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Kedves Bódisné Mészáros Éva!
Nem tudom hogy a könyvelınk mit intézett az utóbbi hónapokban, de meglepıdve vettem át a részletfizetésre vonatkozó
határozatukat és szeretném Önt röviden tájékoztatni az alábbiakról.
Mint a cégem beltagja, tájékoztatom Önöket, hogy az Önök által nyilvántartott 968.191 Ft tartozás - a 2010 évi inkasszókkal,
melyek összege 413.909 Ft, azaz összesen 1.382.100 Ft - kizárható, mert minden tartozást kifizetve 2010. május 18-án
nullás igazolásunk volt, forgalmunk a töredékére visszaesett, árut 2010. december óta számlatartozás miatt nem kapok,
tehát nincs mit eladni sem. Adótartozás - ha van - egyenleg korrekt könyvelés esetén pár ezer Ft lehet.
Ezen felül 2009-ben külföldre költöztünk - melynek elsıszámú oka a Magyar adórendszer, majd annak minden most is
kalkulálható következményei - így minden járulékot külföldön fizetek és így semmilyen járulékot nem kötelezı fizetnünk
Magyarországon is. Magyarországon 2009 óta összesen 3-szor voltunk. (gyermekünk is nyilván külföldön jár
óvodába.) Ezt bejelentettem az Egészségbiztosítási Pénztárnak is és már „88-szor” elmondtam és leírtam, másolatokat
küldtem a könyvelınknek is és postán is elküldtem a hivatalos eredeti igazolásokat. Sajnos mintha senki nem értené ezt meg.
Az utóbbi 5 évben már szinte kizárólag interneten dolgozom - a honlapjainkat én készítem(!) - 1999 óta 1-2 kivétellel
cégek részére értékesítettem árukat.
Az internetes kereskedelem hosszútávon kizárólag elsısorban tisztességesen és a törvények betartásával
lehetséges. Az internetes kereskedelemben nincs lehetıség korrupcióra és adócsalásra, amely - és más tisztességtelen lehetıségekkel sohasem éltem. (Ezért tudtuk vállalni, hogy elköltözünk mocsokországból.)
A cégem honlapja a Google-ben szinte bármely termékünk keresésére ma is az elsı oldalon van annak ellenére, hogy
december óta nem forgalmazunk árut és több más honlapom is megszőnt, mert tavaly 2010.06.25-i lakott területen kb. 100
km/h sebességgel nekünk ütközı autó totálkárra összetörte az 1995-ös évjáratú benzin/gázüzemő amerikai autónkat - melyet
a 11 hetes babánkal és 5,5 éves kislányunkkal csodával túléltünk - majd a helyszínelı nyilvánvalóan korrupt rendır miatt, a
bíróság elıtt sem tudtam bizonyítani a gyorshajtást, így a kárunkat nem térítette senki. Spórolt pénzünk sohasem volt, autót
vettünk és a hamis iratok alapján, a 7 hónapos 0 pozitív értékő, társadalomra is káros hatósági eljárás alatt tartozás
keletkezett, és 2010. december óta nem kapunk árut forgalmazásra. Kvázi tudatosan tönkretettek minket.
> > > www.komplextrade.hu/Baleset.Sopronban.html (!)
Az inkasszójuk idıpontjában pici babával összesen kb. 20 Euronk volt, azaz kb. 5.000 Ft-unk volt összesen és a szomszédok
adtak kölcsön pénzt és autót is. Olyan emberek, akiket nem is ismertünk.
Mivel ezek miatt a könyvelınket sem tudtam fizetni, ezért lehet hamis az Önök által nyilvántartott adótartozás összege.
Külföldön már kapunk gyest és családi segélyt, ezért nem mentünk azóta teljesen tönkre a felelıtlen száguldozó és bőntársai
miatt. Magyarországon a kb. 60.000 Ft gyesbıl és családi pótlékkal azonnal tönkrementünk volna.
Magyarországon - kalkulálva Magyar hatóságok felelıtlen döntéseivel - 2009 óta nincs semmink, amivel zsarolhatnak, vagy
elvehetnek tılünk törvénytelen és tisztességtelen módon felszámított nyugdíj, egészségbiztosítás és a 283.000 Ft „Adóztatási
tevékenységgel összefüggı késedelmi pótlék” és olyan adónemekre vonatkozóan, melyek az Európa Unió többi országában
törvénytelenek, vagyis nem léteznek.
A lakott területen kb. 100 km/h sebességgel nekünk ütközı autó sofırje és bőntársai, a felelıtlen és/vagy korrupt helyszínelı
rendır iratai, és ezt követıen a rendırségi és bírósági döntések miatt a kárunkat senki nem fizette ki.
(www.komplextrade.hu/Baleset.Sopronban.html) Autóbalesetünk következménye az is, hogy a HUG-SUN Kft.
cégvezetıjével nem volt lehetıségem személyes találkozóra, aki 475.363 Ft-ot áru átadásakor átvett, de nem fizeti ki.

A HUG-SUN Kft. cégvezetıje egy esetben iratot hamisított, és 386.500 Ft-ot vett át a cégem nevében – melyben egyedül
dolgozom, tehát ezt kizárólag én intézhetem. A többi papíron csak az átvételt ismerte el, de nekem nem fizetett.
A HUG-SUN Kft. 2007 óta raktározta és szállította az általam Interneten forgalmazott termékeket.
Adószáma: HU13638375

Önök ezzel sem foglalkoztak. Én nem vagyok behajtó, nem tudok inkasszózni sem. (Fıleg autó nélkül.) Önöket a mi ügyünk
totálisan nem érdekli, és én nem fogok sem számlával, sem számla nélkül izmos srácokat alkalmazni gengszterország
„törvényes" elvárásainak megfelelıen a tartozás EREDMÉNYES behajtása érdekében, mert az állam még erre is képtelen a
tisztességes vállalkozások védelme érdekében. (Nagyon hasznos lett volna már 20 évvel ezelıtt is, ha Magyarországon a
döntéshozó egyszer saját maga - és családja - átélné a döntései következményeit, nem csak túl sok esetben felelıtlenül
élısködne mások munkájának eredményein.
Szégyen és gyalázat, hogy az elképesztıen sok munka után sok millió Forintot fizetünk adókra a semmiért, és
folyamatosan csak kárt okoztak és okoznak nekünk és stresszt, miközben az ellenkezıjét hirdetik magukról.
Csak 2009-2010 évben összesen 5.161.094 fizettünk kizárólag céges adókra. Ismétlem, a cégemben egyedül
dolgozom – TISZTESSÉGESEN és a TÖRVÉNYEKNEK MEGFELELİEN! - a párom a kültag - ismét gyesen, a
munkámban nem vesz részt.
Jelentéktelen apró hibákon kívül - amelyrıl 1 esetben tudok - a könyvelésünkben hibát soha nem találtak, többek között a
húgom is könyvelt nekünk, de a fizetendık akkor is brutális összegek voltak. (Takács Márta, mérlegképes könyvelı, Reg.
száma: 164191)
Én nem azért dolgoztam sok éven keresztül szó szerint éjjel nappal, hogy jellemtelen emberek és egy torz rendszer miatt,
jelentıs mértékben korrupcióval is torzított gyenge vásárlóerı ellenére, hogy a többszörösét fizessem adókra a politikusok
felelıtlen döntései következménye képpen inkább hatalmas összegő államadósságok, még hatalmasabb összegő
kamatainak fizetésére. Torz - az UNIÓBAN több tekintetben törvénytelen - és akár tisztességtelen ellenvárásokért,
ellenszolgáltatásokért is, melyekbıl mindig csak újabb problémák keletkeztek, melyek sok más következményével
folyamatosan sokkoltak minket. Azonban az ostoba adórendszer ellenére mindig becsületesen és a törvényeknek
megfelelıen maximálisan igyekezve jártam el minden ügyemet illetıen.
A legalacsonyabb áraink ellenére igazán nagynak mondható megrendelésünk sohasem volt, öltözıszekrényekbıl a
legnagyobb darabszám 47 darab volt - melyet kizárólag korrupcióval magyarázhatok az 1999 óta változás nélkül
mőködı cégemrıl közismert adatok ismeretében.
Tájékoztatom arról is, hogy Európa nem vesz részt a Magyarok több évtizede tartó határon túli pusztításaiban - de nem is
akarnak beleszólni Magyarország határain belül lévıkbe és nyugat Európában pl. a kifizetetlen számlák után nincs
adókötelezettség, mert amit nem fizettek ki, azután fizikailag és matematikailag is lehetetlen adót fizetni. Kifizetetlen
számla után adót fizetni a „való világ” szerint leginkább csak tisztességtelen vagy törvénytelen módon lehetséges,
mivel a többség - néhány balekon kívül, akit még nem kényszerítettek adócsalásra, mint pl. mi is - senki nem fog adókra hitelt
felvenni. Adót nyugat Európában bevétel után kell és lehet fizetni. Ezen felül több adónem az UNIÓ-ban nem véletlenül
törvénytelen és nincs, mint pl. a helyi iparőzési adó és bőntársai, mely adónemek súlyosan ártanak a vállalkozásoknak, az
tisztességnek is és ezeken keresztül Magyarországnak. Ezek miatt menekültünk el a saját hazánkból. 42 éves elmúltam és én
senki miatt nem leszek tisztességtelen és engem ne kényszerítsen senki sem éveken, sem egy életen keresztül.
Továbbá a figyelmen kívül hagyott HUG-SUN Kft. - 475.363 Ft tartozása Önök nélkül is súlyos gondokat okoz nekünk - hiszen
kb. fél részben emiatt nem kapunk árut és ezért nincs céges bevételünk és a META VASIPARI Kft. felé fenn álló tartozás
másik fele autóvásárlás miatt történt - akár a Soproni Városi Bíróság és az Önök totális érdektelensége mellett.
Tájékoztatom, hogy Nyugat Európában nem jogszerő az ilyen elıre jelzett és emiatt is nyilvánvalóan tudatos döntések
következményeként a cégek és családok tudatos tönkretétele - amely egyébként semelyik országnak sem válik elınyére.
Ezért máshol nyugatabbra felelıtlenül nem teszik ezt. De ostoba emberek ebbıl nem csinálnak ügyet, hiszen ennek - az
ostobaságuk miatt - nyilván nincsenek tudatában. Nekem nincs lehetıségem kitőnı és drága ügyvédekkel fellépni a Magyar
Állammal, és a gumilövedékeivel szemben sem.
Azonban pl. sem a járulék tartozások, sem a 2010. Május 18-án a nullás igazolás miatt a 283.000 Ft "Adóztatási
tevékenységgel összefüggı késedelmi pótlék", sem a HUG-SUN Kft. kifizetetlen 475.363 Ft tartozása utáni „elvárt” adó
vonatkozásában szintén nem lenne partner egyik nyugat európai bíróság sem.

Kislányunk 2010. áprilisban született külföldön. A szeptemberi inkasszó idején Magyarországról már semmilyen támogatásunk
nem volt, még családi pótlék sem. Külföldön novembertıl kaptunk gyest és családi pótlékot elıször. Ezért volt sokszorosan
gyalázatos autóbalesetünket követı törvényeket és a tisztességes eljáráshoz való jogot is sértı felelıtlen döntések között
nullás igazolásuk után a váratlan inkasszójuk is.
Az egyik közeli hozzátartozóm a KSH-ban dolgozott 28 évig. Felhívom a tisztelt figyelmét - bár tudom, hogy semmi értelme
nincs - hogy Magyarország eladósodottsága 1973 óta folyamatos és egyre nagyobb mértékő, az adósság összetétele és
Magyarország gazdasági állapota, a foglalkoztatottsági adatok, benne pl. a termelı munkát végzık és a munkanélküliek
számával és arányával, a közel 40 éve jellemzıen romló tendenciák figyelembevételével rendkívül tragikus és mely
tendenciák következményei kalkulálhatóak voltak 20 évvel ezelıtt is, kiemelkedıen az 1991-tıl kezdıdı privatizációktól a
foglalkoztatottság megfelelı alternatíváinak hiányában. A „megfelelı” szó pl. termelı munkára vonatkozik, nem iratgyártásra
és nem az ostoba szervezések, a tudatosan létrehozott káosz miatt nagyszámban hivatali vagy egyéb nem termelı munkára.
Én ezt 2005-tıl kezdıdıen lemondása elıtti napig éveken keresztül már az akkori Miniszterelnöknek is megírtam, bár én nem
vagyok közgazdász, de talán magas beosztású döntéshozók a súlyos problémákat még nem észlelték. Ezt „természetesen”
senki nem vett figyelembe. Mivel változás nem volt, a tendenciák szerint tudtuk, hogy mi várható a jövıben és most is tudjuk.
Ezért költöztünk el Magyarországról, (melyet megelızıen több alkalommal megírtam ezt Önöknek is) miután a párom
édesanyja is meghalt 4 év mőtét - kemoterápia - mőtét - kemoterápia - mőtét - kemoterápia - után. Ami kialakult az országban
- fıleg az utóbbi több mint 20 évben - mindezek kalkulálható következményei képpen, társadalom elleni bőntettnek minısítem,
fıképpen a válság nélkül is 100%-os kalkulálhatósága miatt, vagyis a nyilvánvaló tudatossága miatt.
Külföldön Magyar termékeket akartam forgalmazni, amelyeket 1999 óta forgalmazom és nem akartam más - nem Magyar gyártókat és kínálataikat elınyben részesíteni. De a Magyar hatóságok sorozatosan ostoba döntései miatt ez is lehetetlenné
vált és szerettem volna tisztességesen és a törvényeknek megfelelıen befejezni a cégem felszámolását is, ha a
megélhetéshez elég bevételt tudok teremteni külföldön. Ez azonban jelenleg az éhezés körüli állapotot jelenti - fıként
részemrıl - hogy a számláinkat is fizetni tudjuk. Ezért a korábbinál is kiemelkedıen elképesztıen felelıtlennek ítélem a
Magyar hatóságok döntéseit és ezért nyilvánvaló számomra, hogy a cégemet sem fogom tudni megszüntetni (a vásárolt
szintén öreg autónk is rossz, és nincs pénzünk megjavítatni sem), így életem egy részét képezı cégem totális pusztítását
sajnos Önöknek kell befejezni.
Ezen felül Minket az autóbalesetünk miatt már tönkretettek a Magyar hatóságok - a soproni rendırség felelıtlen és/vagy
korrupt helyszínelıje miatt a rendırség és bírósági - folytatólagosan és Magyarországon már évtizedek óta hagyományosan
felelıtlen, hanyag és igénytelen, ostoba és lelkiismeretlen - döntések miatt már céges bevételünk nincs és jelenleg csak a
gyermekeink után kapott gyes és családi pótlékból „élünk”.
A számunkra az ostobaság és a felelıtlenségek sorozata miatt okozott kárt vélhetıen senki nem fogja megtéríteni, amely már
sokszorosa a totálkárra összetört 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 a lehetıséget is, hogy Magyar termékek külföldön kerüljenek értékesítésre, amely különösen fontos
lett volna, hogy a korábban felvett és felélt állami hiteleket és kamatait ezen termékek után befizetett adóból fizetni lehessen.
Az ostobaság azonban az általam súlyosnak kalkuláltnál is nagyobb. Ezért ez is lehetetlenné vált.
Még egy gondolat - fájó szívvel: Számomra, amikor Oláh Ibolya énekli, hogy „Magyarország, ahol...” nekem Mocsokország,
ahol álmomban sem látom a magam arcát...

Takács Tamás

Mellékletek:
1. 2010. novemberében a KSZF (Központi Szolgáltatási Fıigazgatóság) Közbeszerzési portál oldaláról lementett táblázat a
mi beszerzési árainkkal és a Magyar Állam által fizetett árakkal.
2.

Befizetett adók: 2009-2010, táblázat

3.

Tavaly,
azaz
2010.
május
18-án
9758084801
ügyszámmal,
6771934474
ügyiratszámmal
és
8310116749761474382387509 ellenırzési azonosítóval együttes adóigazolást adtak ki kérésünkre, miután minden
tartozásunkat kifizettük, ez bizonyítja, hogy a 283.000 Ft „Adóztatási tevékenységgel összefüggı késedelmi pótlék” is
hamis.

