempontjából jelentős körülményeket (pl. az
elsőbbségre jogosult sebességtúllépése miatt nem észlelhette idejében az útkanyarban közeledő, elsőbbségre jogosult járművet. "
A Magyar hatóságok nyilvánvalóan tisztességtelen vállalkozónak tartanak minket is, aki pl. eltitkolt fekete jövedelemmel rendelkezett ill. rendelkezik,
ezért megengedhették maguknak azt is, hogy további károkat okozó tisztességtelen eljárásban akár úgy beszéljenek velünk, mint a bűnözőkkel. Én
meg azt gondolom, hogy Magyarországon sajnos túl kevés az olyan becsületes vállalkozó, mint amilyen én voltam ott is az általuk is kialakított
abszolút torz és teljesíthetetlen adó-rendszerben. Ezt minden ügyfelünk és bárki más tanúsíthatja. Ennek ellenére több alkalommal hitelekből is sok
millió Forint adót fizettünk be ezen személyek eltartására is, melyért még tiszteletet sem kaptunk sem korábban, sem ebben az ügyben. (Ezért
különösen sért, hogy az állítólagos „Új Magyarország” képviselői értelmetlenül ezt tették velünk. Nekünk ez nem „egy ügy”, hanem „Az ügy.” Nagy Aval, amely nincs elrendezve és nincs megbocsátva. Hosszú referencia listát tehetnék közzé most is dicsekedve pl. Demján Sándor úr vállalkozásaival
és sok-sok szintén nagyon tisztelt vállalkozóval, vállalkozásokkal is. Én ezt nem tettem, mert nem tartottam fontosnak és nem volt rá szükségem.
Véleményünk szerint a Magyar hatóságok sokéves tapasztalataink szerint nem alkalmasak még ma sem semmilyen tisztességes hosszútávú
együttműködésre. Döntésünk végleges és visszavonhatatlan. Lejárt az idő Elv-társak.
Mivel a Magyar hatóságok véleményünk szerint tisztességes hosszútávú együttműködésre nem alkalmasak, ezért a Magyarországi
tevékenységünket többek között teljesíthetetlen, tehát tisztességtelen elvárások és eljárások miatt végérvényesen befejeztük.

