Önök száma: T.K.912/2011/1. szám

Ügyszám - Magyarország „1001 meséi” után: 1001-GyMS2

Tárgy: Indoklás, amiért nem fogadjuk el a hazugságokon alapuló több hónapos társadalomra is káros döntéseiket.

Tisztelt Dr. György Gabriella ügyésznı!
Feltevésem az, hogy Önöket is beleértve egy hatóság sem érti miért küzdünk a hazugságaikkal és
ellentmondásaikkal teli ügyben, és a helyszínelı rendır hazugságaira épített ügy és következményeként felelıtlen
károkozás sem érdekli önöket. Talán azért, mert elköltöztünk Magyarországról (nyilván nem ok nélkül!!!) és így
még felelıtlenebbül meg lehet ezt tenni?
Már rég nem a totálkárra összetört 1995-ös évjáratú benzin és gázüzemő, karbantartott öreg autónkról van szó,
amellyel egyébként sem lehetett „elmebeteg állat” módon közlekedni, de ez nem is az én stílusom.
Arról van szó, hogy a hazugságokra és ellentmondásokra épülı ügy miatt másik autót vettünk Ausztriában
átszámolva összesen kb. 500.000 Ft értékben emiatt - ami abszolút nem sok, de nem akartunk többet elvenni a
cégünk bevételeibıl ebben a kényszerhelyzetben, mint amennyit jó eséllyel ki tudtunk volna gazdálkodni.
Majd emiatt, vagyis így kialakult adótartozás miatt váratlanul inkasszózott az APEH - annak ellenére, hogy 2010.
Május 18-ára „nullás” igazolásunk van - és a Budapest Fıvárosi Polgármesteri Hivatal olyan adókra is, melyek
Európában törvénytelenek, ezért nem is léteznek - szintén nem véletlenül. Ez összesen + 413.909 Ft volt.
Emiatt, és amiatt, hogy a jogosítványom bevonására a rendırség valós indokok nélkül - nem tudom miért??? … határozatot hozott, majd a Soproni bíróság végzést, annak ellenére hogy nem vezettem még részegen sem (nem iszom
alkoholt, csak tiszta vizet.) és semmilyen egyéb ok erre nem volt, amelyet a Soproni bíróság döntése is alátámaszt.
Pl. a most 1 éves pici babánkkal ezt az alaptalan döntést alapvetıen és szintén súlyos felelıtlenségnek tartom,
mert pl. voltunk olyan szituációban, hogy az éjszaka közepén kellett elindulnunk a kórháznak nevezett
őrobjektumba, mert a kislányunk kruppos volt, minden próbálkozásunk ellenére nem volt javult az állapota és
kórházba kellett mennünk, és út közben a frász jött rám, amikor nem hallottam szörnyő módon lélegezni! Ha van
gyermeke, talán el tudja képzelni milyen lehet ezzel szembesülni külföldön, ahol nem tudtuk azt sem, hogy kihez
forduljunk - ahova egyébként nem passzióból költöztünk, hanem kényszerő választásból.
Ezért amit ezek a hatóságok mőveltek és mővelnek velünk (is?) azt én felelıtlenségbıl közvetett módon elkövetett
potenciális gyilkosságnak tartom! Szó szerinti és nem szó szerinti társadalomra káros hatásait tekintve! A HALÁL és a
pusztulás, ez jut eszembe ezen hatóságok munkájáról és döntéseik következményeirıl - melyekkel pl. a gyorshajtást is
támogatják pl. potenciálisan a HALÁLOS áldozatok növelése érdekében - egyéb tisztességes ok hiányában.
Hiszen aki akár a jó kapcsolatai miatt, vagy bármilyen más ok - vagy jellemzıen ok nélkül - felelıtlenül száguldozik, azt
potenciálisan a felelıtlensége miatt potenciálisan kvázi gyilkosságot követhet el. A hatóságok ezt is támogatják - pl.
lézerblokkoló és radardetektor forgalmazásának és használhatóságának az engedélyezésével is. Amely a potenciális
gyilkolás lehetısége érdekében kapott ezekre engedélyt - nyilván ennek tudatában. Hiszen ez a kérdés sem bonyolult.
És munka helyett kényszerően ezekkel a hatóságokkal küzdöttem a mesterségesen generált „ügy” miatt, amely
egy szimpla közlekedési baleset, a nagy sebességgel beláthatatlan kanyarból nekünk ütközı vezetıje vétlensége
érdekében.
Melyben mai napig az alábbiakat sem értem - többek között:
1. Miért állapította meg szakértıként a helyszínelı rendır, hogy a másik autó 50 km/h, a megengedett
sebességgel ütközött nekünk?
2. Miért nem volt szakértıi vizsgálat a kérésem ellenére, ill. a Soproni Rendırség miért utasította el a szakértı
kérésére írt beadványomat?
3. Tulajdonképpen miért lettem „társadalomra veszélyes” amikor nem követtem el semmit?
4. Majd a „Társadalomra veszélyességem miatt” (?) miért hoztak határozatot a jogosítványom bevonására is?
5. A bíróság miért nem vizsgálta meg kérésem ellenére sem az ügyet és felelıtlen döntés esetén az elıre jelzett
következményeit?
6. Miért hoztak minket ezekkel a felelıtlen döntésekkel lehetetlen helyzetbe, amelyek miatt árut nem kapunk a
Magyar beszállítónktól, akiknek a termékeit nyugat Európa felé akartak forgalmazni?
7. A Magyar cégnek kb. 1.000.000 Ft összegő számláját ezzel nem tudtam kifizetni, vagyis rajtunk keresztül a
Meta Vasipari Kft.-nek is ártottak, mert ebbıl a pénzbıl ık többek között az alkalmazottaikat fizetik és adót
fizetnek – Magyarország legnagyobb öltözı- és fémszekrény gyártójaként.

És sorolhatnám a „Miérteket”, melyekkel puszta passzióból vagy bármilyen érdekbıl a balesetet okozó vétlensége
érdekében felelıtlen és társadalomra is súlyosan káros döntéseket hoztak tisztességtelen és bármilyen vizsgálat
nélküli eljárásban Magyarország - amit ebben a súlyos gazdasági helyzetben kiemelten nagy bőnnek tartok - és
azok kárára is, akik Önöket is eltartják. Nem fogom szívességbıl sem tudomásul venni mindezt, csak tudjon errıl!
Csak hogy tudja azt is: A vállalkozások Magyarországon a brutálisan ésszerőtlen és a környezı országokkal is
nyilvánvalóan versenyképtelen adók miatt kizárhatóan nem mőködhetnek mindenféle trükkök és rafinált vagy akár
törvénytelen ügyeskedések nélkül, melyekrıl nyilván nem fogják felvilágosítani az igen tisztelt hatóságokat. És én
ill. mi, azok közé tartozunk, akik inkább többször is majdnem belerokkantunk, és pl. hiteleket vettünk fel, hogy az
adókat befizessük és Önöket is eltartsuk ezzel! Mi ezért költöztünk el! Hogy ne kelljen csalnunk sem még éveken,
sem egy életen keresztül! Amely éveken keresztül szintén súlyosan sokkolt minket!!! És ezt kapjuk érte?
Gratulálok! Csodálkozik, hogy nem imádom a hazámat? Lehetne Ön is vállalkozó és szembesülne ezekkel Ön is.
Vagy mindenki legyen köztisztviselı. De akkor ki fogja az ország fenntartásához szükséges alapfeltételeket
megteremteni?
Akkor ki is a társadalomra veszélyes? Én, mert hiába ismételgetem magam lassan egy éve?
Nem volna különösebb gondunk, ha a tisztességtelen és társadalomra is káros, és nulla pozitív értékő eljárásuk
ellenére lenne bevételünk. De a döntéseikkel még a bevétel lehetısége is MEGSZŐNT!!! (A kényszerően
bevezetett új termékek forgalmazásából meg sajnos nincs még bevételünk, még 1 db megrendelésünk sem volt.)
Miért nem lehet(ett) tisztességes és a tényeknek megfelelı döntést hozni és békén hagyni minket élni és dolgozni
és miért képviseli az Ügyészség is az így kialakult alapvetıen tisztességtelen okú szituációt törvényesnek és
jogszerőnek? Miért nem tesznek Önök sem semmit, hogy a törvényesség ne pusztítás legyen?
Miért nem lehet a Magyar beszállító cég termékeit forgalmaznunk nyugat Európa felé, ami különösen fontos volna
Magyarország érdekében és akik az így szerzett bevételbıl Önöket is eltartják?
Miért????? Pl. egy feltételezhetıen korrupt, vagy csak felelıtlen rendır fényképekkel is bizonyítható hazugságai
miatt és azok miatt, akik szentnek tekintik pl. a Magyar rendıröket és mindenki mást meg bőnözınek?
Vagy Magyarország törvényes és jogszerő pusztulása érdekében, ahogy eddig is? Ezt kívánják Önök is folytatni
továbbra is törvényesen és jogszerően narancsos égbolt alatt is? Hiszen Magyarországot és benne sok-sok
családot eddig sem törvénytelenül és jogszerőtlenül hozták kilátástalan helyzetbe és/vagy tették tönkre!!!
Vagy miért???

Tisztelettel:
Takács Tamás
Ausztriából

Ui.:
Bármilyen rendelkezésemre álló irat másolatát - beleértve pl. a postai feladóvevényeket, vagy pl. fényképeket is megtisztelı és örömmel fogadott kérésére el tudom küldeni. (Melyre ıszintén szólva nem számítok, 42 éves
vagyok…)
Soha senkinek nem írtam ilyen hangvételő levelet. Nagyon sajnálom, hogy pont Ön/Önök az elsık. Önök fölött már
csak isten van, de İ már biztosan nem tud segíteni. Jó lett volna, ha a „tisztelt” hatóságok - Magyarországon nem
kell hogy törvényesen, elég ha „csak” tisztességesen járnak el ebben a szimpla közlekedési balesetben is és
békén hagynak minket ÉLNI és DOLGOZNI! …költözésünk után nem sokkal, anyagilag eleve nehéz helyzetben,
baba születése után, gazdasági válságban, stb., stb., amely Magyarországot különösen nagy mértékben sújtja…
(Szintén nem véletlenül.)
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