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Tárgy: Alapos kivizsgálás kérése tényektıl eltérı hazug iratok miatt „Közérdekő bejelentésként” amely 
súlyos károkat okoz nekünk.  
Ezért nem tudjuk Önöknek kifizetni a 3.000 Ft-os költségtérítési díjat sem, miközben az utóbbi 3 évben 
több mint 8 millió Ft-ot fizettünk csak céges adókra, melyért többek között tisztességtelen eljárást kapunk 
cserébe.  
   
A bevételünk december óta, azaz fél éve Magyarországon és Ausztriában egyaránt egy nagy nulla Ft-ban 
és Euroban egyaránt.  
Köszönjük a sajnálkozó levelüket, de mi továbbra is tisztességes és felelıs magatartásra számítunk.  
Ehhez mellékelem a hazugságok alapján kreált ügy iratainak a másolatait.    
   
Kérem legalább olvassa végig a levelemet, a 2010.06.25-én történt balesetünk hatóságok által kreált 
"ügy" eddigi felelıtlen következményeit.  
Mert eddig azt tapasztaltam, hogy senki nem olvasta el, vagy nem értette meg. (Nem hiszem, hogy ennyi 
"analfabéta" lenne Magyarországon.)    
   
Miért akarnak minket tudatosan tönkre tenni??? Kérdezem ismét, szintén sokadszorra.     
     
   
 
   
Tisztelt Dr. Fótiné dr. Bárdos Zsuzsanna!   
   
Köszönöm a válaszát, melyre pl. a gyorshajtás további potenciális halálos áldozatainak, kvázi 
gyilkosságok megelızése érdekében fontosnak tartom Magyarország felemelkedése érdekében is, hogy 
az alábbi viszontválaszt adjam:  
   
Tényekkel ellenkezı, gyorshajtásra és hazug, hamis iratok alapján hozott felelıtlen hatósági döntések 
védelmére adott válaszát nem fogadom el azért, mert a sokakat a "megszokott" közvetett módon szintén 
jogszerő pusztításra és károkozásra "biztató" szintén törvényes és jogszerő pusztításnak bárki az 
áldozata lehet jelen pillanatban is. Persze nem Önöknek, hiszen Önöknek jó ügyvédei vannak. Csak a 
kisembereknek, vállalkozóknak, mint én is, akik súlyos milliókat fizetünk adóként a semmire. Miért teszik 
velünk ezt? Miért tesznek minket tudatosan tönkre? Hiszen ismét írom, sokadszorra: EZ FOG 
TÖRTÉNNI! AMELY ELLEN TERMÉSZETESEN KÜZDÜNK, DE ÜGYEINK EBBE AZ IRÁNYBA 
HALADNAK FELELİTLEN DÖNTÉSEIK MIATT!!! Már az elsı iratuk is hamis volt, melyet a helyszínelı 
rendır készített és amely a balesetünk napján készült, számos ellenkezıjét bizonyító tény ellenére a mai 
napig fenntartják a hazug állításokat, kérések ellenére a tények teljes figyelmen kívül hagyásával.  
   
Nem fogadom el a válaszát azért sem, mert a leveleim számos olyan problémát is felvetnek, melyekben 
igenis tudnak lépni. Ha akarnak. Ha nem lépnek, kizárólag abban az esetben lehetséges, ha nem is 
akarnak lépni a megoldásuk érdekében. Erre példa pl. az ügyünk kivizsgálásra kiadandó Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium döntés, vagy pl. a Lézerdetektorok és Radarblokkolók 
forgalmazhatóságának és használhatóságának a tiltása.    
   
Mi is ıszintén sajnálnánk, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium örökös vesztes pesszimista 
mentalitású hajléktalanhoz és rengeteg tönkretett céghez és családhoz hasonlóan tehetetlen és a saját 
tudatos döntése következményeként nem léphet fel pl. a hamis iratokat készítı más ésszerő okokat 
kizáróan, ezért valószínősíthetıen egy korrupt rendır ellen, aki azt állította "szakértıként" felelıtlenül, 
hogy a másik autó 50 km/h sebességgel fékezés nélkül ütközött nekünk és a gyorshajtást én, ill. mi sem 
jeleztünk - miközben a bizonyító erejő fényképeket készítettem, aki a hazugságaival súlyos károkat 
okozott nekünk. Majd a Soproni Rendırség ellen, akik szintén ezen hamis, hazug iratok alapján felelıtlen 
módon elutasították a 2010.06.25-én történt balesetünk után 4 nappal, 2010.06.29-én mint az összes 
iratot szintén ajánlva postán feladott szakértı kérésére írt beadványomat, melyet szintén mellékelek. És 
szintén nagyon sajnáljuk, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nem léphet fel olyan bíró 
illetve bírók ellen sem, akiknek több alkalommal történt nyilván írásbeli és szintén postán ajánlva feladott 
több oldalas és nagyon részletes beadványaimat szintén elutasították és ezzel tudatosan kárt okoztak 
nekünk és a Magyar Társadalomnak egyaránt - ebben a súlyos gazdasági helyzetben kiemelt bőnnek tart 
mindenki, aki felelısen mérlegelte ennek a joggal feltételezhetı következményeit.    
   
Valójában egyáltalán nem gondolom, hogy sem az Ügyészség, illetve sem a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium az ígért nagy változások hajnalán nem indíthat vizsgálatot pl. egy fiatal olyan 
rendır vagy akár egy bíró/k ellen, aki pl. az Európai Bizottság és 7 ország, az Angol, Francia, Holland, 
Luxemburgi, Német, Spanyol, Svéd kormány és Európa összes autógyára által is támogatott EURO 
NCAP garantáltan hiteles töréstesztjeit a felelıtlen döntés következményeit is semmibe veszi és aki 
hazug iratok miatt a társadalomnak is károkat okozó bármilyen vizsgálat nélküli felelıtlen döntések 
ellenére büntetlen marad. ...amely közel 1 év hazugságai helyett Magyar termékeket forgalmazhattam 
volna nyugat Európa felé, ha lett volna egy tisztességes döntéshozó, aki ebben támogatott volna minket. 
Eddig azonban mindenki csak tehetetlennek bizonyult, Magyarországon úgy néz ki anarchia van, 
mindenki azt csinál felelısségvállalás nélkül, amit akar!!!   
   
Itt Ausztriában sem érti senki ezt az egész ügyet, sem a szomszédok, sem privát beszélgetésben a 
hivatalok, mint pl. a Finanzamt  - az itteni „APEH”.  
   
Egzisztenciális gondjaink megoldásában levelemben jelenleg nem kértem segítséget, Ön félreértett. 
Szerencsére még(!) nem vagyunk hajléktalanok, de "jó" úton haladunk efelé, de mi nem szeretnénk 
hajléktalanok lenni, fıleg nem felelıtlen emberek hazug iratai miatt. Ezt biztosan nem hiszi el, elıször 
öngyilkosnak kell lennem Önök miatt is. Majd utána, esetleg. Tudok dolgozni és dolgozom is, de sajnos 
csak az interneten. Sajnos egy honlap több hónap, vagy akár több év, amíg olyan állapotúvá válik, amely 
elég megbízhatónak tőnik a vásárló számára. Ezen dolgozom. A Magyar termékek forgalmazására 
készített honlapunkat hatósági döntések következményeként meg kellett, hogy szüntessem. Áru nélkül 
értelmetlen a honlapunk. Szerencsére itt Ausztriában nem akarnak minket és másokat sem tudatosan 
tönkretenni. Azonban a száguldozó fiatalember és a Magyar hatóságok felelıtlen döntései miatt az 
osztrák állam - szégyenkezve és sajnálattal - jelenleg eltart minket és a MUNKA is kezdi meghozni a 
gyümölcsét, megkaptuk a második megrendelést is, igaz csak pár Eurós megrendelés volt. Jobb ötlet 
hiányában ebben a kényszerhelyzetben ékszerekkel kezdtem foglalkozni, Magyar öltözıszekrények és 
fémszekrények forgalmazása helyett, melyet 1999-tıl forgalmaztam. www.geschenk-bazar.at Sajnálom, 
hogy a Meta Vasipari Kft. felé fennálló tartozás miatt nem Magyar termékeket forgalmazunk. Azt 
gondolom, hogy kb. 20-30 miilió Ft árbevétellel kisebb emiatt a Meta Vasipari Kft. forgalma, amely így 
viszont egy nagy 0, nulla.   
   
Jelenleg Önökre és Magyarország állapotára és jövıjére tekintettel nem kérek sem pénzt, sem 



semmilyen más támogatást. Ellenben 4, azaz négy nyomatékos kérésem van:  
   
  1. Pl. „Közérdekő bejelentésként” szeretnék kivizsgálást kérni az ügyünkben és szeretném kérni hogy tegyék meg a szükséges döntéseket, mert az ügyben a hatóságok részérıl 
keletkezett összes irat alapja hazugság, melyet a hatóságok Önöket is beleértve kivizsgálás nélkül fenntartanak és hogy a jövıben ilyen probléma jogilag se fordulhasson többet elı 
sem a Rendırségnél, sem a Bíróságokon. Ügyünkben legfıképpen, mint az egész ügy alapja, nem igaz pl., hogy a soproni fiatalember 50 km/h sebességgel ütközött a mi autónk 
oldalának és az sem igaz, hogy ezt nem állítottam - miközben a fényképeket készítettem és nem lehet 100%-ban igaz az sem, hogy pl. a beláthatatlan kanyarból fékezés nélkül 
ütközött nekünk a gyárilag ABS-szel felszerelt 1998-as évjáratú 1.230 kg önsúlyú Renault Laguna 1.6 RXT típusú gépkocsi. Balesetünk után 4 nappal postán - mint minden 
beadványomat ajánlva(!) feladott Szakértı kérésére írt beadványomat hazug és ostoba és felelıtlen válasszal szintén elutasították. Stb., stb. Ebben Önök is partnerek? İszinte és 
nagy sajnálattal?   
   
  2. Szeretném kérni, hogy hozzanak új döntéseket a jelenleg érvényes egyenes haladás gyilkos módon pontatlan és ezért szintén felelıtlen, a hatóságok részérıl a gyakorlatban 
korlátlan elsıbbségének meghatározására pontos és félreértelmezhetetlen fogalmazással, amely a megengedett sebesség felett egyértelmően büntet. Túl sokan halnak meg 
gyorshajtás miatt, melynek ez a jelenlegi szabály az egyik és talán a legfıbb oka. Én ezt a felelıtlen módon megfogalmazott szabályt és fıképpen a gyakorlatot közvetve és tudatosan 
potenciálisan felelıtlenül gyilkosságra felbujtásnak tekintem a pontatlansága és annak ésszerő okának a hiánya miatt.  
   
  3. Szeretném kérni, hogy vonják vissza a Lézerdetektorok és Radarblokkolók forgalmazhatóságának és használhatóságának az engedélyezését, mert nem bizonyíthatóan is szintén 
és közvetve, tudatosan és potenciálisan felelıtlenül gyilkosságra felbujtással egyenlı az engedélyezésének ésszerő okának hiánya miatt  és értelmetlenül, de nyilvánvalóan súlyos 
károkat okoz, ellenben engedélyezésének az oka és elınye egyértelmően kétséges. Az így felszerelt jármővek a megengedett sebesség felett közlekedve kvázi fegyvernek 
minısülnek és bárki áldozat lehet - pl. gyalogos a buszmegállóban, vagy bárki másik jármőben, aki a közelben tartózkodik. Gondolom fegyverviselési engedélyt sem osztogatnak 
"Akcióban 49.900 Ft-ért" bárkinek, aki ki tudja fizetni az árát.  
   
  4. Fontos lenne az is, hogy bárki ügyvédek és szakértık nélkül is bizonyítani tudja az egyértelmő gyorshajtást pl. az EURO NCAP töréstesztjeivel is. Nem kell pl. munkanélkülibıl 
avanzsált "szakértıket" sem eltartani, ha erre valójában nincs szükség. Ez sem termelı munka.     
   
    
    
Nem kérem a válaszát, de megköszönném ill. keresni fogom az interneten, hogy tettek-e valamit ezügyben. Sajnos nekünk már a telefonomat és pl. a Magyar Digi Tv-t is kikapcsolták. 
Autónk kb. 3 hónapja meghibásodott, nincs pénzünk megjavítani. Kerékpárral járok vásárolni a 6 km-re lévı Billába, Weppersdorfba, más nincs a közelben. Gondolhatja milyen egy 
nagybevásárlás, nem áldom érte a Magyar hatóságokat, hanem bőntársként összetartó bőnrészesnek tartom ıket. Mi lenne, ha elütne egy teherautó? Itt maradna a párom 2 
gyerekkel. Elképesztı ezen hatóságok felelıtlensége. Se autónk, se Magyar cím, se pénzünk, se idınk, így nem tudom mit alkottak eddig. De a nagy sajnálattal és biztosan nagy 
megértéssel hozott felelıtlen és társadalomra is káros hatósági döntéseik miatt amúgy se lenne idınk Tv-t nézni sem.       
   
Igazságot kérek, felelısséget és tisztességet kérek - ha van még ilyen Magyarországon (?), mert a felelıtlen károkozásra és pusztulásra hozott döntéseik esetleges további 
következményeire még számíthatunk. De én szeretek nyugodtan aludni és mi lassan csak ebben az ügyben 1 éve szenvedünk alapvetıen hazug és felelıtlen döntéseik miatt, melyet 
levele szerint lassan 1 éve és azóta is folyamatosan, Önök részérıl is továbbra kivizsgálás nélkül a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium is fenntart. Ez már így is túl hosszú idı. 
Nem tudjuk, miért?   
   
Biztosak vagyunk abban, hogy az ilyen társadalomra is káros eljárás nem egyedi eset és hozzánk hasonlóan túl sok családot és céget tettek és tesznek jelenleg is tönkre bármilyen 
felelısségvállalás nélkül felelıtlen bírói döntések is. Sajnálatuk ellenére biztos vagyok benne, hogy ebben sem tehetetlenek  kivizsgálás és megfelelı döntések elmaradása esetén, 
fıképpen a nyilvánvalóan és logikusan feltételezhetı és várható következmények miatt. Pl. a biztonsági övet sem akkor kell becsatolni, amikor a baleset megtörténik.  
     
Fontosnak tartom megemlíteni azt is, mert nem árt ha tudatosul mindenkiben, hogy minden fejben „dıl el” - ahogyan egy társadalom felemelkedése vagy pusztulása is - hogy ismerek 
néhány nagyon jó jövedelemmel rendelkezı embert és tudom, hogy pl. a bíróknak is mennyi a jövedelmük. És azt tapasztalom, hogy ezek az emberek (az életük ezen idıszakában…) 
egyáltalán nem tudják milyen az, ha valakinek kevés pénze van, mert a gondolkodásuk a nagyképőségük miatt a fellegekben van és nem a földön, és ezért egyéb fellegekben járó 
megnyilvánulásaikon túl könnyebben hajlamosak bárkit felelıtlenül is meg- és elítélni. Ahogyan vélhetıen a helyszínelı rendır is azt feltételezte rólunk pl. az autónk miatt, hogy 
„gengszterek” vagyunk, holott pl. a magyar morálban, pl. a közlekedési morálban szintén és pont a mi ügyünkkel is kapcsolatban, állami döntések hiánya miatt ennek egészen 
praktikus okai vannak.  
   
Szintén nem elhanyagolható tényként tájékoztatom arról is, Önöket is, ahogy ezt már korábban többször is írtam, hogy ha nem ilyen autónk lett volna, a párom súlyos megsérült volna, 
vagy meghal és nyilvánvalóan feltételezhetı az is, hogy nem „csak” İ sérül meg, hanem pl. a gyermekeink is. Az átlagember nem ilyen autót vásárol és a magyar morálban családi 
okok és a korábban áruszállításhoz is tudatosan választottunk olyan autót, amely ha csak egyszer véd meg minket, már jó döntést hoztunk. Én ezzel a kocsival Magyar viszonylatban 
sok éven keresztül szállítottam korábbi referenciáimon túl pl. a Zuglói Polgármesteri Hivatalnak, majd a Zuglói Vagyonkezelı Zrt.-nek is, melyet korábbi idıszakból az internetes 
kereskedelemmel szerzett bevételeink mellett is éveken keresztül vállaltam, melyet - mint pl. Demján Sándor Úr vállalkozásaihoz szállított termékek értékesítésével azonosan még az 
Internetes kereskedelem elıtti személyes megkeresésekkel és személyes kapcsolatok kialakításával értem el. (Természetesen nem Demján Urat kerestem, vele személyesen csak 
egyszer volt szerencsém beszélni a Westend City Center 1999 november 12-én a nyitása elıtti napon, ahova pl. a Westend összes bejáratainál elhelyezett szennyfogó szınyegeket 
és pl. irodai bútorokat és öltözıszekrényeket is szállítottam. Öltözı- és fémszekrényeket egyébként azóta forgalmaztam, melyeket a Meta Vasipari Kft. gyártja, gyártotta, akiknek az 
Önök által is képviselt felelıtlen és tudatos hatósági döntései következményeként kialakult számlatartozás miatt nem tudom forgalmazni a termékeit nyugat Európa felé sem. És 
voltam pl. a 1055 Budapest, Kossuth téri épületükben szintén a Fidesz idıszakában, de nem tudtuk teljesíteni akkor a követelményeket. Ha jól emlékszem 100 millió Forint árbevétel 
volt az egyik feltétel, amivel nem rendelkeztem.)  
     
Az ausztriai személyes tapasztalatainkat nem részletezve (pl. a hivatalok hozzáállását, létszámát vagy pl. hatékonyságát…) melyben betarthatatlan törvények nem neveltek túl sok 
tisztességtelen embert a betarthatatlan szabályozással és következményeivel együtt, a tisztességes magatartás általános és nyilvánvalóan ezért van több pénz mindenre.  
   
Hiszem, vallom és tudom, hogy a tisztesség hosszútávon megtérül és Magyarország állapotát tekintve ekkora sorozatos ostobaságot kevésbé feltételezve vallom és tudom, hogy 
minden döntés Magyarországon is tudatos, a következmények már az egyes döntések eldöntésének idıpontjában is kalkulálható és is tudatos, amikor szükség ellenére sincs 
semmilyen döntés. Mint pl. eddig a mi ügyünkben sem. Ez nem a véletlen mőve, és/vagy pl. ebben az ügyben sem más kormányok feladata. És tájékoztatom arról is, hogy minden 
egyes cég és vele együtt egy család tönkretétele, egyenként, apránként, feltételezhetıen, sok kicsi sokra megy „céllal” (?), az egész országnak súlyosan árt, mert a sok tönkretett cég 
és család sokkal nagyobb problémát jelent. Pl. az elızmények alapos vizsgálata nélküli inkasszó is csak pillanatnyi problémákat oldhat meg - Önöknek, vagy pl. egy végrehajtás, de 
egy tönkretett cég és vele egy család, sokáig nem fog adót sem fizetni sem. Hiszen a cégek nem családoktól függetlenül mőködnek önálló robotként és a családokban jellemzıen 
gyerekek is vannak. Én is megteszem mindig, amit kell, ami a kötelességem és abszolút nem példamutatási céllal, bár sokan és fıként sok kisvállalkozó példát vehetne rólam - további 
kommentár nélkül is.) 
   
Elköltözésünkben számítottunk az internetes kereskedelembıl származó bevételeinkre, amely ezen folyamatosan említett felelıtlen hatósági döntések miatt áru hiányában nem 
lehetséges. Ez szintén kárt okoz Magyarországnak és lehet, hogy emiatt néhány emberrel kevesebb munkahely van pl. a Meta Vasipari Kft.nél. Mindezekek azért is írom, hogy tudják, 
van még tisztességes Magyar kisvállalkozó, akinek a könyvelése is rendben van és nem számlanélküli bevételekbıl él a Magyar törvények és adószabályok ellenére, mert annak 
ellenére tudatosan és következetesen tisztességes maradt, hogy nem sikerült nagyobb eredményeket elérni, ahogy sajnos és nagy valószínőséggel nyilvánvaló következményként én 
sem értem el túl nagy eredményeket. Viszont ezt tisztességesen és a törvényeknek megfelelıen tettem. Ezért tudom biztosan mindezeket. Ezt sokan nyilván nem tudják, hiszen senki 
nem akar tudatosan sem mártír, sem öngyilkos lenni. De ettıl még nem kellene minket tudatosan és felelıtlenül tönkretenni, csak azért, mert tudatosan nem álltam be a sorba és fıleg 
nem Önöknek, az Önök döntései hiánya és azok feltételezhetı következményei miatt nem kellene tönkretenni minket.   
     
Fentieket a balesetünk óta felmerült további felelıtlenségek, és ennek még további szintén felelıtlenségre visszavezethetı és nyilvánvaló lehetséges következményeképpen miatt 
kérem azért is, hogy ezen felelıtlen döntéseket hozó Magyar hatóságok - melyeket nagy sajnálatával és sajnálatunkkal Önök is képviselnek pl. a közvetve cégünk tönkretételére is 
elpusztításra hozott - elıre és jelenleg is sokadszorra jelzett - tudatos döntéseik ne okozzanak további károkat nekünk és másoknak sem. Nem az együttérzés fogja felemelni 
Magyarországot sem, hanem elırelátó döntések, amelyek egységet alkotva kiskapuk nélküli korrekt és teljesíthetı összefüggı rendszerré válnak és amely egyértelmően, 
félremagyarázhatatlanul Magyarország felemelkedését szolgálják. Én ezt eddig nem tapasztaltam és ezt csak és kizárólag a Magyar kormány, vagyis Önök tehetik meg, akiknek erre 
lehetısége van. Minden másként alakult volna, ha ezt már 1998-ban visszafordíthatatlanul megteszik. Talán a papám sem idegeskedett volna olyan sokat ostobaságok és azok 
következményei miatt és talán ma is élne. Így azonban az utóbbi években több közeli hozzátartozónkkal együtt 61 évesen İ is itt hagyott minket.  
    
Én tisztában vagyok azzal, hogy teljesen másként gondolkodom az átlagembernél, ezért nem értenek engem és sokan még azt sem értik amit leírok. Hiszen ha értenék, akkor 
másként cselekednének. Ugyanakkor egyértelmően tudom és látom, hogy ezen problémák megoldás nélküli kikerülésével logikusan és törvényszerően gátolja az Önök által – a 
munkájuk eredményeként kívánt - Magyarország felemelkedését.  
       
Mindezeken túl mi nem ártottunk senkinek és rendkívül rosszul esik, hogy pont Önök szintén ezt teszik velünk. Úgy érezzük magunkat, mint az '56-os menekültek, akiknek jobb élete 
még lehet, de igazi hazája már soha. Leginkább jellemtelen és ostoba emberek és bőntársaik miatt.   
    
Ezért kérem az ügyünk kivizsgálást és a konzekvenziák levonása után a megfelelı döntések meghozását további és logikusan feltételezhetı újabb problémák megelızése érdekében.  
   
Mellékelem a könyvelıtıl most érkezett 3000 Ft "költségtérítés" befizetéséhez az adatokhoz írt e-mailt, amely "költségtérítés" vélhetıen az egész Unióban, de Ausztriában biztosan 
törvénytelen, tehát szintén nem létezik. Továbítom a könyvelınknek írt választ is, akinek a könyvelési díját szintén nem tudjuk fizetni, de december óta árut sem kapunk, nem is lenne 
mit könyvelnie. Ajánlom megtekintésre.   
   
Mi nem ártottunk senkinek és rendkívül rosszul esik, hogy pont Önök szintén ezt teszik velünk. Úgy érezzük magunkat, mint az '56-os menekültek, akiknek jobb élete lehet, de igazi 
hazája már soha. Leginkább jellemtelen és ostoba emberek és bőntársaik miatt. Remélem nem kell Önökben is csalódni. Ezért szeretném kérni az ügyünk kivizsgálását, hogy 
megtudjuk azt miért hazudozik mindegyik hatóság, illetve miért tartanak fenn olyan állításokat, melyet már a balesetkor jeleztem mindhárom rendırnek, amikor 2 jegyzıkönyv készült, 
de a hatóságok mindig csak egy jegyzıkönyvet említenek.   
   
Javaslom foglaljuk össze az ügyet, amelyet kreáltak nekünk Magyar termékek nyugat Európába történı forgalmazása és munkahelyteremtés helyett:  
  2010.06.25-én beláthatatlan kanyarból nagy sebességgel nekünk ütközött az 1.230 kg önsúlyú jelentısen kisebb súlyú jármővével Róka Zoltán (akinek névrokona vagy rokona a 
Fertıdön élı Róka István nyugalmazott határırtiszt, MSZP-s képviselı? Miatta kell nekünk tönkre mennünk?) és ezt követıen a közel 4 métert repültünk, majd a kiütött útszegélykı 
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állította meg az autónkat. Mindkét autó totálkárra összetört. Autónkat a helyszínelı rendır azonnal kivonta a forgalomból, a másik autót nem vonta ki a forgalomból. Mi azóta a 
rendszámot leadtuk, az autó javítatlan állapotban Budapesten van. A nem sokkal korábban cserélt féltengelyek, felújított váltó, motor, minden tönkrement, az autónk valóban 
totálkárossá vált. Miért nem a hazugságokat felülvizsgálni és felelıs felnıtt emberként felelısséget vállalni? Miért védik azokat a hatóságokat is, akik kárt okoznak? Azt remélik, hogy a 
sajnálkozva kért szívességbıl tudomásul veszem, hogy tönkretesznek minket? Nem "ügyeket" kellene gyártani, hanem termékeket, amit el tudnék adni!!!   
    
2010.06.25-e óta állítom - igaz kevesebb tapasztalattal, amit jelenleg is írok. Azóta sorra hazudnak nekünk a tisztelt hatóságok a kivizsgálás nélküli hazug iratok fenntartásával is. Az 
iratokon hazugságok vannak, ez sem zavarja Önöket? Senkit sem zavar rajtunk kívül??? A következményeket azonban eddig mi viseltük és fogjuk viselni, amely tisztességtelen és 
társadalomra is káros következményeket von maga után.     
   
Tisztelettel:   
   
Takács Tamás 
Komplex Trade Bt.  
Adószám: 20602549-2-42  
Mobil: 06 209 168 107 - számlatartozás miatt kikapcsolva. (Privát telefon volt egyben 1998 óta....) 
E-mail: takacs.tamas@komplextrade.hu  
Internet: www.komplextrade.hu - felelıtlen hatósági döntések miatt fenntartva.  
             www.femszekrenyek.hu - áru hiányában megszüntetve 
   
7342 Kaisersdorf, Fichtengasse 8.  
Adószám: ATU 65602207 
Telefon: +43 (0) 664 658 3737   
E-mail: takacs.tamas@metallschranke.at - áru hiányában megszüntetve 
Internet: www.metallschranke.at, etc. - áru hiányában megszüntetve 
Új honlap: www.geschenk-bazar.at      (Jobb ötletünk és lehetıségünk nem volt a 14 éves munkám tönkretétele után , Magyar termékek forgalmazása helyett!!! Gratulálunk a "tisztelt" 
hatóságoknak!!!)    
    
      
    
www.komplextrade.hu/Baleset.Sopronban.html       
Nagyobbik kislányunk arc sérülését, arca feldagadását a szabványos és párnázott ülés belsı fele okozta, amikor a feje az ülés párnázott belsı felének ütközött a baleset pillanatában. 
Kislányunk fél arca enyhén lila lett pár nappal a baleset után, amely a fényképen kevésbé látszik. Arcán a seb nyoma kicsit láthatóan megmaradt, öszinte sajnálatuk ellenére örökre 
emlékeztetni fog Önökre is. Máig olyan szörnyő a balesetünk emléke, mintha ma történt volna. Egy hajszálon múlt a párom élete is, mert az ajtó nem olyan erıs, mint az elsı futómő. 
    
  

www.komplextrade.hu/Baleset.Sopronban.html   
     

A "sebesség összeadódik" , azonos jármőkategóriában az egymásnak ütközı jármőveken a következmények körülbelül és jellemzıen azonosak. Íme ez a hatóságok szerint 25-25 
km/h ütközés. (25+25 = 50 km/h.)  A sérülések az ütközési pontól az elmozdulásokat is kalkulálva min. 50 + 50 km/h ütközésnek felel meg, melyben mi autónk sebessége a másik autó 

haladási irányához képest kb. 5 km/h....   
Minden látható volt már a baleset helyszínén, miért döntöttek felelıtlenül a hatóságok? Valamelyiküknek a rokona Róka Zoltán? Vagy talán mindenkinek a rokona?  

Legalább elárulná valaki a valós okot, miért kellett minket közel egy éve lehetetlen helyzetbe hozni, a cégünket is tönkretenni?  
        

Íme, a hatóságok hazug iratai szerint a soproni fia talember 50 km/h sebességgel ütközött a mi öreg aut ónk oldalának, miután az autónk négyünkkel, kutyáva l, 
csomagokkal, gázrendszerrel, feltankolt gáztartálly al(!!!) közel 2 tonnás autónk közel 4 métert repült , amely az EURO NCAP hiteles 50 km/h törésztesztekb en láthatónak a 

kb. a 4-szerese,  
melyet körbe fényképeztem. Vagyis a hatóságok szeri nt ez a kb. 25-25 km/h ütközés és kitartóan fenntar tják hazug állításukat. (25+25 = 50 km/h.)  

melyben mi autónk sebessége a másik autó haladási i rányához képest kb. 5 km/h....     
   

Íme a 25 + 25 km/h = 50 km/h sebességgel történt ütközés - amely valójában kb. 90 - 100 km/h volt a beláthatatlan kanyarban, amely sajnos leginkább az ostobaságot és a 
felelıtlenséget bizonyítja.   
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----- Original Message ----- 
From:  Lakossagi Kapcsolatok  
To:  'takacs.tamas@komplextrade.hu'  
Sent:  Friday, May 20, 2011 1:06 PM 
Subject:  Válaszlevél 
  

 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM  

TÁRSADALMI KAPCSOLATOK OSZTÁLYA  
  

                                               Iktatószám: I-1L/ME/2548 (2011)  
                                            

  
Takács Tamás úr részére  
  
takacs.tamas@komplextrade.hu  
  
  
Tisztelt Uram! 
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Több más címzett mellett – Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz is megküldött elektronikus levelére – Osztályunk az alábbiakban válaszol: 
    
Sajnálattal értesültünk levelébıl a közúti közlekedési balesetrıl, amelyben egész családjuk, köztük két kisgyermekük is, súlyos veszélybe került. 
    
İszintén sajnáljuk, de arról kell tájékoztatnunk, hogy sem a szabálysértési ügyben, sem a levelében megfogalmazott más gondjai megoldásához nem nyújthatunk 
tényleges segítséget. 
    
A szabálysértési ügyben, mint a csatolt ügyészségi levél is összefoglalja, Ön élt a szabálysértésekrıl szóló 1998. évi LXIX. törvény biztosította jogorvoslati 
lehetıségekkel, a szabálysértés elbírálása jogerısen lezárult. 
    
Egzisztenciális gondjai megoldásában sem lehetünk segítségére, mert Miniszterelnök úr nem rendelkezik olyan anyagi forrásokkal, amelyekbıl szociális támogatást 
nyújthatna a rászorulóknak.  
    
Nagyon sajnáljuk, hogy nem adhattunk Önnek kedvezıbb választ.   
    
Minden jót kívánva, kérjük az általunk írtak megértı tudomásul vételét.  
  
  
Üdvözlettel: 

Dr. Fótiné dr. Bárdos Zsuzsanna 
fıosztályvezetı-helyettes 
  
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
1055 Budapest, Kossuth tér 2-4. 
www.kormany.hu 
  
Tel.: +36 1 795-6411 
Fax: +36 1 795-0359 
E-mail: lakossag@kim.gov.hu 
  

 
  
  
  
  
 

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstıl védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy 
telefonon, vagy e-mail-ben értesítse errıl az üzenet küldıjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszerébıl. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt 
mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie. 
 
This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please 
telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by 
or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited. 
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