
Önök száma: T.K.912/2011/1. szám Ügyszám - Magyarország „1001 meséi” után: 1001-GyMS1

Tárgy: Az egész ügyem hazugságra alapozott társadalomra is káros eljárás, melynek csak az oka kérdéses, ezért
az egész ügyet elölrıl kellene kezdeni a tisztesség - és nem csak a látszata - érdekében is.

Hazugság az egész ügynek az alapja, melyre az egész ügy épül. Hazugság, hogy a nekünk ütközı fiatalember a
beláthatatlan kanyarból  a megengedett 50 km/h sebességgel ütközött nekünk, mert az ütközés következményei
többszörösen nagyobbak a valóban 50 km/h ütközéshez képest. Erre pl. a fizika törvényei és az Európai
Bizottság , valamint 7 ország, az Angol, Francia, Holland, Luxemburgi, Német, Spanyol , Svéd kormánya  által
is támogatott EURO NCAP szervezetet hiteles töréstesztjei is bizonyíték, függetlenül attól hogy a Soproni Bíróság
hallott-e már az Európai Bizottságról vagy az EURO NCAP szervezetrıl, amelyet Európa összes autógyára is
hitelesek min ısít. Kivéve a Soproni Bíróságot és a Magyar hatóság okat.  Erre vonatkozó szakértıi vizsgálatot
már 4 nappal a balesetünk után kértem a Soproni Rendırségtıl, melyet szintén elutasítottak.

Mindkét autó totálkáros lett és az autóban volt az április 05-én született 11 hetes kisbabánk és az 5 és fél éves
kislányunk is. A fizika törvénye szerint a sebességek összeadódnak. Ezek szerint a balesetünk következményei a
két totálkáros autón 25 + 25 km/h sebesség következményei? (25 + 25 = 50)

Melyben a mi autónk oldalának ütközött a másik autó, tehát a mi sebességünk a másik autó haladási irányához
képest kb. 5 km/h. (5 + 45 = 50  � azonos jármőkategóriában a következmények kb. felezıdnek.)

Ön is ezt képviseli? Mi nem ártottunk senkinek. Miért teszik velünk ezt?

  Tisztelt Dr. György Gabriella ügyészn ı!

Köszönöm a válaszát és az alábbi tényekrıl tájékoztatom Önt:

Kényszerően más szintén jogszerő intézkedések miatt - a hatóságok miatt ügyvédek és szakértık nélkül - csak
ismételgetem magamat kitartóan lassan 1 éve és győjtöm a Magyarországon állapotán is látszó felelıtlen
hazugságaikkal és ellentmondásaikkal teli iratokat - mint kisrészben megértéssel az Ön levele is. Ezekkel a
Magyar jog szerint – melyek szerint Magyarország tönkretétele is törvényes és jogszerő módon történt - nem
törvénytelenül és jogszerőtlenül - nyilván nem megyek semmire, és esetünk - általában véve a családoknak és
cégeknek való tudatos károkozást jogi problémák miatt - nyilván nem egyedi, ez látszik mindenhol
Magyarországon, és általában az ország állapotán is. De már nagyon súlyos károkat okoz nekünk is, legfıképpen
a felelıtlen hatóságok döntéseinek következményei.

Nem azért írtam az Ügyészségnek is, hogy arról tájékoztassanak, amit részben tudtam. Hanem a korrupció
valószínősíthetısége miatt, amely az egész ügyet és a végeredményét is befolyásolta. Ezt elıre nyilván nem
tudtam jelezni, annak ellenére, hogy a helyszínelı magatartása és nyilatkozataikor is már éreztem, aki már elıre
tájékoztatott, hogy „majd meglátom, nem érek el semmit.”.

A bíróságnak is megírtam ezt az Ön által is említett januári beadványomban, de a hatóságok jellemzıen
bőntársként is összetartanak.

Ha bárki - a hatóságokat és a bíróságot  is beleértve nyilvánvalóan felelıtlen és ráadásul minden ésszerőségnek
ellentmondóan a társadalomra is káros döntést hoz, az vagy felelıtlen vagy felelıtlen és korrupt. Nincs több
lehetıség. A minden mást „kizárásos módszer” egyéb bizonyítékok nélkül is szinte minden más esetben mőködik,
kivéve a „peciálisz” Magyar jog- és adórendszerben tapasztalhatóakat. (bocsánat a szóhasználatért, de ez is tény.
Akkor is tény, ha ezt Magyarországon szintén tudatosan és öngyilkos módon nagyon felelıtlenül még nem
hajlandók megérteni, mit ahogyan azt sem, hogy ez is kiemelten súlyos károkat okoz Magyarországnak, amely
nyilvánvalóan a sok felelıtlen döntés miatt van rendkívül súlyos helyzetben.)

És/de az ilyen döntéshozó semmiképpen nem alkalmas arra, hogy az éjjel-nappal nehezen megkeresett és
újabban (ebben a mélybe húzó spirálban) néha jobb, ill. szerencsésebb esetben behajtott (!) SZÁMLÁK UTÁN
BEFIZETETT ADÓKBÓL ELTARTSA AZ A KEVÉS MÉG M ŐKÖDİ VÁLLALKOZÁS, AKIKET MÉG NEM
TETTEK TÖNKRE EZEKKEL A TÖRVÉNYEKKEL ÉS KÖVETKEZMÉN YEIVEL (!) és kárt okozzon pl. annak a
cégnek és vele egy családnak is, aki ıt eltartja. MI PL. 4-SZER VETTÜNK FEL HITELEKET AZÉRT, MERT
TÖRVÉNYEK SZERINT A MATEMATIKAILAG TELJESÍTHETETLEN  ÉS ÖNGYILKOS MÓDON
VERSENYKÉPTELEN ADÓKAT BEFIZESSÜK , hogy többek között „olyan” köztisztviselıket eltartsunk, akik pl.
kizárólag és nyilvánvalóbban korrupt rendır által készített hamis irataira alapozzák a felelıtlen döntéseiket



olyan ügyben, - melyben, ha korábban nem tettek ilyet - kb. 2 perc idıráfordítással megérthetnék az ügyvédek és
szakértık nélküli gyorshajtás bizonyítását - fıképpen a szintén elıre jelzett következmények miatt.

Így azonban- teljes mértékben anélkül, hogy kérés ellenére bármilyen vizsgálat történt volna az ügyben - felelıtlen
döntéseket hoztak a Soproni Bíróságon, és elıtte a Soproni Rendırségen is, akiktıl egyébként a 2010.06.25-én
történt balesetünk után 4 nappal szakértıi vizsgálatot kértem, melyet a feltárt körülményekre hivatkozással
elutasítottak. Azóta sem tudom milyen „feltárt körülmények” voltak ezek. Talán egy fizetıképes „ismerıs”.? Tények
biztosan nem.

Azt olvastam a Wikipédiában, hogy az
(idézet)

Ügyészség
„Az ügyészség a büntetıeljárásban a közvádló szerepét betöltı, nyomozást, büntetés-végrehajtást és a
közigazgatási és más intézmények mőködésének törvényességét felügyelı, hatalmi ágaktól függetlenül
mőködı önálló állami szerv.

A Magyar Köztársaság Ügyészsége
A Magyar Köztársaság Ügyészségérıl a Magyar Köztársaság Alkotmánya XI. fejezete rendelkezik.
Eszerint az ügyészség gondoskodik a személyek  és szervezetek jogainak védelmér ıl, valamint az
alkotmányos rendet és az ország biztonságát sért ı minden cselekmény következetes üldözésér ıl.
Jogokat gyakorol a nyomozással kapcsolatban, képviseli a vádat a bírósági eljárásban, felügyeletet
gyakorol a büntetés-végrehajtás törvényessége felett és fellép a törvényesség védelmében - mindezt
kizárólag a törvényekben meghatározott esetekben és módon.

Az ügyészség nem önálló hatalmi ág (hatalmi ágak a törvényhozás, azaz az Országgyőlés, a végrehajtás,
azaz a kormány, és az igazságszolgáltatás, azaz a bíróság), de önálló alkotmányos szerv. Az ügyészség
nincs alárendelve az Országgyőlésnek.

Feltételezem Ön tudja, nekem most tőnt fel - bár én menekülök a Magyar jog elıl, mert nem végeztem jogi
egyetemet az életben maradáshoz: „kizárólag a törvényekben meghatározott esetekben és módon.” Mindig ott van
az a fránya kiskapu - nyilván nem véletlenül. Valahogy így „fogalmazódnak” meg egyes törvények. Nem tudom,
akkor miért kell rengeteg szervezetet eltartani, ha tisztességtelen és a társadalomra is káros, ám „törvényes”
döntésekkel kárt okozhatnak családoknak és a társadalomnak is. Ezeknek a hatóságoknak és dolgozóiknak ez egy
ügy, 08-17 óra között zajlik x idı ráfordítással. Nekünk az életünket, a cégünket és a terveinket teszik tönkre, a
munkámat melyet 14 éve csinálok.

Mi tenne Ön, ha holnaptól megszőnne az állása valamilyen jogszerő, de hazug és tisztességtelen állítás miatt?
Ügyvédeket és szakértıket fogadna, vagy maga védekezne az ostobaság és a felelıtlenség következményei miatt
a „tisztelt” hatóságokkal, de mindenhonnan elutasítják a beadványait, teljesen függetlenül attól, hogy miket írt és
állít, és a szíves tudomásul vételét kérik? És eközben tartozásai miatt végrehajtásra kerül? Esetleg Ön nem azt
gondolná?  „Ezek normálisak?”

Sajnos nem volt pénzünk ügyvédekre és szakértıkre a rajtuk keresztül szerencsés esetben pénzért
megvásárolható igazság érdekében.

És nem volt több évünk sem, hogy már a balesetünk idıpontjában is azonnal látható tényekrıl „vitatkozzunk”
éveken keresztül, nyilván a mi kárunkra olyan hatóságokkal, melyek a látható tényeket sem fogadják el és akiket, a
„tisztelt” hatóságokat és köztisztviselıket mi adófizetık tartjuk el a tudatosan felelıtlen és társadalomra is káros
döntéseik ellenére - melynek szintén 100%-os nyilvánvaló bizonyítéka pl. Magyarország és a benne élık
gazdasági helyzete. Azonban a „tisztelt” hatóságokat a tények nem érdeklik, honlapokat nem néznek és azt
gondolják más sem néni. A most 6 éves kislányunk gondolta azt korábban, ha eltakarja a szemét, senki nem látja.

Én azért fordultam Önökhöz, mert a Soproni Bíróságtól kiábrándultságomban valóban a jogosítványom
megtartását kértem, de a tárgyalás idıpontjára olyan új bizonyítékok merültek fel, mellyel bizonyítani akartam az
autójával nekünk ütköz ı fiatalember lakott területen 50 km/h sebesség hely ett közel 100 km/h sebességét,
a balesetünk után pl. az AEGON Biztosítótól 2010.07 .13-tól szintén gusztustalan módon összesen 13
alkalommal kért szívességi kárfelmérés eredményeive l, mely szerint az autónk totálkáros lett. Ezeket
azonban nem sokkal a 2010. december 15-i tárgyalás elıtt küldték el részemre.



Ezen a tárgyaláson Gajdos Anikó bírónı ellenséges volt és barátságtalan, úgy beszélt velem, mintha bőnözı
volnék. Engem ez nagyos sértett, mert az átlaggal kiemelten törekszem arra, hogy tisztességes legyek a Magyar
jog- és adórendszer ellenére is - melyek miatt inkább elköltöztünk (elmenekültünk) Magyarországról, ahol ezek az
ellentmondások és következményei éjjel-nappal folyamatosan súlyosan sokkoltak minket, és én aztán igazán
tudom, mekkora súlyos áldozatokat és energiákat igényelt ez tılem, tılünk, hogy mindezek ellenére
Mocsokországban, a túl sok jellemtelen, ostoba, kisstílő, pitiáner, pénzéhes szarember között mégis tisztességes
EMBEREK maradjunk -  anélkül, hogy másokkal eltartatnánk magunkat. Könnyő olyan pozícióból (Állami
hatalommal és akár gumilövedékes fegyverekkel is visszaélve) „okosnak” lenni, amikor az embert eltartják, akkor is
ha tisztességtelen, vagy „csak” lelkiismeretlen.

Ezért is ítélem el kiemelten ezt a gyalázatos „eljárásnak” nevezett tények vizsgálata nélküli, számunkra, a
cégünkre és nem utolsósorban a társadalomra is káros tortúrát, amit mőveltek velünk 2010.06.25-tıl, a balesetünk
idıpontjától - leginkább a következményei miatt.

Erre a bírósági tárgyalásra felkészültem, de erre a börtönstílusra nem számítottam. (Ezt is nyilván - mint a
korrupciót sem, csak tettenéréssel lehet bizonyítani.) Tárgyalóképes bíró(k)ra számítottam, aki(k) részrehajlás
nélkül megvizsgálja a tényeket. (Korábban beadványomban sem említettem ezt, annak ellenére, hogy nagyon
sértett, hiszen nem tettem semmit, amivel a Magyar államnak, vagy bárkinek és bárminek ártottam volna.)

Az összes iratot az összesen 62 fényképbıl pár FÉNYKÉPPEL EGYÜTT füzetbe főztem és a tárgyaláson Gajdos
Anikó elé tettem és többször azt állítottam Gajdos Anikónak, hogy a nekünk ütközı autó jelentısen túllépte a
megengedett sebességet a beláthatatlan kanyarban – MELYRE A FİVÁROSI BÍRÓSÁG 6/1998. BJE SZÁMÚ
JOGEGYSÉGI HATÁROZATA SZERINT EGYENESEN HALADVA SEM  LEHET KORLÁTLAN SEBESSÉGGEL
SZÁGULDOZNI, FİKÉPPEN BELÁTHATATLAN KANYARBAN.

A Fıvárosi Bíróság 6/1998. BJE számú jogegységi határozatában a lényeges mondat a következı:

 "Csak az mentesítheti a felel ısség alól, ha éppen az els ıbbségre jogosult szabályszegése nem tette
lehetıvé, hogy észlelje az els ıbbségadási kötelezettsége szempontjából jelent ıs körülményeket (pl. az
elsıbbségre jogosult sebességtúllépése miatt nem észlel hette idejében az útkanyarban közeled ı,
elsıbbségre jogosult járm ővet." !

Felhívom a tisztelt figyelmét pár aprócska tényre, amelyek Magyarországon általában eltörpülnek a jogszabályok
árnyékában.

A nekünk ütköz ı autó a hatóságok iratain nem lépte túl a megengede tt sebességet, azonban ez is
hazugság, ráadásul minden továbbinak az alapja. Töb bszörös az ütközés energiája az 50 km/h
megengedett sebességhez képest, többszörösen nagyob bak a sérülések és az elmozdulások is pl. az
EURO NCAP hiteles töréstesztjeihez képest.

Ezt állítottam az els ı pillanattól, már a baleset helyszínén is, de semmi lyen bizonyítékot nem fogadott el
senki és semmilyen vizsgálat nem volt.

(Az EURO NCAP szervezetet többek között az Európai Bizottság és

7 ország, az Angol, Francia, Holland, Luxemburgi, N émet, Spanyol, Svéd kormánya is támogatja,

ezért a töréstesztek számos autógyár szerint is hit elesek (!)  )

A Soproni Bíróság szerint miért nem az?

Csak azért mert ezt nem ügyvédek és szakért ık állítják, akiket tönkretételünk után - nyilván so kakhoz
hasonlóan - mi sem tudtunk foglalkoztatni?

Kalkulációm szerint - és ritkán szoktam tévedni - megközelítıleg 100 km/h sebességgel ütközött nekünk az 1.230
kg-os Renault. 80-90 km/h sebességnél mindenképpen többel, ami lakott területen, bevásárlóközpont elıtt
(buszmegálló, stb.) beláthatatlan kanyarban nagyon durva. Azonban ha a biztosító kifizette volna öreg autónk
totálkárra törése utáni kárt, nyilván nem kerül sor pl. az APEH inkasszóra sem és az üzletmenetünkben sem
történik fennakadás, vagyis Magyar termékeket forgalmaznék nyugat Európa felé.



Balesetünk óta súlyos pénzügyi helyzetbe kerültünk. A párom "gyesen" van és jelenleg kizárólag az ausztriai
gyesbıl élünk, amely a számláink kifizetésére úgy elég, hogy én pl. szinte éhezem. Autónk elromlott kb. 2 hónapja,
nincs pénzünk megjavítani. Balesetünk után számlatartozás keletkezett, mert másik autót kellet vásárolnunk, és az
adókat sem tudtunk emiatt befizetni, amely miatt az APEH-tól inkasszót kaptunk. Az autóvásárlás és az inkasszó
miatt nem tudtuk kifizetni a beszállítónkat, ezért árut nem kapunk december óta, bevételünk ezért nincs.

Amikor Róka Zoltán nagy sebességgel nekünk ütközött, az autóban volt a pár hetes kisbabánk és az 5 és fél éves
kislányunk is. Ezért is mérhetetlenül gyalázatosnak tartom az „eljárásukat” Róka Zoltán - aki így a vétlen áldozat –
vétlensége és pl. a gyorshajtás támogatása érdekében - bármi áron. Így Róka Z. is tudja majd – hiszen okult az
ügybıl - mit tehet a jövıben. A hatóságok is tanítják, akkor is ha erre sem, és ennek a további következményeire
sem gondolnak.

Körülbelül 10 éve interneten kezdtem kereskedni leginkább a magam által készített weblapokkal. Korábban évente
nettó 20-30 millió Forintért adtam el árut. 2 éve bruttóban még több mint 40 milliós forgalmat csináltam. Mi a 2009-
es költözésünk elıtt mindenre számítottunk, de a Magyarok ilyen szintő felelıtlenségeire és azok
következményeire nem. Pontosabban arra, hogy sokan mások személyes tapasztalatai után mi is szembesülünk
ezzel.

A beszállító cég a számlatartozás miatt felszámolási eljárást kezdeményezett a cégünk ellen, melyet fel fognak
számolni. És semmit nem tudok ellene tenni. De már az sem érdekel. Pusztítsanak csak, máshoz úgy sem értenek
a jogszabályokon kívül.

Mindez a balesetünk miatt. A válság önmagában nem okozott volna túl nagy gondot, ha nem a társadalomra
veszélyességemre hivatkozással, határozattal és végzéssel bevonni kívánt jogosítványomért küzdök pár hetes,
majd hónapos kisbabánkkal és 5 és fél éves kislányunkkal Budapestrıl költözve, számunkra teljesen ismeretlen
környezetben olyan hatóságokkal szemben, akikkel szemben esélyem sincs, akik még a látható tényeket sem
ismerik el.

Termékek hiányában a weblapjainkat a komplextrade.hu kivételével megszüntettem, amely szinte bármely
termékünk esetében a többi weblap hivatkozásaival együtt szinte kivétel nélkül - fıképpen a Google keresıben - az
elsı oldal elején, jellemzıen az elsı helyen volt. (Jelenleg már nem minden esetben van ott, de ez már
lényegtelen, mert árunk úgy sincs emiatt, és pénzügyi okok miatt még a telefont sem veszem fel, mert annak is díja
van. Ezért pl. már a bankszámlánkat is megszüntettem.)

Továbbra is a balesetünk miatt új termékek forgalmazásába kezdtem - szintén internetes kereskedelemmel - amely
új weblapom január óta még 1 db megrendelést sem hozott, jövedelem így onnan sincs.

Balesetünk óta egy felelıtlen és ésszerő okokat kizárhatóan egy korrupt rendır, vagy a gyorshajtás védelmében -
a jogszabályokra hivatkozva - fıképpen a hatóságok felelıtlen döntései miatt nagyon súlyos és tartós stressz alatt
állunk és nagyon súlyos anyagi helyzetbe kerültünk.

Természetesen küzdünk, de már nagyon elegünk van ebbıl a súlyos helyzetbıl, melyet számunkra a balesetet
okozó lakott területen, beláthatatlan kanyarban nagy sebességgel nekünk ütközı fiatalember és fıképpen a
bőntársai okoztak.

Szerintem pl. a Magyar jogrendszer, mint pl. egy láncban a leggyengébb láncszem és mint minden ország
jogrendszere - és kiemelten az adórendszere - annyit érnek, amilyen Magyarország és a benne élık többségének
pl. a gazdasági helyzete és minden, ami abból a gazdasági helyzetbıl következik.

Aprócska tények további felsorolása helyett tájékoztatom, hogy az alábbi weblap, vagy bármilyen kényszerhelyzet
esetén a tartalma legalább 20 évig fent lesz az interneten, melyet kizárólag csak tisztességes és a tényeknek
megfelelı esetleges döntés esetén fogok megszüntetni. Azonban erre nem számítok, ismerve általában a
Magyarokat.

A honlapot, szabadidı hiányában fordítóprogrammal láttam el, ami nem tökéletes, de mőködik. A balesetünk, és
méginkább a felelıtlen „eljárásnak” nevezett társadalomra is káros levelezgetés miatt az APEH-nál szintén
rendezetlenek az ügyeim. A cégemet, ha az ausztriai vállalkozásom beindul, magam szerettem volna
megszüntetni. Erre jelenleg még a rossz autónk miatt sem kerülhetne sor. Azonban ha az APEH, vagy bárki
további károkat akar nekünk okozni semmi nem elég alapon, egy teljes magyar és németnyelvő honlapot fogok
készíteni az összes irattal együtt, de kizárólag a védekezésünk érdekében - hasznos munka helyett. Ugyanis még
ebben a kiélezett szituációban is kénytelenek vagyunk védekezni - fıképpen az APEH ellen - az ostobaságukból
eredı felelıtlenségük következményei miatt, hiszen ha nem ezt tennénk, elfogadnánk ezeket.



Azonban sem az ostobaságot, sem a felelıtlenséget, legfıképpen a saját kárunkra nem fogadjuk el. És ezzel
fogom felhívni az ausztriai hatóságok figyelmét is az anyagi helyzetünk okaira, a vállalkozásom nulla bevétele
okaként.

És arra is felhívom a tisztelt figyelmét, hogy ha Magyarországon élünk a megszokott teljes érdektelenségük mellett
azonnal tönkrementünk volna, mert a Magyar gyes és családi pótlék nem mentett volna meg bennünket.

A számunkra az ostobaság és a felelıtlenségek sorozata miatt okozott kárt vélhetıen senki nem fogja megtéríteni,
amely már sokszorosa a totálkárra összetört öreg autónk értékének, de nem gondoltam, hogy a Magyar Állam
hatóságai olyan mértékben felelıtlenek, hogy egy nyilvánvalóan korrupt rendır védelme érdekében tönkretesznek
egy családot is, vele együtt a 1999 óta mőködı cégemet is, és még a lehetıséget is, hogy Magyar termékek
külföldön kerüljenek értékesítésre, amely különösen fontos lett volna, hogy a korábban szintén felelıtlen módon
felvett és felélt állami hiteleket és kamatait többek közt ezen termékek után befizetett adóból is fizetni lehessen. Az
ostobaság azonban az általam súlyosnak kalkuláltnál is nagyobb. Ezért ez is lehetetlenné vált.

Magyarországot és a benne élıket szintén jogszerően teszik tönkre, ahogy minket, a cégünket és még a terveinket
is. Igaz, mi ezért költöztünk el. Mert számunkra a tények, vagyis az eredmények - és fıképpen tendenciák -
azonban fontosabbak. Próbálunk ismét talpra állni a gyermekeink érdekében is. Amúgy sincs esélyünk és
lehetıségünk sem, kitőnı és drága ügyvédekkel fellépni a Magyar Állammal, és akár a gumilövedékeivel szemben.
A Tények amúgy is csak Tények, nem igaz? Magyarországon a jogszabályok fontosak, nem a tények. Azonban ha
a tények  - pl. egyéni érdekekkel szemben  fontosak volnának, Magyarország nem itt tartana.

Még egy gondolat - fájó szívvel: Számomra, amikor Oláh Ibolya énekli, hogy „Magyarország, ahol..."    ...nekem
Mocsokország, ahol álmomban sem látom a magam arcát. Csak a sok-sok hazugságot és a küszködést.
(Melyeknek pl. az ilyen tisztességtelen és/vagy társadalomra is káros törvények vagy azok alapján a jogszerő
döntések az alapvetı okai. A szívszorító tünetek is már következmények, és nem a valós okok.)

Tisztelettel:

Takács Tamás
  Ausztriából

Ui.:

Magyar telefonomat számlatartozás miatt már kikapcsolták.
A soproni PF. autó és szintén pénzügyi okok miatt szintén megszőnt.
A Magyar cégem bankszámláját is már megszőntettem, áru hiányában bankszámlára sincs szükség, és
kényszerően új – NEM MAGYAR ! -  termékek internetes forgalmazásába kezdtem, ahonnan még 1 db
megrendelés sem volt, onnan sincs bevételünk.

Az alábbi honlapom alábbi módon kezdıdı oldala - amely honlap egyébként éveken keresztül sok milliós forgalmat
hozott nekünk és adóként a Magyar Államnak - késıbb rendesen elkészítek és lefordítok, de erre szabadidı
hiányában erre most nincs lehetıségem - legalább 20 évig fent lesz az Interneten és kizárólag ezért nem fogom
megszüntetni. Jelenleg „ezerrel” dolgozunk azon, hogy az ausztriai vállalkozásom beinduljon és ne kerüljünk itt is
végrehajtásra a Magyar hatóságok tudatos felelıtlenségei miatt.

A honlapon fordítóprogramot helyeztem el a gyorshajtást is támogató felelıtlen döntéseik következményei miatti
védekezési kényszerben, amellyel a honlap több nyelven olvasható - még ha nem is tökéletes fordításban.

    www.komplextrade.hu/Baleset.Sopronban.html

„A Sopron Városi Bíróság valószín ősíthet ıen korrupció miatt b őntársként hiteltelennek min ısítette
döntéseivel az Európai Bizottságot és 7 ország korm ánya által is támogatott EURO NCAP töréstesztjeit é s
figyelmen kívül hagyta  a F ıvárosi Bíróság 6/1998. BJE számú jogegységi határoz atát is!”


