
Tisztelt Olvasó!
Tisztelt Hölgyem/Uram!

Levelem és mellékletét tekintse közérdekű felszólalásnak!
Kérem, mielőtt a Mellékletben megküldött ORGAZDATÁRSADALMI SZEMLE 2010.
elolvassa és megfogalmazza részletes jogszerű válaszát, gondolja végig az alábbi
kérdéseket, mert, még ma is, a: "Ptk.: A tulajdonjoghoz fűződő igényt különleges igénynek
tekinti, ezért kivételesen kimondja, hogy a tulajdonjogi igény soha nem évül el.”:

1. Kérem, ismertesse velem azt a jogi szabályozási folyamot, az önök szerinti
rendszerváltási törvényekből, - dátum, azonos értékű jogszabály,- amely ön
szerint elvezet az, elkobzás, kisajátítás kártérítésért-től, az elkobzás
jogszerűvé tételéig úgy, hogy a kártérítésből egyoldalúan pótszer /kárpótlás/
lesz és csak egyesek által privatizálható, magántulajdon-állami tulajdonná,-
szóval az én tulajdonom, a közösség tulajdona, és annak jogszabályi
átváltozása, orgazdatulajdonná? A Közbirtokosságok, közös tulajdonokra is
kérem mindezt, sorolja fel ismételten! Ezt olyan sorrendben kérem, hogy az
állam nem alkalmazta az „állami tulajdon”, „magán tulajdon” kifejezést,
jogszerűtlenül ezt követően, sehol. Mindez milyen elfogadott nemzetközi
jogkörbe illeszkedik be? (római jogrend, angol, bolsevik, stb.)

2. A magyar társadalom jogállamiságát őrző??? Alkotmánybíróság (-nak nevezett)

amelyet, „A Magyar Alkotmánybíróságot 1989. évi XXXII. törvényt október 19-én, november 23-án pedig
megválasztották az első öt alkotmánybírót. A testület a törvény értelmében 1990. január 1-jén kezdte meg

működését.”, neveztek ki a bolsi diktátorok. A szabadon választott többpárti
Parlament által az egyetemleges megerősítést, szabályozást tartalmazó
törvény címét számát, dátumát! Természetesen a tulajdonosok önök által
véglegesnek tekintett jogfosztása /kárpótlásnak nevezett/ előtt.
Ha ilyen - véletlenül sincs, akkor egy rövid választ arra, hogy mi a különbség
joghatályosan, a fenti rendszerváltást szimbolizáló társulat (AB) és az
MSZMP-KB döntései között, amelyet úgyszintén, a kutya sem törölt el, -
eddig. /Természetesen eltekintve attól, hogy a hatalom erőszakszervezetei kit
védenek; a tulajdonost, vagy ezt az orgazdarendszert.

3. Mikor kezdik el, leépíteni az ORGAZDATÁRSADALMAT és - építeni a
demokráciát?

Jogérvényes nyilatkozat: A tulajdonomról most sem mondok le.
Kérem, érvényesítse a lábjegyzetben foglaltakat a rendszerváltásban!

Kötelező tisztelettel:
Plósz Sándor
14410140318
plosz@t-online.hu

Lábjegyzet:
1920. évi I. törvénycikk …
9. § Az úgynevezett népköztársaság és tanácsköztársaság szerveinek néptörvény, rendelet vagy más
elnevezés alatt kibocsátott mindennemű rendelkezései érvénytelenek. Hasonlóképen érvénytelenek az
úgynevezett nemzeti tanácsoknak és szerveiknek mindennemű rendelkezései és határozatai is.



A remény: Erdély szent bércére visszaszállt a Turul madár
Hargita csúcsát visszakapták az Ugronok. 2007.aug.5.

ORGAZDATÁRSADALMI SZEMLE
2010.

„VELETEK NEM KELL ELSZÁMOLNI”

Szerkesztette: Plósz Sándor

TULAJDONOM VISSZAKÖVETELÉSE 2010-ben (is)
kor- és kórrajz

Érvényesítsük 2010-ben újra, az 1920.évi I. törvénycikk 9. §.!

Mottó:
„S utolsó jussomat a Szót,
ezt a szent tépett lobogót
kitűzöm fent az ormokon
s a csillagoknak meglobogtatom!”

Wass Albert

PROLÓGUS

Wass Albert: Gazság és jóvátétel (részlet)

„A mai helyzet Magyarországon nem csak igazságtalan, de tarthatatlan is! A másoktól elkobzott
otthonokban rablók és rablók utódai élnek, és összeharácsolt vagyonuk révén markukban tartják az
ország kulcsait: az ipart, kereskedelmet, sajtót. Véres kezű tömeggyilkosok és emberkínzók saját
maguk javára megszavazott nyugdíjban dúskálnak azon a kétes jogon, hogy a kommunista uralom
utolsó percében ügyesen áttértek a "demokrata hitre", s ma vigyorogva lógatják lábukat annak a
kapitalista rendszernek az árnyékában, amit annakidején ők maguk irtottak ki.
Jóvátétel nélkül nincs igazság, és igazság nélkül minden "rendszer" nem egyéb, mint álcázott
hazugság.”

W.Albert: "Egy ország történelme a telekkönyvben van megírva!"
Megjegyzés:
A Telekkönyv az, amit eldugtak a megyei levéltárakba, abban,- nem az újban vannak a
tulajdonosok. Az újban az orgazdatársadalom nyilvántartása van. Innen kereshetünk vissza!

KEZDŐDÖTT A 2010-ES „FORRADALOM” ELŐTT!





Dr. Máthé Gábor: „a jogállam alapja a polgári attitűd, a szabadság és annak attribútuma, a tulajdon”

TULAJDONOM VISSZAKÖVETELÉSE

Jogi alapok:
" Ptk. azonban a tulajdonjoghoz fűződő igényt különleges igénynek
tekinti, ezért kivételesen kimondja, hogy a tulajdonjogi igény soha nem
évül el.”
***
A tulajdonjogok gyakorlását, - a felszabadúlás és a bolsevik önkény 1947:XXX, és a
1949.évi.3.tvr, 1952. évi 4.tvr, törvénynek csúfolt határozatai alapján,- akaratomon kívül
megszakítottam, a Rendszerváltásnak nevezett … -, tulajdonjogaimat még nem állította
helyre.
Apám elhurcolása és meggyilkolása (Gulág) után járó vérdíj 1/3-a, (400 000/3.-Ft).
Nagyapám elhurcolása és meggyilkolása után semmi nem járt!
A magyar államtól elemi elvárásom, kártérítési követelésem elfogadása.

Törvények, Törvényerejű rendeletek bizonyítják, hogy minden államosítási, elkobzási
rendeletnek, az itthonmaradottak irányában kártérítés jár. /A disszidáltaknak nem./

A kártérítési határidőket egy darabig húzogatták, azután már nem vették a fáradságot
arra sem. DE!
Nem hoztak olyan rendeletet, hogy nem jár kártérítés.

Néhány példa: /Sajnos a Tvr-ek nincsenek bent a törvénytárban. Vajon miért? Hatásukat érezzük./

Egyes villamosművek energiatelepeinek és távvezetékeinek állami tulajdonba vételéről 1946.XX. 14. § (1) A jelen törvény alapján
állami tulajdonba vett energiatelepekért, távvezetékekért és a villamos energia elosztására szolgáló berendezésekért, valamint a
községektől (városoktól) a jelen törvénnyel elvont megváltási és háramlási jogért az állam kártalanítást nyujt. …

1947. évi XII. törvény az Önkormányzati Testületek Kárpótlási Vagyona elnevezésű jogi személy megszűnéséről. 1947. évi XV.
törvény 1. § A szénbányászat államosításáról szóló 1946. évi XIII. törvény 6. §-ának (2) bekezdésében a kártalanítást szabályozó
törvény javaslatának benyújtására megszabott és az 1946. évi XXVIII. törvény 2. §-ával meghosszabbított határidő az 1947. évi június
hó 30. napjáig meghosszabbíttatik. …

1948. évi XIV. törvény a szénbányászat államosításával kapcsolatos kártalanítási törvényjavaslat benyújtására megszabott határidő
meghosszabbításáról …

stb.

A bemutatott példák beleértve a törvényerejű rendeleteket is, mind tartalmazzák a
kártérítést. Tehát szerződésnek is tekinthetők, ahol az ügylet csak a kártérítés
teljesülésével lesz megvalósult. Mindaddig az eredeti tulajdonos, a TULAJDONOS.

„1990. évi törvények (a demokratikusan választott országgyűlés megalakulásától)” A
törvénytár, sem előtte, sem utána nem tartalmaz olyan törvényt amely:
1. Megsemmisítené a kártérítési kötelezettségét az államnak,
2. Megsemmisítené ezeket a törvényeket és törvényerejű rendeleteket,

Tehát: /ha rendszerváltást, demokráciát, jogállamot építünk/
A Magyar állam, ha nem teljesítette törvényben vállat kötelezettségét, a szerződés
nem teljesült,- ha valóban demokrácia épül,- akkor a tulajdon tárgya visszaszáll az
államról a tulajdonosra. A Magyar állam ezekben a javakban nem léphet fel tovább
tulajdonosként.

http://www.1000ev.hu/index.php?a=2&k=7&f=8684&param=8684


A KÁRTÉRÍTÉS NEM VÁLTHATÓ ÁT RÖHEJES KÁRPÓTLÁSSÁ!
1991. évi XXV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul
okozott károk részleges kárpótlásáról - Az Országgyűlés a tulajdonviszonyok rendezése, a forgalmi viszonyok és a piacgazdaság
jegyében szükséges vállalkozások biztonságának megteremtése érdekében - a jogállamiság elvétől vezérelve, a társadalom
igazságérzetét és teherbíróképességét egyaránt figyelembe véve - az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul
okozott károk orvoslása céljából a következő törvényt alkotja: A törvény hatálya 1. § (1) Részleges kárpótlás (a továbbiakban:
kárpótlás) illeti meg azokat a természetes személyeket, akiknek magántulajdona az állam által 1939. május 1-jét követően alkotott,
az 1. és 2. számú mellékletben felsorolt jogszabályok alkalmazása által sérelmet szenvedett. (2) E törvény alapján kárpótlás illeti meg
azokat a 2. §-ban meghatározott természetes személyeket, akiknek magántulajdona az 1949. június 8-át követően alkotott, a 2.
számú mellékletben felsorolt jogszabályok alkalmazása által sérelmet szenvedett. (3) Az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-áig
terjedő időben alkotott, az 1. számú mellékletben felsorolt jogszabályok alkalmazásával okozott károk kárpótlására az e törvényben
meghatározott elvek szerint 1991. november 30-áig megalkotandó külön törvény rendelkezései alapján kerül sor.

A módszert váltó jogalkotók világosan megmondják, /az állam által az állampolgárok tulajdonában

igazságtalanul okozott károk/. Tehát kié? Az Állampolgáré! Hol van a visszaadás?, hol van a
kártérítés törlése?, sehol.

Ezt a kártékony irományt megelőző, ÁPVRT és hasonló törvénynek nevezett szövegekben,
ugyanezekről a tulajdonokról, mit tettek a rendszerváltó kormányok? A lopott tulajdon
rendezése helyett, minden törvényben, minden intézményben, minden kiárusításban,
az állam tulajdonáról, állami tulajdonról hazudtak, a szószólók.
Miden semmis!!!

KÉPZAVAR.
A nyilvántartást, az apparátust fenntartja az állam. Miért? Vagy elszámol és azért
számolhatók fel, vagy nem áll szándékában elszámolni, és akkor minek tartják őket?
Na, ez is tolvaj és orgazdapszihózis.

Jogszolgáltatói jogosultságról:
AB-ről. /Jogokat Abortáló Bíróság./ „A Magyar Alkotmánybíróságot 1989. évi XXXII. törvényt október 19-én, november 23-án
pedig megválasztották az első öt alkotmánybírót. A testület a törvény értelmében 1990. január 1-jén kezdte meg működését.”

Tehát! Egy illegitim parlament választotta meg őkelméket.
„Az Országgyűlés 1989. november 23-án választoa  me g az Al kot má nybí rós ág el ső öt  tagj át . Ezt a napot választou k ar ra , hogy

üünnepélyes keretek közö me geml ékezzünk a testül et  mű ködésének el ső hús z évér ől .
PACZOLAY Péter az Alkotmánybíróság elnöke”.

Erre - ezek nagyon büszkék, a kádári diktatúra kijelölt parlamentje választotta meg
ezt a díszes társaságot. 2009. I. 12. előtt a szabadon választott parlamentben senki nem
erősítette meg, úgy egyben, ezeket. 2009-ről megint nem mondható, hogy demokrácia.
Továbbgörgették, mint egy kolonc, minden ciklusban. /Vagy? Benne van a Rózsadombban, mint Biszku./

Tűrték. TŰRJÜK?

Összefoglalva:
Tulajdonomat egy szerződés, a kártérítés ellenében, az állam kisajátította volna, ha
teljesíti kártérítési kötelezettségét.
De nem tette, tehát a kisajátítás, az államosítás semmis. A használati jogot vette el.
A kártérítés helyetti KÁRPÓTLÁS, és annak törvényesítése elmegy betéti kamatoknak,
a legnagyobb jóindulat mellett.
Vagy vissza kell adni a tulajdont egyetemlegesen, vagy egyénileg meg kell egyezni a
tulajdonossal, a kártérítésről,- vagy el kell ismerni, hogy folytatódik a diktatúra.
VÁLASZTHATTOK!
A közösségi tulajdon elrablása és annak működési haszna, annak elmaradása,- ennél
sokkal károsabb! Ez a civil társadalom és a vidékfejlesztés alapja.

Az országgal tényleg nem kell elszámolni?

A diktatúra folytatódik(?).



Rákosi-Kádár-Rendszerváltó-kerekasztal lovagjai, avagy,-

Sólyom - elődei és társai dekrétum
VÉLEMÉNY

(Benes dekrétumok Magyarországon)
A Benes dekrétumok "csak" a nemzeti kisebbségeket, (magyarok, szudétanémetek) fosztottak meg emberi jogaiktól, -
elűzetés, kitelepítés, tulajdonaiktól való megfosztás. Az EU-ban az érintett államok Csehország, Felsőmagyarország
helyett Tótország (Szlovákia) felmentést kaptak az emberi jogok helyreállításának kötelezettsége alól.

Magyarország a Lisszaboni szerződés aláírásának élharcosa, bár nem publikálják, - kérdem,-
további felmentést kapott az emberi jogok helyreállítása kötelezettség alól?

Miért a címben ez a teljes összevontság, egy szintre tétel?
A válasz egyszerű.

Ezek együtt, egy történelmi szennyest képeznek, más színekkel, vagy csak árnyalatokkal,- az
1949. évi XX. alkotmánynak nevezett törvény-kreálmány és az alapján készült rendeletek
folyamatosságát ezek együtt biztosítják, a külső forma megváltoztatásával, belsejében gyakorlatilag
azonos emberi jogokkal, azaz DIKTATÚRÁVAL, elkobzással, kitelepítéssel.

A Sólyom elődei és társai dekrétum, - az elején kezdve -, lefejezte Magyarországot, a teljes
magyar gazdasági-politikai -, valódi értelmiségi, vezető rétegét, minden másként gondolkodó
polgárral együtt elűzött hazájából vagy kitelepített otthonából,- vagyonát elkobozta, az
arisztokratától a hétszilvafásig, nagypolgártól a szatócsig, a földjét és terményét védő kisparaszttól a
nagygazdáig. Elkobozta a közösséget összefogó közös tulajdonokat, a biztosítóktól, termelő és
értékesítő szövetkezetektől, a közbirtokosságig. Sok gaztett és gyilkosság fűződik e korhoz.
1950-ben kitelepítettek, mindenünket elkobozták,- "veletek nem kell elszámolni" – minősített a
rendőr két pofon között,- a szomszéd faluba rendőri engedéllyel mehettünk.
A második, az un. Kádár szakaszban tombolt a tömeggyilkosság, aggastyántól a kiskorúig, "aki nincs
velünk, ellenünk van", majd később "aki nincs ellenünk, velünk van". Mi éltük a harmadosztályú
állampolgárok életét a kitelepítésben, ami már nem volt kötelező. Hiányoztak a heti szokásos
házkutatások. Családunkat sem azok, sem ezek nem törték meg. Gyilkosságok, álságos gaztettek,
később a "legvidámabb akol", - az agymosás kora.
Kitelepítés maradt, szabadon költözködhettünk, országon és határsávon belül, kivéve Budapest,
tulajdontól való megfosztottság továbbra is fennmaradt. Két naiv kísérletet tettünk földünk
visszakövetelésére, 1957. 1988.
A rendszerváltásnak nevezett Sólyom korszakok, vették el a rendszerváltásban való hitet miután az
AB Alkotmány Bíróságának, LB, Legfelsőbb Bíróságnak nevezett gyülekezetek, saját maga kreált
szabályok alapján megfosztotta a magyar tulajdonosokat tulajdonukba helyezésétől. Ők maguk, AB,
- a rendszerváltó kerekasztal lovagok, /törvényen kívüli gazemberek/: bolsik, ávóskölykök és
atlantisták, valamint egyéb átöltözésben lévő "függetlenek" és bírák, főbírák, egyszóval alakok,- azt
mondták, itt van nektek - ez a demokrácia, mostantól köztársaságnak nevezhetitek megint
országotokat. Ezeregyszáz éves Szent Korona felsége alatti jogállamban,- diktatúrák kreálmányaként
három etapban, összesen 22-23 év. - Mosoly. -
Pártokat is alakíthattok, majd eldöntjük melyik maradhat. Aki vissza akarja adni a tulajdont, megy a
süllyesztőbe. Oroszok kimentek, mások bejöttek, átszállással röpködnek.
Az 1949. évi XX. törvénynek tituláltat átalakították és ideiglenes alkotmánynak nevezték el.
Bebetonozták az elkobzást, a lib-bolsik elsőbbségét. Ez az írásmű tökéletesen megfelel a most,
2010. első felében az államfő Elnök úrnak, amint erről megnyilatkozott. Képmutató, hazug, álságos
kor,- volt eddig. És most mi jön?
Kitelepítés maradt, de szabadon költözködhetünk Európában, tulajdontól való megfosztottság
továbbra is fennmaradt. A magán- és közös tulajdonokat ellopták, elprivatizálták, a falut, az
országot tönkretették. Ezek, mindent szétromboltak. „Veletek nem kell elszámolni”- mondják ma
is. - Sólyom Elnöknek ez a demokrácia.
Magyarország társadalmi berendezkedése egyedülálló a világon.
Totális orgazdatársadalom.©

2010.04.30.



MIÉRT RÖGZITETTEM EZT AZ ÖSSZEGZŐ ÁLLÁSPONTOT

Túl voltam a 2006-os földosztási fiaskón, mármint számomra nem jutott megint föld.
Előneve búzaégető, Karsai államtitkár vagy földosztási kormánybiztos közölte ezt velem,
rám „nem vonatkozik a földosztás”. Azóta neki családi offshore cége van.
Túl voltam Jeszenszky Géza egykori külügyér, barát-rokonnal a Kárpáti Harsona vitán, ahol
utolsó levelében kijelentette nekem: „Sándor, te beteg vagy.”. A válaszban a feldobott labda
nem esett le: „Gézám! A betegségre van orvosság, a gazemberségre és hazaárulásra nincs!”
(Ez is vélemény.)
Meguntam, hogy Pásztóhy kormánybiztos, bár olvasottként visszajelezte földemet igénylő
leveleim, de tóhy-ka egyikre sem válaszolt. (A kis neveletlen.)

Ezután olvastam Sólyom méltatását a Magyar Hírlapban, ahol Zétényivel értettem egyet, de
az Ő válaszából is nekem, hiányzott egy kis konkrétság, a keménység.
Eldöntöttem, a legfőbb illetékestől, a Köztársasági Elnöktől kérem a földem használatának a
jogát, megemlítve, hogy egyéb tulajdonom használatára is fenntartom az igényem.
E tisztséget éppen Sólyom László töltötte be, aki mint tudjuk a legfőbb illetékes, a tulajdoni
ügyekben. Bár szerintem sem neki és az AB-nek, sem az LB-s Soltnak nem volt legitimitása
a döntésekre, amivel bennünket, tulajdonosokat megfosztottak tulajdonunk használatától.
Kérem!
Én csak egy vagyok a sok közül, de ott vannak a kirabolt közösségek, falvak, akiknek
legfontosabb közös tulajdonait, közbirtokosságokat, értékesítési szövetkezeteit elrabolták.
Csodálkoznak a politikusok, hogy nem megy a vidékfejlesztés, lemarad a falu.
Próbáljatok meg gondolkozni, Politikusuramék, amikor elutasítjátok jogos követelésem
és/vagy a demokráciáról papoltok! Legalább elszámolnátok velünk!

Állítólag most egy korszakot lezárunk, a politikai elit a múlt hibáiból tanul. Forradalom. Új
alkotmány, új társadalmi rendszer, új elnök, stb.
És mi lesz a régi adóssággal? A TULAJDONNAL!
***

Első levél:

May 06, 2010 10:08 AM
Dr. Sólyom László úrnak
a Magyar Köztársaság Elnökének

Tisztelt Elnök Úr!
Avval a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önhöz, hogy a magyar állam szolgáltassa vissza elkobzott
tulajdonaimat!
A tulajdonok, a melléklet szerint felsorolva, amelyeket az Önök illetékes hivatala elismert és igazolt
a "részleges kárpótlás" dokumentumaiban. Mellékelem, de az Önök irattáraiban is megtalálhatók.

Tulajdonomtól egy illegitim kormány és országgyűlésnek nevezett kijelölt személyek által
törvénynek, vagy törvényerejű rendeletnek nevezett fogalmazványok alapján fosztottak meg,
(vélemény). (EJENy, 17§2. Nem lehet senkit tulajdonától megfosztani.) Evvel, mármint az
egyetemes emberi jogokkal is ellentétes, pedig azt, az ENSZ-be való felvételünkkor az 1949. évi
XX. törvénybe is beiktatták. Mindezen formáknak megfelelően a fenti törvények-nek nevezett
irományok az államosított (elkobzott) javak után kártérítést írtak elő. Ezt az előírást 1990-ig nem
hajtották végre, 1990. után sem eddig,- a mi részünkre.

Az Önök által "rendszerváltásnak" nevezett időszakban, a rendszerváltónak nevezett Kerekasztal
lovagjai és Önök (AB, LB), valamint Képviselőknek nevezett végrehajtói által jogfolytonossá tették
az 1949. évi XX. törvényt, tehát az ott és az alapján megfogalmazottakat amelyre külön nem tér ki a



folyamatosan toldozott és foltozott 1949. évi XX. törvény, azokat Önök, mint az ország jelenlegi
vezetői, magukra nézve kötelezőnek, sőt ideiglenes de jogérvényes Alkotmánynak nevezik,
(vélemény).
Ilyen, el nem évülhető követelés, az elkobzott tulajdon utáni kártérítés, amelyet nem töröltek el.

Tulajdonaimról soha nem mondtam le, minden kormánytól visszakövetelem, de azok,
(kormányok) képviselői neveltetésüknél fogva, nem válaszolnak követelésemre. Bemutathatom
hiteles dokumentummal, hogy az országban szinte egyedülállóan, törvényesen sem kívántam
orgazda lenni, ezért másét nem vásároltam meg magamnak a Kárpótlási jegynek nevezett
papírokkal, amely papírok az elkobzott értékek használata utáni kamatok ezrelékét sem érte el.
Nevetséges és/de felháborító folytatása az 1947-es alkotmánynak és törvénynek nevezettel.

Tisztelt Elnök Úr!
Kérem tulajdonaimat, elsősorban földemet annak használati jogával együtt visszaszolgáltatni! Kérem
továbbá ipari-, kereskedelmi-, tulajdonaimat és egyéb ingatlanaimat és tulajdonomat vagy azok
jelenlegi értékét (nem 65, csak 20 év kamataival együtt) visszaszolgáltatni, hogy most nyugdíjasként
én is elmondhassam, hogy éltem megszállás nélküli demokratikus Magyarországon! (Megszállt
majdnem demokratikus országban éltem egy napot, 1944-10-14. A majdnem-et, a háborús
kényszerből hozott un zsidótörvények miatt mondom.)

" Ptk. azonban a tulajdonjoghoz fűződő igényt különleges igénynek tekinti, ezért kivételesen
kimondja, hogy a tulajdonjogi igény soha nem évül el."

Kérem, ez idézet figyelembevételét is!
Kötelező tisztelettel:
Plósz Sándor sk.
Szsz: 14410140318
1121Budapest, Őzike út 27. III.2.
Kérem válaszukat e-mailban is megküldeni szíveskedjék!

Melléklet: Tulajdonok felsorolása. (Kárpótlási iratok emilnek terjedelmesek, azokat majd a kártérítő
hatóságnak bemutatom.)
Magyarországon, 2010.04.30.
Melléklet: (részlet a Személyi lapomról)

TULAJDONI LAP
("Kárpótlási" iratok szerinti hányadban)
Ingatlan és földbirtok:

 Budapest: Plósz Lajos u. (Gombocz Z. u) 5157/A, 5157/1, (4582m2+ház)
 Sárospatak: 6519, 6519/A, 6328/1, 6529/A, 6529, 6328/5, (93 Kh+1026!-öl, 9442m2+ 4 házingatlan)
 Felsőrajk: 919/1/A, 919/1/B, 907/2, 629/1, 920, (162 Kh+995!-öl)
 Pötréte: 527/B/1, 527/B/2, 527/B, (155 Kh+799!-öl)

Ipari tulajdon:
 (Zsigmondy) Híd és Mélyfúrási V. 1/4+1/24 rész.
 Gyantagyár Rt. 1/19200 rész. (TAURUS)
 Urivári-Zsilvölgyi Rt. 1/4200 rész.
 Ganz és Társa Rt. 1/1000 rész.
 Hangya Ipari Rt. 1/4000 rész.
 Sárospataki Kovamalomkőgyár-Egylet. (részvények)

Bank részvények:
 Kereskedelmi Bank Rt. 1/15152+1/50000 rész.
 Takarékpénztár Rt. 1/32590 rész.
 Hitel Bank Rt. 1/32592 rész.

A tulajdonjogok gyakorlását, - a felszabadúlás és a bolsevik önkény 1947:XXX, és a 1949.évi.3.tvr, 1952. évi 4.tvr, törvénynek csúfolt
határozatai alapján,- akaratomon kívül megszakítottam, a Rendszerváltásnak nevezett … -, tulajdonjogaimat még nem állította
helyre.
Apám elhurcolása és meggyilkolása (Gulág) után járó vérdíj 1/3-a, (400 000/3.-Ft). Nagyapám elhurcolása és meggyilkolása után semmi!
A magyar államtól elemi elvárásom, kártérítési követelésem elfogadása.
Plósz Sándor

VÁLASZ, amely számomra elfogadhatatlan.



(Embedded image moved to file: pic06334.jpg)
Sent: Thursday, May 27, 2010 3:06 PM

Tisztelt Uram!

Sólyom László elnök úrhoz elektronikus úton intézett levelére válaszolva a következőkről
tájékoztathatom:
A köztársasági elnök feladat- és hatáskörét az Alkotmány 30/A. §-a és további törvények
szabályozzák. Az Elnök Úrnak, segítőszándéka ellenére,
hatáskör hiányában nem áll módjában konkrét kárpótlási ügyekben
intézkedéseket tenni vagy kezdeményezni.

Tájékoztatom arról, hogy a Magyar Országgyűlés elfogadta az életüktől és szabadságuktól politikai
okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt
megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvényt. A törvény hatályba lépése
2006. március 31. napja. Az 1. § (1) bekezdés értelmében a törvény alapján a kárpótlás iránti kérelmét
minden olyan jogosult benyújthatja, aki eddig bármely okból ezt nem tette meg, és az életüktől és
szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi
XXXII: törvény (Kpt.) 2. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontjai, illetve a 3. §-a (1) bekezdésének c)
pontja alapján – a II. világháború alatt (1941.
június 27.-1945. május 9.) faji, vallási vagy politikai okból teljesített munkaszolgálatot – erre jogosult
lett volna, továbbá akinek a Kpt.
módosításáról szóló 1997. évi XXIX törvény alapján benyújtott kérelmét a Központi Kárrendezési
Iroda azért utasította el, mert nem tett eleget a hiánypótlási kötelezettségének.

Az 1. §-ban meghatározott jogosult a törvény hatálybalépését követő 4 hónapon belül nyújthatta be
kérelmét a Központi Igazságügyi Hivatalhoz. A határidő jogvesztő volt, a mulasztás miatt igazolásnak
nincs helye.

Tekintettel arra, hogy kárpótlási ügyekben a Központi Igazságügyi Hivatal és kirendeltségei járnak el,
javaslom, hogy kárpótlásával kapcsolatosan a Központi Igazságügyi Hivatalnál érdeklődjön (cím: 1116
Budapest, Hauszmann Alajos utca 1. Telefon: 371-8900).

Kérem tájékoztatásom megértő tudomásulvételét.

Üdvözlettel:

Sonnevend Pál Dr.
főosztályvezető

Elküldtem nekik, mert miért ne!

Központi Igazságügyi Hivatal
'karpotlas@kih.gov.hu'
Kérem intézkedésüket!
Plósz Sándor
1121Bp. Őzike út 27.III/

MEGJEGYZÉS: (az eddigiekhez)



Ha olyan a levelem, mint hátul Dr. válasza, akkor így kezdődött volna: Valami bantu
nyelvű bevezető, ami jelzi, hogy hitelesítő mellékletek ott vannak. (Vegye az illetékes címzett
tudomásul, hogy bantusztánban van!)
Azután esetleg:
Magyar népKöztársaság Elnökének! (lehet, hogy nem kell, mert az e-mail cím már megadja)

Tisztelt Uram!
… … …
De!
Nem így kezdődött: Ez a "kötelező tisztelet" és a "neveltetés". (idézet tőlem)

Ha én írom a választ íródeákként, akkor van megszólítás és a kérdésre is válaszolok.
De! Nem én írtam.

Ilyen csak a "rendszerváltó" Magyarországon lehet!!! A!:
Központi Igazságügyi Hivatal-nak nevezett lobbisták műintézete a Magyar Köztársaság
Külügyminisztériuma alatt, benne, stb. VAN. Oda van a Google-n első helyen
mellékelve, hogy egyes külföldiek részére igazságot és földet szolgáltasson? Ez olyan,
mint a 2006-os kárpótlási földosztási törvénynek, vagy rendeletnek nevezett iromány,
amely héberül van írva.

A Központi Igazságügyi Hivatal Kárpótlási Tájékoztatója – Gyakran ...
A Központi Igazságügyi Hivatal Kárpótlási Tájékoztatója – Gyakran feltett kérdések. Tájékoztató –
Gyakran feltett kérdések ...
www.mfa.gov.hu/.../Karpotlas_GYIK.htm - Tárolt változat - Hasonló (Google)
http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Konzuli_informaciok/Konzuli_kozlemenyek/Karpotlas_
GYIK.htm
Azután megtalálom a Hivatalt, - más címen, mint amit közölt velem S.Pál – HÁTUL - Dr.
(1145 Budapest, Róna utca 135.) Tudja! A Lumumba.
Sólyom elnök úr íródeákja arra sem vette a fáradságot, hogy elolvassa a levelem, amiben
jelzem, hogy tulajdonomat igazolta a Kárpótlási Hivatalnak nevezett.

A levelezés, kérdéseket vet fel!
A rendszerváltásnak nevezett korban ki hatalmazta fel a bukott bolsikat a társadalmi
átalakítás hogyanjára? Ki hatalmazta fel a "kerekasztal lovagjait", hogy nevemben és
helyettem tárgyaljanak, döntsenek az én és gyermekeim sorsáról? Ki hatalmazta fel az
Alkotmány Bíróságnak nevezett egyéneket, gyülekezetet a döntési jogkörre?
Ki hatalmazta fel ezt a bandát a nemzet, ország és egyének sorsának legfontosabb
döntéseire?
SENKI.
Ezek mind egymást jelölő, fel nem hatalmazott, ország és nemzetvesztő valódi és látens
(alvó) bolsik, ide-oda repülő madárkák voltak. A diktatórikus politikai hatalmat átjátszották,
átalakították áldemokratikus köntösben gazdasági diktatórikus hatalommá. Hitelesnek
mondott mosolygós pofák mondogatják, hogy ezt mind parancsra tették, mert mást nem
lehetett tenni. Továbbra is így büntet Trianon, mondogatja, HAZUDJA a Hazafiasnak
mondott Népfront egyik utolsó titkára, bogara.
Hazudnak rendületlenül füledbe magyar:
„Európa egyik leggazdagabb állama lehetnénk” – mondta Bencze Izabella. Ez igaz. A jogász azt mondja, hazánkban a hivatalos
kommunikáció szerint a reprivatizációt azért nem lehetett választani, mert annak költségeit a költségvetés és az állam teherbíró képessége
nem viselte volna el. És visszajönnek az oroszok. Ez röhej!
Bogár László kijelentette, hogy a reprivatizáció, amelyet Csehországban megvalósítottak, számunkra tiltva volt.
„Trianon miatt volt globális parancs a reprivatizáció megtiltása. A környező országok könnyen reprivatizáltak abból a rabolt vagyonból,
amelyet véres koncként Trianon után kaptak, s a magukénak tekintettek. Ezt a Nyugat, a globális hatalmi rendszer is elismeri. Mi lett

http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Konzuli_informaciok/Konzuli_kozlemenyek/Karpotlas_GYIK.htm
http://www.mfa.gov.hu/.../Karpotlas_GYIK.htm
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YHgp7O6BzNwJ:www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Konzuli_informaciok/Konzuli_kozlemenyek/Karpotlas_GYIK.htm+K%C3%B6zponti+Igazs%C3%A1g%C3%BCgyi+Hivatal&cd=3&hl=hu&ct=clnk&client=firefox-a
http://www.google.com/search?hl=hu&client=firefox-a&hs=xtI&rls=org.mozilla:hu:official&q=related:www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Konzuli_informaciok/Konzuli_kozlemenyek/Karpotlas_GYIK.htm+K%C3%B6zponti+Igazs%C3%A1g%C3%BCgyi+Hivatal&tbo=p&sa=X&ei=1qb_S4TFM8qu4QbE-tDLDg&ved=0CCIQHzAC
http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Konzuli_informaciok/Konzuli_kozlemenyek/Karpotlas_GYIK.htm
http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Konzuli_informaciok/Konzuli_kozlemenyek/Karpotlas_GYIK.htm


volna, ha Magyarországon visszavezetjük a történelmi reprivatizációt? A Nyugatnak kényes kérdésben kellett volna állást foglalni: legitim
döntésnek ismeri-e el a trianoni békeszerződést. Ezt a Nyugat el akarta kerülni” – mondta Bogár László.” Ezek a hazudozó
szemfényvesztők, ezért fizetnek,- ezeknek.
Mit gondol Sólyom az Ő felhatalmazásairól?
Ki nevezte ki az Alkotmány Bíróságot és annak elnökének őt. Az illegitim bolsevik bagázs.
Tehát, minden döntés érvénytelen, 2009. I. 12. előtt.
Vagy a kreált ideiglenes alkotmánynak nevezett XX.-as alapján készült minden államosítási,
elkobzási törvénynek nevezett rendeleteket átvették és törölték belőle a kártérítést? Vagy
egyszerűen, sommásan azt mondták, ez most kapitalistaként az elvtársaké és lakájaiké lesz.
Ezeket nem lehet megtalálni a törvénytárnak nevezettben.
Idézetek: (Wikipédiáról)
"20 éves az Alkotmánybíróság
Az Országgyűlés 1989. november 23-án választotta meg az Alkotmánybíróság első öt tagját. Ezt a napot választottuk arra, hogy

ünnepélyes keretek között megemlékezzünk a testület működésének első húsz évéről.
PACZOLAY Péter
az Alkotmánybíróság elnöke"
Solt Pál: "1989-ben Sólyom László javaslatára az akkor megalakult Alkotmánybíróság tagjává választotta az Országgyűlés. Megbízatása
csak hét hónapig tartott, 1990-ben megválasztották korábbi munkahelye, a Legfelsőbb Bíróság elnökévé,"
Sólyom László: "A Nemzeti Kerekasztal tárgyalásain létrehozott Alkotmánybíróság (AB) első öt tagja közé választották 1989-ben. Ekkor
minden politikai és társadalmi tisztségéről lemondott és a Magyar Demokrata Fórumból is kilépett. Először ügyvezető elnökhelyettese
volt, majd megválasztották az AB első elnökévé. Alkotmánybírói időszakában került sor a rendszerváltás számos törvényének
alkotmányossági kontrolljára, amelyek meghatározták Magyarország jogrendszerét."

Az idézetek önmagukért beszélnek. Öcsi, meg a Bözsi perverzitása jut eszembe ezekről a
lovagokról.(Tudod: Öcsi fogja Bözsi … , Bözsi fogja Öcsi …)
Ki a nagyobb perverz a két alak közül, - az orgazdatársadalom kialakításában?
Szurkolva nézi: Antall József, Horn Gyula, Pető Iván, Paskai László, Göncz Árpád, Zoltai Gusztáv a volt
munkásőr parancsnok /MaZsiHisz/, Boross Péter a hóbagoly,- vigyázzák a Rózsadombról, nemzetközi
ellenőrzés mellett,- hogy ezek jól hajtják végre,- a kijelölt feladatukat.(vélemény)

Keselyűfejjel átgyalogolni a magán- és köztulajdonon Foto: Heti Válasz
( köztudott, hogy a keselyű dögevő és hullarabló)

VÁLASZ: Sonnevend Pál Dr. (hátul doktor) Uramnak:
Ismételt küldés.
-----Original Message-----
From: Plósz Sándor [mailto:plosz@t-online.hu]
Sent: Thursday, May 27, 2010 4:44 PM
To: 'ugyfelkapu@keh.hu'
Cc: 'njsz@nemzetijogvedo.hu'; 'kise.bp@gmail.com'
Subject: RE: KEH-Ügyfélkapu

http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lyom_L%C3%A1szl%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/A_Magyar_K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g_Alkotm%C3%A1nyb%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1ga
http://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/1990
http://hu.wikipedia.org/wiki/A_Magyar_K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g_Alkotm%C3%A1nyb%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1ga
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g


Tisztelt Sonnevend Pál Dr. Uram!

Köszönöm nem remélt válaszlevelét, amelyet jogos követelésemmel együtt elküldtem az ajánlott
Központi Igazságügyi Hivatalnak.

Az Ön levelére válaszolva:
Levelének legbővebb harmadik bekezdésére hivatkozva jelzem, hogy Apám (civil, rk. magyar) szovjetek
által történő elhurcolása és meggyilkolása után járó jelképes kárpótlás, Nagyapám után (hasonlóképpen
civil, rk. magyar) semmi,- a levelemben jelezve van. Arra nem kívántam semmiféle kibővített
részletezést.
De csak arra kaptam. Valamint egy Hivatal, - címét.

- Jelzem Önöknek, hogy engem az immáron elítélhető kommunista diktatúra első Rákosi féle korszaka,
megfosztott javaimtól, kitelepített otthonomból.
- A Kádár rendszer a kitelepítést fenntartotta, de már nem kellett engedélyt kérnem lakhelyem
elhagyásához, hacsak nem határsávba, vagy Budapestre akartam költözni. Javaimtól való
megfosztottságot nem szüntette meg.
- Az Önök által rendszerváltásnak nevezett korszak, amelyet a "Kerekasztal lovagjai" kereteztek meg, -
mit szabad, mit nem,- az általam és jogtudós elődeim által vélelmezett jogállamot, nem állították helyre.
Jelenleg a fent nevezett rendszerváltók kényszeréből, továbbra is kitelepítésben élek, és tulajdonomtól
megfosztva, utazni már utazhatom szabadon. (Egyes hazudozó rablóvezérek ezt még ajánlják is.)

Ezt kívántam volt Elnök úrhoz küldött kérvényemmel megváltoztatni.
Nem ment.

Most már csak az a kérdésem, e három szakasz miben különbözik az utazhatáson kívül, az én és hozzám
hasonló személyekre, valamint kirabolt közösségekre nézve?
Emberi jogok vonatkozásában, megválaszolom. Ezt leírhattam Önöknek.

Üdvözlettel:
Plósz Sándor
magyar állampolgár

Keressük az igazságügyi szervét az kormánynak

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA

Főoldal

Konzuli közlemények Főoldal / Konzuli ügyek / Konzuli közlemények / A Központi Igazságügyi Hivatal
Kárpótlási Tájékoztatója – Gyakran föltett kérdések
A Központi Igazságügyi Hivatal Kárpótlási Tájékoztatója – Gyakran feltett

kérdések

Subject: Jön! A válaszlevél
From: Béla Antal Kovács [mailto:KovacsBe@pjsz.gov.hu]
Sent: Friday, June 04, 2010 10:17 AM

Keresés
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To: plosz@t-online.hu
Subject: Válaszlevél
Központi Igazságügyi Hivatal
Kárpótlási és Dokumentációs
Önálló Osztály
1116 Budapest, Hauszmann A. u.1.
Ikt. sz.: 46554-1/2/2010 Előadó: Kovács Béla

Telefon: 3718 943

Tisztelt Uram !

A Magyar Köztársaság Elnökének címzett, 2010. április 30-án kelt levelében foglaltakkal
kapcsolatban az alábbiakról kívánom tájékoztatni.
Önnek 1991. november 18-án és 1992. október 5-én beadott kárpótlási kérelmét a Zala
Megyei Kárrendezési Hivatal elbírálta és mindösszesen 795000 Ft kárpótlási jegyben
fizetendő kárpótlást állapított meg az Ön részére, amit két testvére szintén megkapott.(A
tényleges kár mértéke több mint 15.000.000 Ft volt). Az 513000 Ft értékű kárpótlási jegyek
1993. április 7-én, a 282000 Ft értékűek 1994. március 2-án felvételre kerültek..
Ön a kárpótlást saját jogon illetve szülei és nagyszülei elvett ingatlanai és vállalkozásai után
kapta, mégpedig azok után melyeket Ön a levelében felsorolt.
Az 1991. évi XXV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az
állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról rendelkezett. A kár
mértékét átalányértékben határozták meg és kárpótlási jegyben fizették ki. A törvény egyértelműen
kimondja, hogy csak részleges kárpótlásról van szó, és nem az eredeti állapot visszaállításáról. A
megváltott(elvett) termőföldjét senki sem kapta vissza. Termőföldhöz csak az elvett termőföldért
kapott kárpótlási jeggyel földárverésen lehetett ill. lehet hozzájutni.
Az Édesapja elvesztéséért megállapított 400000 Ft-ot, csakúgy mint az ingatlanokért és
vállalkozásokért kapott kárpótlást törvény szabályozza, amelytől eltérni nem lehet, így Hivatalunk
annak érdekében, hogy az ősi földjüket visszakapják nem tudott és a jövőben sem fog tudni
intézkedni.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.
Budapest, 2010. június 3.

Tisztelettel:
dr. Kern Andrea

osztályvezető

Néhány kiigazítás szükségeltetik:

Központi iGazságügyi Hivatal
Kárpótlási és Dokumentációs
Önálló Osztály
1116 Budapest, Hauszmann A. u. 1.

Ikt. sz.: 46554-1/2/2010

Tisztelt (megszokásból) Uram!
2010. június 3. kelt levelüket köszönettel megkaptam. Az abban foglalt érdemi részt, (mármint,
hogy egyenlőre nem adják vissza tulajdonom) elfogadni most sem tudom. Követelésem
továbbra is fenntartom.
Amint látom nyilvántartásuk továbbiakban is kielégítő. Előzményként megemlítem, hogy számomra
nagyon megnyugtató, mert a 150 éves török uralom után a tulajdonosok visszakapták tulajdonukat,
igaz kezdeni is kellett vele. Ígérem önöknek, én vagy az Unokám majd tud vele mit kezdeni.
Nem tudom az önök szakmai felkészültségét, börtönőr, segéd és vagy lakáj, de biztosíthatom önöket,
hogy sem a tolvajok, sem az orgazdák uralma nem végleges.



Van képük (ugye finom vagyok) azt mondani, hogy valaki megváltotta a földemet!
Elkobozták és kész. Ennyit az önök szerinti Emberi Jogokról.
Értem én, hogy fogalmuk sincs a valóságról, (legalábbis a számonkéréskor majd ezt mondják).
Hogy az önökhöz hasonló börtönőrök is értsék az igazságot:
- Tulajdonunkat, földünket elkobozták, bennünket kitelepítettek. Sem 1990-ig, sem azóta ezen nem
változtattak, és nem törölték a kártérítést sem. Nem fizették ki a használat utáni kamatok töredékét
sem az un. kárpótlással.
Tolvajok és orgazdák uralma véget fog érni.
Ja!
Hivatalukat rövidesen megszüntetik, "kérem tájékoztatásom tudomásul vételét.".
Budapest, 2010. június 7.
"Tisztelettel:"
Plósz Sándor
magyar állampolgár

Azután meghozza a posta is a levelet, azt az aláírónak köszönjük meg, az
eddigi kommentekkel együtt. Tanuljon belőle.

Tisztelt dr. Kern Andrea Úrhölgy!

Előadója által irt, Ön által aláirt levelet postán is megkaptam, szeretném megköszönni gyors
válaszukat.
Így röviden jelzem Önnek is, hogy levelükben foglaltakat nem tudom elfogadni. Tulajdonom iránti
követelésemet fenntartom.
E levélsor és gondolatcsokorból hiányzik az önök kormányaihoz irt, megválaszolatlan levél tömeg,-
de az más sorozat. Azt majd a nemzetközi Bíróságon kötjük egybe.
Addig is tisztelettel köszönti és köszöni, hogy legalább válaszoltak és leellenőrizhettem
nyilvántartásukat.

Plósz Sándor
magyar állampolgár

Lásd, hogy nem a levegőbe beszélek!
LE AZ ORGAZDATÁRSADALOMMAL!

A tulajdonos jókívánsága minden jóravaló embernek!
Karácsonyi levél a Hídépítőnek:

Feladó: Plósz Sándor [plosz@t-online.hu]
Küldve: 2008. december 23. 8:25
Címzett: 'info@hid.hu'
Tárgy: A tulajdonos jókívánsága minden jóravaló embernek!

Nem tisztelt tolvajok, orgazdák és lakájok!
Tiszteltek, akik kárvallottjai és nem tehetnek róla! Áldott békés Karácsonyt Nekik.

Elmúlt évi ajánlatomra, hogy a tulajdonosoknak adjanak egy jelképes részvényt, nem fogadták meg. Most ismét felszólítom Önöket erre a
merész tettre!
Ez egy nagy lépés lenne a totális orgazdatársadalom felszámolására.
Természetesen amennyiben ezt nem teszik meg, a Zsigmondy cég munkáit kérem, töröljék előzményi referencia listájukból.

A Kőröshegyi völgyhíd a legjobb referencia példa Önöknek. Arról már írtam is és nyilatkoztam is, méltó párja a Nagyberek
tönkretételének.
l. a fenti megszólítást!

Maradok a főrészvényes tulajdonosok között.
Természetesen továbbra is ideiglenesen kizárva, azért (ZRt.), jelenleg.
Plósz Sándor





„Dr. Máthé Gábor jogtörténész, egyetemi tanár előadása:
A jogállam fejlődése (XIX.-XXI. század) (részletek)

2007. április 19.
(Polgárok Háza) gabor.mathe@uni-corvinus.hu

Nagyon köszönöm, hogy meghívást kaptam.  Amikor a rendezvény szervezőjével beszéltünk a témáról, abban
állapodtunk meg, hogy ketten vagyunk egyek. Ha ketten teszik ugyanazt, az nem ugyanaz. Ezt is be fogjuk
bizonyítani. A másik előadóval, tanult barátommal, Horváth Attilával a magyar alkotmányfejlődés, a történeti
alkotmány fejlődését és annak jogforrási részét mutatjuk be.
…
A másik téma a fogalomrendszer után a magyar nemzetállam, a magyar jogállam fejlődése, ami köztudott a
XIX. század. Ez a csodálatos XIX. század. A XX. század két különleges korszakra bomlik, egy területi
csonkulásra, és egy sajátos átalakulásra a XX. század második felében. Ebből a folyamatból a XX. század utolsó
évtizedében megkezdődött folyamat tart mindmáig. Erre is szeretnék kitekinteni, mert, ugye, ez a jogállam
újjászületésének időszaka, de jelentős változásokon ment át Nyugat-Európában, és ahhoz képest is, amit mi
kiindulópontnak tekintettünk az 1990-es esztendőkben, és azt hittük, hogy a jogállamhoz visszatérünk.
…
: „A nép jóléte legyen a legfőbb törvény!” vallották már az ókorban is.  Nagyon fontos kategóriának tartom a
fogalmi elemek között, hogy a jogállam klasszikus kibontakozása idején a jog a polgár jólétét, szabadságát és a
tulajdonhoz való jogát, jutását garantálja és biztosítja.
…
Mi a XX. század második felében - én úgy hívom az első nemzetközi megállapodást, a szövetségesekét, hogy
az első Jalta - az első Jalta ezeket a területeket az állami tulajdon létrehozására kényszeríti, és egy ennek
megfelelő államformára, a hatalommegosztást tagadó hatalomkoncentráció, egy pártállam, proletárdiktatúra
államára. A kezembe került most egy, ide, a Polgárok Házába érkezett e-mail, amelyet Plósz Sándor, kitűnő,
külföldön tartózkodó kollégánk írt. A jogtörténet tudományában neki és felmenőinek igen sok szerepe volt.
Alighanem csuklanak, ha a mait jogállamnak emlegeti valaki. Jogtörténetünknek ugyanis valamikor a ’40-es
évek közepén vége lett, mert jött a jogtalanság, jogfosztottság és az 1990-es évek második felétől pedig a
rablóból orgazda társadalom lett. Ezt ki kell mondani. Remélem, az előadók közül ezt nem tartja senki
jogfejlődésnek.
Nem azért, hogy védekezzem, mert a Plósz család intellektuális megnyilvánulásaival a magyar jogtudomány
legkitűnőbbjei közé írta be magát. De mit tesz Isten, 1990-ben jön a második Jalta, és azt mondják az urak,
hogy az állami tulajdonból magántulajdont kell létrehozni. Ténylegesen a jogállam alapja a polgári attitűd, a
szabadság és annak attribútuma, a tulajdon. Itt kezdődnek a mai jogállami problémák a polgár szempontjából.
…
1990-ben pedig a Washingtoni Konszenzushoz csatlakoztunk. Ezt nem kellett aláírni. Miért? Mert ezt a tőke
kikényszeríti. A Washingtoni Konszenzus: a privatizáció, a dereguláció és a kereskedelmi liberalizáció. Amikor
ezek a folyamatok végbemennek és értékelésük megtörténik, akkor ennek végkonzekvenciáit is le kell vonni.
És ezek: miként kell az intézményrendszereket átalakítani? Én ebből a szempontból vizsgálom, hogy az 1990-
es alkotmányozáshoz ez hogyan viszonyul.  És hogy napjainkban kell-e alkotmányt alkotni miatta?
Egyértelmű, hogy kell alkotmányozni!”
……………………………………………………………..

A kérdés, milyen alkotmány lessz, a 2011-12. XXI-es, vagy a Szent Korona tanra épülő?
Nekem az utóbbi az elfogadható, elszámoltatással 1946.-ig visszamenőleg, a köz- és
magántulajdon helyreállításával és/vagy kártérítéssel.

„ADJÁTOK VISSZA HEGYEIMET!” gr.  cegei Wass Albert

„A LOPOTT HOLMI VISSZAJÁR” Dr. Timár György

„LE AZ ORGAZDATÁRSADALOMMAL!” Plósz Sándor

Megj. A lessz-t Széchenyi is ssz-vel irta, - én helyeslem.

IRÓDOTT A 2010-ES FIDESZ „FORRADALOM” UTÁN!

mailto:gabor.mathe@uni-corvinus.hu


A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt honlapján csak üzenő emil helyét találtam. Nem volt sem a
tisztségviselőknél, se az impresszumban emilcim. Ezért ide írtam, reménytelennek tartva a választ.
Így utólag bocsánatot kérek, hogy megszólítás elmaradt.
From: Plósz Sándor [mailto:info@cylex-tudakozo.hu]
Sent: Tuesday, July 06, 2010 5:34 PM
Subject: földem használatba vétele
Az üzenet szövege:
____________________________________________________________________

Sólyom elnöktől kértem földtulajdonom használatba vételét. A "Központi
Igazságügyi Hivatalnak" nevezett műintézet visszaigazolta tulajdonom.
Felsőrajk külterület 0156/3 1/1 - szántó 11,9813 239,63 11,9813 239,63 239
630 ideiglenes földhasználat Amennyiben a fenti cimen meghirdetett birtokrész
nem elkobzott birtok, úgy részleges kártéritésbe beszámitom, és igényt tartok
rá. Plósz Sándor

Plósz Sándor
plosz@t-online.hu

LÁSS CSODÁT! Reggel itt volt a válasz.
Sze 2010.07.07. 8:17
Tisztelt Uram,
Kerülő úton, de végül hozzánk került az ön levele.
Kérem, szíveskedjék kiegészíteni, hogy az MNV Zrt-től mit vár, mi a további kérdése.
Üdvözlettel

Oláh Ervinné
Ügyfélszolgálat vezetője

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt
Ügyfélszolgálat
Budapest 1133 Pozsonyi út 56.
Tel.: 237-4190
Fax.:237-4191

237-4192
olahervinne@mnvzrt.hu

MEGJEGYZÉS: Ami számomra nem érthető, miért kell egy román céget ebbe bevonni?
„Tisztelt Hölgyem / Uram!
Az email alján olvasható üzenet a Cylex Tudakozó ingyenes cégkatalógusban található adatlapjáról érkezett Önnek. Kérjük ne a Cylex
Tudakozó email címére válaszoljon.
S.C. CYLEX TEH. INF. INTERNATIONAL S.N.C.
Sat. Palota 119/A
417516 Romania
Tel. +40 359/101185
CEO : Francisc Osvald” … … … És még sok „ajánlom magam”, reklám.

From: Plósz Sándor [mailto:plosz@t-online.hu]
Sent: Wednesday, July 07, 2010 12:05 PM
To: 'Oláh Ervinné'
Subject: RE: földem használatba vétele
Importance: High

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt honlapján csak üzenő email helyét találtam. Nem volt sem a
tisztségviselőknél, se az impresszumban email cím. Ezért ide írtam, reménytelennek tartva a választ. Így utólag
bocsánatot kérek, hogy megszólítás elmaradt.

mailto:plosz@t-online.hu
mailto:olahervinne@mnvzrt.hu


Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt
Budapest 1133 Pozsonyi út 56.

Tisztelt Oláh Ervinné!
Ügyfélszolgálat vezetője
Megkülönböztetett tisztelettel köszönöm gyors válaszlevelét!

Figyelemmel kisérve az országunk, a magán és köztulajdon sorsát, politikai szándékokat, közöttük az én
tulajdonomat is, természetesen. Szeretném felajánlani, hogy leveszem a magyar állam válláról azt a gondot,
hogy tulajdonommal törődnie kelljen. Használatba kívánom venni elkobzott tulajdonomat! Ez a felajánlás
természetesen konkrét szándék, jogos követelés.
Elsősorban földtulajdonomat kívánom használatba venni, majd ipari, kereskedelmi tulajdonaimmal kapcsolatos
használatba vételről, és/vagy kártérítésről egyeztethetünk.
Ez a szándék vezetett, amikor cégük irományai között megtaláltam Felsőrajk településen a kiadandó földet.
Természetesen az általam közölt feltételek mellett, használatba, tulajdonba kívánom venni.

A témával kapcsolatos részleteket, tulajdonaimat annak visszaigazolását és ez évi, eddigi levelezést
gondolatokat a mellékelt doc tartalmazza, nem kívánom megismételni.

A jogszolgáltatás előtt is érvényes válaszukat elvárom! /Örülnék, ha igazságszolgáltatásnak nevezhetném./

Tisztelettel köszönöm, eddigi gyors intézkedését!

Üdvüzlettel
Plósz Sándor
1121 Bp. Őzike út 27. III.2.
Sz.sz.:1 441014 0318

Melléklet: Tulajdonom 2010.
_________________________________________________________________________________
Lábjegyzet:
MEGJEGYZÉS: Ami számomra nem érthető, miért kell egy román céget ebbe bevonni?
„Tisztelt Hölgyem / Uram!
Az email alján olvasható üzenet a Cylex Tudakozó ingyenes cégkatalógusban található adatlapjáról érkezett Önnek. Kérjük ne a Cylex
Tudakozó email címére válaszoljon.
S.C. CYLEX TEH. INF. INTERNATIONAL S.N.C.
Sat. Palota 119/A
417516 Romania
Tel. +40 359/101185
CEO : Francisc Osvald” … … … És még sok „ajánlom magam”, reklám.
Heureca! Azt jelenti, megvan, megtaláltam!

Románia demokratikus országhoz illően visszaadja a tulajdon használatát is, nemcsak nyilvántartja a
lopott, rabolt holmit. /Erdélyt mikor?/
Sajnos ez csak személyi és kisközösségi tulajdonokra vonatkozik. De ha mégis visszaadná? – Itt
/Magyarországon/ elkoboznák, államosítanák, - majd privatizálnák az et.-k maguknak,- a
vidékfejlesztés alapját képező Közbirtokosságot és az egyének tulajdonát is. Ne lógjanak ki a sorból
Ők sem.
Erre a garanciára várnak,- a románok.
Nü! avagy Elvtársak, diszkréten Hölgyeim és Uraim! És ebből /a román cégből/ kinek van haszna???

RÉSZLEGES VÁLASZ JÖTT.

From: Oláh Ervinné [mailto:OlahErvinne@mnvzrt.hu]
Sent: Wednesday, July 07, 2010 2:12 PM
To: Plósz Sándor
Subject: RE: Lehetseges SPAM földem használatba vétele

Tisztelt Uram,
Végigolvasva sorozatban küldött leveleit, látom, azokban pontosan benne is van a korrekt válasz.
A jelenleg hatályos magyarországi jogszabályok szerint nem lehetséges az Ön által igényelt „reprivatizáció”, azaz

visszakapni pont azt, amit esetleg Öntől annak idején elvettek.
Tény, hogy az 1900-1970-es évek között többféle igazságtalan rendelkezés volt. A környező államoknál van ahol
megpróbálták a konkrét területeket visszaadni, de ez nem volt egyszerű, a hosszú évek alatt legtöbb területen sok változás
történt, új települések alakulhattak, utak, gyárak, épületeket stb.lettek.
Magyarországon tehát ezért inkább bevezették a kárpótlás rendszerét és a kárpótlási jogszabályok az érvényesek.



Az MNV Zrt-nek nincs semmilyen szerepe az Ön ügyében, az valóban a kárpótlási törvény hatálya alá tartozik
és annak megfelelően kell, kellett volna intézni.
Jelenleg ez a téma az Igazságügyi Hivatalhoz tartozik.
Esetleges további kérdésével szíveskedjék hozzájuk fordulni.
Központi Igazságügyi Hivatal – Kárpótlás
1116 Budapest
Hauszmann Alajos u.1.
karpotlas@kih.gov.hu
Központi Ügyfélszolgálat
371-8917
371-8999

Üdvözlettel
Oláh Ervinné
Ügyfélszolgálat vezetője
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt
Ügyfélszolgálat
Budapest 1133 Pozsonyi út 56.
Tel.: 237-4190
Fax.:237-4191

237-4192
olahervinne@mnvzrt.hu

EZ SEM MARAD MEGVÁLASZOLATLAN

Ez a szabvány levél gyorsan megjött. Hülyének néztek, de azért udvariasan fogok válaszolni, mert Hölgyről van szó.
Tisztelt Hölgyem!
Köszönöm válaszát.
A jogszolgáltatás előtt természetesen érvényesnek tekinthető.
Levelének első, magyarázó bekezdésére, csak annyit, hogy ez a szabvány DUMA, ami még egy csecsemő
számára sem elfogadható, HAZUGSÁG. (Tudom, Ön nem tehet mást.) Minden tétele megcáfolt, gyermeteg
dodonai.
Második bekezdésére reflektálva, tanácsát nem fogadom el, az iGazsági hivatallal, már leveleztem, mint látta.
Jó a nyilvántartásuk. Ez megnyugtatott.
Továbblépek.
Tanulságul elküldöm a Litván példát.
Kérem!
Máskor nekem vagy a hozzám hasonlóknak a szabványhazugságot ne küldje meg! Kapásból megoldható.
Három havi fogalmazói fizetésért elkészítem a jogszabály tervezetet.
Üdvözlettel
Plósz Sándor
2006.01.30.

Litván földek visszaadása a jogos tulajdonosoknak (Rzeczpospolita)
LITVÁNIA, Vilnius - Több évi eredménytelen próbálkozása után a lengyelek visszakaphatják földjeiket. A szovjetek által
államosított földek visszaadása az egyik legnagyobb gond, amivel a vilniusi körzeti lengyelség küzd.
– Arturas Paulaskas litván házelnök kéréssel fordult Algirdas Brazauskas miniszterelnökhöz, hogy hozzanak létre vizsgálóbizottságot.
Az utóbbi időben rengeteg panasz érkezett hozzá a vilniusi körzetből, hogy késik a földreform, valamint pontos információkat kapott az
országgyűlési ellenőrtől (állampolgári jogok biztosa), miszerint "a vilniusi körzetben hivatali visszaélések és emberjogi aggályok merülnek
fel a földreform kapcsán".
A szovjetek által államosított földek visszaadása az egyik legnagyobb gond, amivel a vilniusi körzeti lengyelség küzd.
Gyakorlatilag Litvánia összes többi közigazgatási egységében a 15 éve tartó földreformnak köszönhetően visszaadták az igényelt területek
több mint 90 százalékát. Egyedül Vilnius kerület lengyelek lakta részén fordult elő, hogy a jogos tulajdonosok alig fele kapta vissza
földjét. Még rosszabb a helyzet magában Vilniusban, ahol a régi birtokosok alig 10 százaléka nyerte vissza tulajdonát. Litvánia jelenlegi
kormánya azt ígéri programjában, hogy a földek visszaadása 2007 végéig befejeződik. A litvániai lengyelek azt állítják, hogy a
földkárpótlás bűnügyi problémává vált. Vilniusban egy ár terület értéke eléri a 150 ezer eurót. Emiatt egyre gyakrabban érdeklődik ezek
iránt a maffia és a korrupt hivatalnokok. A lengyelek véleménye szerint néhány pontatlan jogi szabály is a visszaéléseknek kedvez. A
házelnök kormányfőnek szóló levele valószínűleg reakció a lengyelek decemberi népgyűlésére, melyet a vilniusi Európa téren tartottak. A
Lengyelek Litvániai Választási Akciójához kötődő körülbelül háromezer ember azzal fenyegetőzött, hogy ha március 15-ig változatlan
marad a helyzet, akkor tiltakozó akciókat fognak szervezni az EU-s országok nagykövetségei, valamint a NATO és más nemzetközi
szervezetek képviseletei elé.
Robert Mickiewicz – ford.: HB
Lakatos Pál:Országrontók(A könyv 2003-ban jelent meg.) - Lakatos ...
A reprivatizációt. Az összes volt szocialista országban a reprivatizációt, mint alapelvet fogadták el, és a magyar tulajdonos ugyanúgy
visszakapta Erdélyben ...
www.lakatospal.hu/index.php?page=articles... - Tárolt változat - Hasonló /Miheztartás végett ez is megvan./
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Első levél a Forradalmi Kormánynak:

From: Plósz Sándor [mailto:plosz@t-online.hu]
Sent: Thursday, July 15, 2010 8:43 PM
To: 'tibor.navracsics@parlament.hu'
Cc: 'ugyfelszolgalat@irm.gov.hu'
Subject: tulajdonom használatba vétele

Közigazgatási és Igazságügyi miniszter
Miniszterelnök-helyettes
Tisztelt Navracsics Tibor Úr!
Avval a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önhöz, hogy a magyar állam szolgáltassa vissza elkobzott
tulajdonaimat!
A tulajdonok, a melléklet szerint felsorolva, amelyeket az Önök illetékes hivatala (Központi
Igazságügyi Hivatal) elismert és igazolt a "részleges kárpótlás" dokumentumaiban. Mellékelem, de
az Önök irattáraiban is megtalálhatók. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt nem tartotta magát illetékesnek.
Egyébként biztonságpolitikai okból, szeretném megkérdezni, hogy e (lopott holmit kezelő) szervezetnél mit keres az
ügyfélszolgálatnál egy külföldi /román/ cég?

Tulajdonomtól egy illegitim kormány és országgyűlésnek nevezett kijelölt személyek által
törvénynek, vagy törvényerejű rendeletnek nevezett fogalmazványok alapján fosztottak meg,
(vélemény). (EJENy, 17§2. Nem lehet senkit tulajdonától megfosztani.) Evvel, mármint az
egyetemes emberi jogokkal is ellentétes, pedig azt, az ENSZ-be való felvételünkkor az 1949. évi
XX. törvénybe is beiktatták. Mindezen formáknak megfelelően a fenti törvények-nek nevezett
irományok az államosított (elkobzott) javak után kártérítést írtak elő. Ezt az előírást 1990-ig nem
hajtották végre, 1990. után sem eddig,- a mi részünkre.

Az Önök által "rendszerváltásnak" nevezett időszakban, a rendszerváltónak nevezett Kerekasztal
lovagjai és AB, LB, valamint Képviselőknek nevezett végrehajtói által jogfolytonossá tették az 1949.
évi XX. törvényt, tehát az ott és az alapján megfogalmazottakat amelyre külön nem tér ki a
folyamatosan toldozott és foltozott 1949. évi XX. törvény, azokat Önök, mint az ország jelenlegi
vezetői, magukra nézve kötelezőnek, sőt ideiglenes de jogérvényes Alkotmánynak nevezik,
(vélemény).
Ilyen, el nem évülhető követelés, az elkobzott tulajdon utáni kártérítés, amelyet nem töröltek el.
Tulajdonaimról soha nem mondtam le, minden kormánytól visszakövetelem, de azok,
(kormányok) képviselői neveltetésüknél fogva, nem válaszolnak követelésemre. Bemutathatom
hiteles dokumentummal, hogy az országban szinte egyedülállóan, törvényesen sem kívántam
orgazda lenni, ezért másét nem vásároltam meg magamnak a Kárpótlási jegynek nevezett
papírokkal, amely papírok az elkobzott értékek használata utáni kamatok ezrelékét sem érte el.
Nevetséges és/de felháborító folytatása az 1947-es alkotmánynak és törvénynek nevezettel.

Tisztelt Navracsics Úr!
Kérem tulajdonaimat, elsősorban földemet annak használati jogával együtt visszaszolgáltatni! Kérem
továbbá ipari-, kereskedelmi-, tulajdonaimat és egyéb ingatlanaimat és tulajdonomat vagy azok
jelenlegi értékét (nem 65, csak 20 év kamataival együtt) visszaszolgáltatni, hogy most nyugdíjasként
én is elmondhassam, hogy éltem megszállás nélküli demokratikus Magyarországon! (Megszállt
majdnem demokratikus országban éltem egy napot, 1944-10-14. A majdnem-et, a háborús
kényszerből hozott un zsidótörvények miatt mondom.)
" Ptk. azonban a tulajdonjoghoz fűződő igényt különleges igénynek tekinti, ezért kivételesen
kimondja, hogy a tulajdonjogi igény soha nem évül el."
Kérem, ez idézetet figyelembevételét is!

Kötelező tisztelettel:
Plósz Sándor sk.
Szsz: 14410140318
1121Budapest, Őzike út 27. III.2.
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Kérem válaszukat e-mailban is megküldeni szíveskedjék!
Melléklet: Tulajdonok felsorolása. (Kárpótlási iratok emilnek terjedelmesek, azokat majd a kártérítő
hatóságnak bemutatom.)
Magyarországon, 2010.04.30.

Melléklet: (részlet a Személyi lapomról)

TULAJDONI LAP
("Kárpótlási" iratok szerinti hányadban)
Ingatlan és földbirtok:

 Budapest: Plósz Lajos u. (Gombocz Z. u) 5157/A, 5157/1, (4582m2+ház)
 Sárospatak: 6519, 6519/A, 6328/1, 6529/A, 6529, 6328/5, (93 Kh+1026!-öl, 9442m2+ 4 házingatlan)
 Felsőrajk: 919/1/A, 919/1/B, 907/2, 629/1, 920, (162 Kh+995!-öl)
 Pötréte: 527/B/1, 527/B/2, 527/B, (155 Kh+799!-öl)

Ipari tulajdon:
 (Zsigmondy) Híd és Mélyfúrási V. 1/4+1/24 rész.
 Gyantagyár Rt. 1/19200 rész. (TAURUS)
 Urivári-Zsilvölgyi Rt. 1/4200 rész.
 Ganz és Társa Rt. 1/1000 rész.
 Hangya Ipari Rt. 1/4000 rész.
 Sárospataki Kovamalomkőgyár-Egylet. (részvények)

Bank részvények:
 Kereskedelmi Bank Rt. 1/15152+1/50000 rész.
 Takarékpénztár Rt. 1/32590 rész.
 Hitel Bank Rt. 1/32592 rész.

A tulajdonjogok gyakorlását, - a felszabadúlás és a bolsevik önkény 1947:XXX, és a 1949.évi.3.tvr, 1952. évi 4.tvr, törvénynek csúfolt határozatai alapján,- akaratomon kívül megszakítottam, a Rendszerváltásnak
nevezett … -, tulajdonjogaimat még nem állította helyre.
Apám elhurcolása és meggyilkolása (Gulág) után járó vérdíj 1/3-a, (400 000/3.-Ft). Nagyapám elhurcolása és meggyilkolása után semmi!
A magyar államtól elemi elvárásom, kártérítési követelésem elfogadása.
Plósz Sándor

A választ várva, rákérdeztem még egyszer Oláhnénál, az oláh cégre:

From: Plósz Sándor [mailto:plosz@t-online.hu]
Sent: Sunday, July 25, 2010 11:45 AM
To: 'olahervinne@mnvzrt.hu'
Subject: Válaszkérés!

Tisztelt Hölgyem!
… … …
Nem adott választ lábjegyzetemre, - kérem pótolni!
Megismétlem a gyengébbek kedvéért:
Lábjegyzet:
MEGJEGYZÉS: Ami számomra nem érthető, miért kell egy román céget ebbe bevonni?
„Tisztelt Hölgyem / Uram!
Az email alján olvasható üzenet a Cylex Tudakozó ingyenes cégkatalógusban található adatlapjáról érkezett Önnek. Kérjük ne a Cylex
Tudakozó email címére válaszoljon.
S.C. CYLEX TEH. INF. INTERNATIONAL S.N.C.
Sat. Palota 119/A
417516 Romania
Tel. +40 359/101185
CEO : Francisc Osvald” … … … És még sok „ajánlom magam”, reklám.
Heureca! Azt jelenti, megvan, megtaláltam!
Románia demokratikus országhoz illően visszaadja a tulajdon használatát is, nemcsak nyilvántartja a lopott, rabolt holmit. /Erdélyt
mikor?/
Sajnos ez csak személyi tulajdonokra vonatkozik. De ha mégis visszaadná? – Itt /Magyarországon/ elkoboznák, államosítanák, - majd
privatizálnák az et.-k maguknak,- a vidékfejlesztés alapját képező Közbirtokosságot és az egyének tulajdonát is. Ne lógjanak ki a sorból Ők
sem.
Erre a garanciára várnak,- a románok.
Nü! avagy Elvtársak, diszkréten Hölgyeim és Uraim! És ebből /a román cégből/ kinek van haszna???
http://www.mnvzrt.hu/content/htmlform?contentid=172758
Én nemzetbiztonsági kockázatnak tartom. Úgy is kezeltem.
Üdvözlettel
Plósz Sándor
magyar állampolgár

Megjegyzés, /kOrmányváltás?/:
Dr. Navracsics Tibor Közigazgatási és Igazságügyi miniszter, Miniszterelnök-helyettes –
maradva a szokásoknál, harminc napra nem válaszolt. - Küldjük a levelet a főnökének.
A 43. napra megjött egy nagyon együtt érző levél Dr. Navracsics Tibor Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztériumából.

http://www.mnvzrt.hu/content/htmlform?contentid=172758








Gyors válasz ment.



Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Kodifikációs
és Szolgáltatási Főosztály

Iktatószám: IRM/IKSZFO-ID/1042/2010

Tisztelt Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Tisztelt Dr.Plankó Erika főosztályvezető!

Megköszönöm, az eddigiektől a sorok mögötti hangulatában teljesen eltérő válaszát,- tájékoztatását,
de,- nem fogadom el.
Indoklásom lehetne rövid is,- válaszában leírtak az egyetemes emberi jogokkal ellenkezik,- mint a
diktatúra és annak szokásainak egyenes jogfolytonossága, elutasítom. /Más dolog, hogy a fa is
meghajlik a szélben, ha nem akar eltörni./

Tisztelettel
Plósz Sándor sk.
magyar állampolgár

A további, mellékletnek tekinthető részben megpróbálok a „jogi szabályozásba” és annak logikájába
értelmezni sérelmem és annak jogorvoslati követelését. Ha kicsit hosszúra sikerül, legfontosabbakat,
állításként és kérdésként kiemelem. Szíves együtt érző gondolataikat köszönöm, gondolatban
viszonzom, mert ezt megmagyarázni nem egyszerű, mert nem lehet.
Megjegyzéssel kell kezdenem: A bolsevik önkény után, a lib-bolsi önkény fejlécével küldött levelük
együtt nem értő hangulatot vált ki az olvasóból. /Ennek megváltoztatása egy informatikusnak, kb. 2 perces feladat. Ha
odafigyelnek./

Jogi alapok /vélelmezésem szerint/:
" Ptk.: A tulajdonjoghoz fűződő igényt különleges igénynek tekinti, ezért kivételesen
kimondja, hogy a tulajdonjogi igény soha nem évül el.”
A tulajdonjogok gyakorlását, - a felszabadúlás és a bolsevik önkény 1947:XXX, és a
1949.évi.3.tvr, 1952. évi 4.tvr, törvénynek csúfolt határozatai alapján,- akaratomon kívül
megszakítottam, a Rendszerváltásnak nevezett … -, tulajdonjogaimat még nem állította
helyre.
Apám elhurcolása és meggyilkolása (Gulág) után járó vérdíj 1/3-a, (400 000/3.-Ft).
Nagyapám elhurcolása és meggyilkolása után semmi nem járt!

Törvények, Törvényerejű rendeletek bizonyítják, hogy minden államosítási, elkobzási
rendeletnek, az itthon-maradottak irányában kártérítés jár. /A disszidáltaknak nem, mondták./
A kártérítési határidőket egy darabig húzogatták, azután már nem vették a fáradságot
arra sem. DE!
Nem hoztak olyan rendeletet, hogy nem jár kártérítés. Ilyen a diktatúra.

Néhány példa: /Sajnos a Tvr-ek nincsenek bent a törvénytárban. Vajon miért? Hatásukat érezzük./
Egyes villamosművek energiatelepeinek és távvezetékeinek állami tulajdonba vételéről 1946.XX. 14. § (1) A jelen törvény alapján állami
tulajdonba vett energiatelepekért, távvezetékekért és a villamos energia elosztására szolgáló berendezésekért, valamint a községektől
(városoktól) a jelen törvénnyel elvont megváltási és háramlási jogért az állam kártalanítást nyujt. …
1947. évi XII. törvény az Önkormányzati Testületek Kárpótlási Vagyona elnevezésű jogi személy megszűnéséről. 1947. évi XV. törvény
1. § A szénbányászat államosításáról szóló 1946. évi XIII. törvény 6. §-ának (2) bekezdésében a kártalanítást szabályozó törvény
javaslatának benyújtására megszabott és az 1946. évi XXVIII. törvény 2. §-ával meghosszabbított határidő az 1947. évi június hó 30.
napjáig meghosszabbíttatik. …



1948. évi XIV. törvény a szénbányászat államosításával kapcsolatos kártalanítási törvényjavaslat benyújtására megszabott határidő
meghosszabbításáról …
stb. stb.

A bemutatott példák beleértve a törvényerejű rendeleteket is, mind tartalmazzák a
kártérítést. Tehát szerződésnek is tekinthetők, ahol az ügylet csak a kártérítés
teljesülésével lesz megvalósult. Mindaddig az eredeti tulajdonos, a TULAJDONOS, az
egyetemes jog szerint. (Csak nem ezért rakták el a telekkönyvet a levéltárba?)
„1990. évi törvények (a demokratikusan választott országgyűlés megalakulásától)” A törvénytár, sem

előtte, sem utána nem tartalmaz olyan közzétett törvényt amely:
3. Megsemmisítené a kártérítési kötelezettségét az államnak,
4. Megsemmisítené ezeket a törvényeket és törvényerejű rendeleteket, csak az

államosítást erősítenék meg.
Tehát: Ezekre várom a választ!

A Magyar állam, ha nem teljesítette törvényben vállat kötelezettségét, a szerződés
nem teljesült,- ha valóban demokrácia épül,- akkor a tulajdon tárgya visszaszáll az
államról a tulajdonosra. A Magyar állam ezekben a javakban nem léphet fel tovább
tulajdonosként, csak tolvajnak, aki eladja az orgazdának, de ez messze van a
demokráciától.
Ha a Magyar állam, megváltoztatta az elkobzási törvényeket és egyebeket, tvr-eket,
hogy nincs kártérítés, akkor a diktatúra egyenes folytatója, mint az mszp, az mszmp-
nek és az mdp-nek. Ha nem változtatta meg, akkor a kártérítési kötelezettség
fennáll és a pótszer, csak ráadás lehet, és/vagy a tulajdon a tulajdonosé.
A KÁRTÉRÍTÉS NEM VÁLTHATÓ ÁT RÖHEJES KÁRPÓTLÁSSÁ!

Itt idéznem kell az önök által idézettből is:
1991. évi XXV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul
okozott károk részleges kárpótlásáról - Az Országgyűlés a tulajdonviszonyok rendezése, a forgalmi viszonyok és a piacgazdaság
jegyében szükséges vállalkozások biztonságának megteremtése érdekében - a jogállamiság elvétől vezérelve, a társadalom
igazságérzetét és teherbíróképességét egyaránt figyelembe véve - az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott
károk orvoslása céljából a következő törvényt alkotja: A törvény hatálya 1. § (1) Részleges kárpótlás (a továbbiakban: kárpótlás) illeti
meg azokat a természetes személyeket, akiknek magántulajdona az állam által 1939. május 1-jét követően alkotott, az 1. és 2. számú
mellékletben felsorolt jogszabályok alkalmazása által sérelmet szenvedett. (2) E törvény alapján kárpótlás illeti meg azokat a 2. §-ban
meghatározott természetes személyeket, akiknek magántulajdona az 1949. június 8-át követően alkotott, a 2. számú mellékletben
felsorolt jogszabályok alkalmazása által sérelmet szenvedett. (3) Az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-áig terjedő időben alkotott, az 1.
számú mellékletben felsorolt jogszabályok alkalmazásával okozott károk kárpótlására az e törvényben meghatározott elvek szerint
1991. november 30-áig megalkotandó külön törvény rendelkezései alapján kerül sor.

A módszert váltó jogalkotók világosan megmondják, /az állam által az állampolgárok tulajdonában

igazságtalanul okozott károk/. Tehát kié? Az Állampolgáré! Hol van a kártérítés törlése, sehol.

Ezt a kártékony irományt megelőző, ÁPVRT és hasonló törvénynek nevezett szövegekben,
ugyanezekről a tulajdonokról, mit tettek a rendszerváltó kormányok? A lopott tulajdon
rendezése helyett, minden törvényben, minden intézményben, minden kiárusításban, az
állam tulajdonáról, állami tulajdonról hazudtak, a szószólók.
Miden semmis!!! Állítom én.
KÉPZAVAR.
A nyilvántartást, az apparátust fenntartja az állam. Miért? Vagy elszámol és azért
számolhatók fel, vagy nem áll szándékában elszámolni, és akkor minek tartják őket?
Na, ez is tolvaj- és orgazda-pszihózis.

Még egyszer meg kell kérdeznem! Mivel a lopott holmit kezelőket is megkerestem!
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt honlapján csak üzenő email helyét találtam. Oda írtam. Másnap jött a válasz.
Sze 2010.07.07. 8:17
Tisztelt Uram,
Kerülő úton, de végül hozzánk került az ön levele.
Kérem, szíveskedjék kiegészíteni, hogy az MNV Zrt-től mit vár, mi a további kérdése.
Üdvözlettel Oláh Ervinné Ügyfélszolgálat vezetője Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt
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MEGJEGYZÉS: Ami számomra nem érthető, miért kell egy román céget ebbe bevonni?
A válaszon ez a széljegyzet szerepelt.
„Tisztelt Hölgyem / Uram!
Az email alján olvasható üzenet a Cylex Tudakozó ingyenes cégkatalógusban található adatlapjáról érkezett Önnek. Kérjük ne a Cylex
Tudakozó email címére válaszoljon.
S.C. CYLEX TEH. INF. INTERNATIONAL S.N.C.
Sat. Palota 119/A
417516 Romania
Tel. +40 359/101185
CEO : Francisc Osvald” … … … És még sok „ajánlom magam”, reklám.
Nü! avagy Elvtársak, diszkréten Hölgyeim és Uraim! És ebből /a román cégből/ kinek van haszna???

Vegyük még komolyabbra a szót!
Jogszolgáltatói jogosultságról:
AB ről. /Jogokat Abortáló Bíróság./ „A Magyar Alkotmánybíróságot 1989. évi XXXII. törvényt október 19-én, november 23-án pedig
megválasztották az első öt alkotmánybírót. A testület a törvény értelmében 1990. január 1-jén kezdte meg működését.”

Tehát! Egy illegitim parlament választotta meg őkelméket.
„Az Országgyűlés 1989. november 23-án választoa  me g az Al kot má nybí rós ág el ső öt  tagj át . Ezt a napot választou k ar ra , hogy

üünnepélyes keretek közö me geml ékezzünk a testül et  mű ködésének el ső hús z évér ől .
PACZOLAY Péter az Alkotmánybíróság elnöke”.

Erre - ezek nagyon büszkék, a kádári diktatúra kijelölt parlamentje választotta meg ezt
a díszes társaságot. A szabadon választott parlamentben senki nem erősítette meg, úgy
egyben, ezeket. Továbbgörgetik, mint egy kolonc, minden ciklusban, új madarakkal
kiegészítik. /Vagy? Benne van a Rózsadombban, mint Biszku./

Tűrték. TŰRJÜK?
Összefoglalva:
Tulajdonomat egy szerződés, a kártérítés ellenében, az állam kisajátította volna, ha
teljesíti kártérítési kötelezettségét.
De nem tette, tehát a kisajátítás, az államosítás semmis. A használati jogot vette el.
A kártérítés helyetti KÁRPÓTLÁS, és annak törvényesítése elmegy betéti kamatoknak,
a legnagyobb jóindulat mellett.
Vagy vissza kell adni a tulajdont egyetemlegesen, vagy egyénileg meg kell egyezni a
tulajdonossal, a kártérítésről,- vagy el kell ismerni, hogy folytatódik a diktatúra.
A közösségi tulajdon elrablása és annak működési haszna, annak elmaradása,- ennél
sokkal károsabb! Ez a civil társadalom és a vidékfejlesztés alapja. Ezt, az arra
illetékeseknek,- hm,- kéne tudni.

Az országgal tényleg nem kell elszámolni?
A diktatúra folytatódik(?).

Tisztelt Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium!

1. Kérem, ismertessék velem azt a jogi szabályozási folyamot, -dátum, azonos értékű
jogszabály,- amely önök szerint elvezet az, elkobzás, kisajátítás kártérítésért-től, az
elkobzás jogszerűvé tételéig úgy, hogy a kártérítésből egyoldalúan pótszer lesz és csak
egyesek által privatizálható /ezek sajna tények/ magántulajdon-állami tulajdon,- szóval az
én tulajdonom, a közösség tulajdona, és annak jogszabályi átváltozása, orgazdatulajdonná?
Ezt olyan sorrendben kérem, hogy az állam nem alkalmazta az „állami tulajdon”, „magán
tulajdon” kifejezést, jogszerűtlenül utána.

2. A magyar társadalom jogállamiságát őrző Alkotmánybíróság szabadon választott többpárti
Parlament által az egyetemleges megerősítést tartalmazó törvény címét számát, dátumát?

3. Mi keresni valója van egy román cégnek a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. üzenő emiljén, és
kinek van ebből haszna?



Tisztelt Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium!
Közlöm, amit vártam.
Tisztelt PS Úr!
Levelét megkaptuk. Jelen és a következő választási periódusban választ kap levelében foglaltakra.
A jogalkotóknak elő kell készíteni az alkotmányos és törvényes igazságot. (Ön már 30 helyett, 43
nap után választ kapott.)
Kérem! Vegye figyelembe, hogy a török megszállás 150 évig tartott, utána a tulajdon visszaszállt
a tulajdonosára, ha ő vagy örököse élt és élt a felelősséggel, vállalta az ország újjáépítésének
feladatát. Ehhez, türelem kell!
Nemzeti Szolidaritásért!
Üdvözlettel:
A.Z.
De!
Nem ezt kaptam.

A feltett kérdésekre, kérem válaszukat!
Le, az ORGAZDATÁRSADALOMMAL!©

Üdvözlettel
Plósz Sándor sk.
magyar állampolgár

Ui. A teljes folyamatot megküldöm önöknek majd, ha lezárul.

Levelet kaptam, VÁLSZT nem.
Ügyesen lehagyták a lib-bolsi (Draskovics) szagú IRM fejlécet.
Már csak az emil-címeket kell kicserélni, mert ott még látható az
irm!
A levélből árad a diktatórikus folyamattal való egyet nem értés és
a tehetetlenség.
Dokumentum.
Köszönöm.





MEGÉRTETTEM, „az alkotmányos szabályozási elvek mentén”, -
bánatom csupán annyi,- nincs érvényes Alkotmány 1945. óta.



Miniszterelnök úrnak a levél, már a 30 napon elment, de így érthetőbb a
sorrend.

Ezt találjuk a honlapon:
. E-mail Orbán Viktor  Miniszterelnök
Ha e-mailt szeretne küldeni a Fidesz elnökének, ide írhat: Kicsit módosítva, kiegészítve,
elküldöm a Miniszterelnök úrnak.
orbanviktor@orbanviktor.hu

----- Original Message -----
From: Plósz Sándor
To: orbanviktor@orbanviktor.hu
Sent: Thursday, August 12, 2010 5:55 PM
Subject: Elkobzott tulajdonnal való elszámolás

Magyar Köztársaság Miniszterelnökének
Tisztelt Dr. Orbán Viktor úr, Miniszterelnök!
Avval a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önhöz, hogy a magyar állam szolgáltassa vissza elkobzott
tulajdonaimat!
A tulajdonok, a melléklet szerint felsorolva, amelyeket az Önök illetékes hivatala (Központi
Igazságügyi Hivatal) elismert és igazolt a "részleges kárpótlás" dokumentumaiban. Mellékelem, de az
Önök irattáraiban is megtalálhatók. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt nem tartotta magát illetékesnek. Egyébként
biztonságpolitikai okból, szeretném megkérdezni, hogy e (lopott holmit kezelő) szervezetnél mit keres az ügyfélszolgálatnál
egy külföldi /román/ cég?
Tulajdonomtól egy illegitim kormány és országgyűlésnek nevezett kijelölt személyek által törvénynek,
vagy törvényerejű rendeletnek nevezett fogalmazványok alapján fosztottak meg, (vélemény). (EJENy,
17§2. Nem lehet senkit tulajdonától megfosztani.) Evvel, mármint az egyetemes emberi jogokkal is
ellentétes, pedig azt, az ENSZ-be való felvételünkkor az 1949. évi XX. törvénybe is beiktatták.
Mindezen formáknak megfelelően a fenti törvények-nek nevezett irományok az államosított
(elkobzott) javak után kártérítést írtak elő. Ezt az előírást 1990-ig nem hajtották végre, 1990. után
sem eddig,- a mi részünkre.
Ilyen, el nem évülhető követelés, az elkobzott tulajdon utáni kártérítés, amelyet nem töröltek el.
Tulajdonaimról soha nem mondtam le, minden kormánytól visszakövetelem, de azok,
(kormányok) képviselői neveltetésüknél fogva, nem válaszolnak követelésemre. Bemutatom hiteles
dokumentummal, hogy az országban szinte egyedülállóan, törvényesen sem kívántam orgazda
lenni, ezért másét nem vásároltam meg magamnak a Kárpótlási jegynek nevezett papírokkal, amely
papírok az elkobzott értékek használata utáni kamatok ezrelékét sem érte el. Nevetséges és/de
felháborító folytatása az 1947-es alkotmánynak és törvénynek nevezettel.

Dr. Máthé Gábor: „a jogállam alapja a polgári attitűd, a szabadság és annak attribútuma, a tulajdon”

Jogi alapok:
A Ptk. azonban a tulajdonjoghoz fűződő igényt különleges igénynek tekinti, ezért
kivételesen kimondja, hogy a tulajdonjogi igény soha nem évül el.
Törvények, Törvényerejű rendeletek bizonyítják, hogy minden államosítási, elkobzási
rendeletnek, az itthon maradottak irányában kártérítés jár. /A disszidáltaknak nem./

A kártérítési határidőket egy darabig húzogatták, azután már nem vették a fáradságot arra
sem. DE!
Nem hoztak olyan törvényt, rendeletet, hogy nem jár kártérítés. Ez a diktatúra.
Néhány példa: /Sajnos a Tvr-ek nincsenek bent a törvénytárban. Vajon miért? Hatásukat érezzük./
Egyes villamosművek energiatelepeinek és távvezetékeinek állami tulajdonba vételéről 1946.XX. 14. § (1) A jelen törvény alapján állami
tulajdonba vett energiatelepekért, távvezetékekért és a villamos energia elosztására szolgáló berendezésekért, valamint a községektől
(városoktól) a jelen törvénnyel elvont megváltási és háramlási jogért az állam kártalanítást nyujt. …

1947. évi XII. törvény az Önkormányzati Testületek Kárpótlási Vagyona elnevezésű jogi személy megszűnéséről. 1947. évi XV. törvény
1. § A szénbányászat államosításáról szóló 1946. évi XIII. törvény 6. §-ának (2) bekezdésében a kártalanítást szabályozó törvény
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javaslatának benyújtására megszabott és az 1946. évi XXVIII. törvény 2. §-ával meghosszabbított határidő az 1947. évi június hó 30.
napjáig meghosszabbíttatik. …

1948. évi XIV. törvény a szénbányászat államosításával kapcsolatos kártalanítási törvényjavaslat benyújtására megszabott határidő
meghosszabbításáról …

stb.

A bemutatott példák beleértve a törvényerejű rendeleteket is, mind tartalmazzák a
kártérítést. Tehát szerződésnek is tekinthetők, ahol az ügylet csak a kártérítés
teljesülésével lesz megvalósult. Mindaddig az eredeti tulajdonos, a TULAJDONOS.
„1990. évi törvények (a demokratikusan választott országgyűlés megalakulásától)” A törvénytár, sem

előtte, sem utána nem tartalmaz olyan törvényt amely:
1. Megsemmisítené a kártérítési kötelezettségét az államnak,
2. Megsemmisítené ezeket a törvényeket és törvényerejű rendeleteket,

Tehát: /ha rendszerváltást, demokráciát, jogállamot építünk/
A Magyar állam, ha nem teljesítette törvényben vállat kötelezettségét, a szerződés nem
teljesült,- ha valóban demokrácia épül,- akkor a tulajdon tárgya visszaszáll az államról a
tulajdonosra. A Magyar állam ezekben a javakban nem léphet fel tovább tulajdonosként.

A KÁRTÉRÍTÉS NEM VÁLTHATÓ ÁT RÖHEJES KÁRPÓTLÁSSÁ!
1991. évi XXV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul
okozott károk részleges kárpótlásáról - Az Országgyűlés a tulajdonviszonyok rendezése, a forgalmi viszonyok és a piacgazdaság
jegyében szükséges vállalkozások biztonságának megteremtése érdekében - a jogállamiság elvétől vezérelve, a társadalom
igazságérzetét és teherbíróképességét egyaránt figyelembe véve - az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott
károk orvoslása céljából a következő törvényt alkotja: A törvény hatálya 1. § (1) Részleges kárpótlás (a továbbiakban: kárpótlás) illeti
meg azokat a természetes személyeket, akiknek magántulajdona az állam által 1939. május 1-jét követően alkotott, az 1. és 2. számú
mellékletben felsorolt jogszabályok alkalmazása által sérelmet szenvedett. (2) E törvény alapján kárpótlás illeti meg azokat a 2. §-ban
meghatározott természetes személyeket, akiknek magántulajdona az 1949. június 8-át követően alkotott, a 2. számú mellékletben
felsorolt jogszabályok alkalmazása által sérelmet szenvedett. (3) Az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-áig terjedő időben alkotott, az 1.
számú mellékletben felsorolt jogszabályok alkalmazásával okozott károk kárpótlására az e törvényben meghatározott elvek szerint
1991. november 30-áig megalkotandó külön törvény rendelkezései alapján kerül sor.

A fenti pótszerben, a módszert váltó jogalkotók világosan megmondják, /”az állam által az
állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk”/. Tehát kié? Az Állampolgáré! Hol van
a kártérítés törlése?,- sehol.
Ezt a kártékony irományt megelőző, ÁPVRT és hasonló törvénynek nevezett szövegekben,
ugyanezekről a tulajdonokról, mit tettek a rendszerváltó kormányok? A lopott tulajdon
rendezése helyett, minden törvényben, minden intézményben, minden kiárusításban, az állam
tulajdonáról, állami tulajdonról hazudtak a szószólók, és a törvényeik.
MIDEN SEMMIS!!!
Képzavar.
A nyilvántartást, az apparátust fenntartja az állam. Miért? Vagy elszámol és azért
számolhatók fel, vagy nem áll szándékában elszámolni, és akkor minek tartják őket.
Na, ez is a tolvaj és orgazdapszihózis.

Jogszolgáltatói jogosultságról:
AB ről. „A Magyar Alkotmánybíróságot 1989. évi XXXII. törvényt október 19-én, november 23-án pedig megválasztották az első öt
alkotmánybírót. A testület a törvény értelmében 1990. január 1-jén kezdte meg működését.”

Tehát! Egy illegitim kádárista bolsevik parlament választotta meg őkelméket.
„Az Országgyűlés 1989. november 23-án választoa  me g az Al kot má nybí rós ág el ső öt  tagj át . Ezt a napot választou k ar ra , hogy

üünnepélyes keretek közö me geml ékezzünk a testül et  mű ködésének el ső hús z évér ől .
PACZOLAY Péter az Alkotmánybíróság elnöke”.

Erre - ezek nagyon büszkék, egy diktatúra kijelölt parlamentje választotta meg ezt a
díszes társaságot, ők meg azután az LB-t javasolták, mert így kerek a zsemle a
rendszerváltásban. A szabadon választott parlamentben senki nem erősítette meg, úgy
egyben, ezeket. Továbbgörgetik, mint egy kolonc, minden ciklusban. /Vagy? Benne van a Rózsadombban, mint Biszku./

Összefoglalva:
 Tulajdonomat egy szerződés, a kártérítés ellenében, az állam kisajátította volna, ha

teljesíti kártérítési kötelezettségét.
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 De nem tette, tehát a kisajátítás, az államosítás semmis. A használati jogtól fosztott
meg.

 A kártérítés helyetti kárpótlás, és annak törvényesítése elmegy betéti kamatoknak, a
legnagyobb jóindulat mellett. De, mint kártérítés, elfogadhatatlan.

 Az állam, törvényeiben elismeri a tulajdont és a tulajdonost, majd másik korábbi és
későbbi törvényekben emelt fővel tolvaj és orgazda lesz, amikor ugyanezekről a
tulajdonokról, mint állami tulajdonról beszél. Adja, veszi, mint egy kufár.
Jogi nonszensz!

 Vagy vissza kell adni a tulajdont egyetemlegesen, vagy egyénileg meg kell egyezni
a tulajdonossal, a kártérítésről,- vagy el kell ismerni, hogy folytatódik a
diktatúra.

VÁLASZTHATTOK!
A közösségi tulajdon elrablása és annak működési haszna, annak elmaradása,-
ennél sokkal károsabb! Nyudíjbiztosítók, Közbirtokosság, Hangya, stb.

Az országgal tényleg nem kell elszámolni?
A diktatúra folytatódik(?).

Tisztelt Miniszterelnök úr!
Kérem tulajdonaimat, elsősorban földemet annak használati jogával együtt visszaszolgáltatni!
Kérem továbbá ipari-, kereskedelmi-, tulajdonaimat és egyéb ingatlanaimat és tulajdonomat
vagy azok jelenlegi értékét (nem 65, csak 20 év kamataival együtt) visszaszolgáltatni, hogy
most nyugdíjasként én is elmondhassam, hogy éltem megszállás nélküli demokratikus
Magyarországon! (Megszállt majdnem demokratikus országban éltem egy napot, 1944-10-14.
A majdnem-et, a megszállás és a háborús kényszerből hozott un zsidótörvények miatt
mondom.)

Kötelező tisztelettel:
Plósz Sándor sk.
Szsz: 14410140318
1121Budapest, Őzike út 27. III.2.

Kérem válaszukat e-mailban is megküldeni szíveskedjék!

Melléklet: Tulajdonok felsorolása. (Kárpótlási iratok emilnek terjedelmesek, azokat a lopott
holmit nyilvántartó hatóság gondosan őrzi és figyel, és még vissza is igazolja.)
Magyarországon, 2010.08.15.

Melléklet: (részlet a Személyi lapomról és egy copi)
TULAJDONI LAP
("Kárpótlási" iratok szerinti hányadban)
Ingatlan és földbirtok:

 Budapest XI.: Plósz Lajos u. (Gombocz Z. u) 5157/A, 5157/1, (4582m2+ház)
 Sárospatak: 6519, 6519/A, 6328/1, 6529/A, 6529, 6328/5, (93 Kh+1026!-öl, 9442m2+ 4 házingatlan)
 Felsőrajk: 919/1/A, 919/1/B, 907/2, 629/1, 920, (162 Kh+995!-öl)
 Pötréte: 527/B/1, 527/B/2, 527/B, (155 Kh+799!-öl)

Ipari tulajdon:
 (Zsigmondy) Híd és Mélyfúrási V. 1/4+1/24 rész.
 Gyantagyár Rt. 1/19200 rész. (TAURUS)
 Urivári-Zsilvölgyi Rt. 1/4200 rész.
 Ganz és Társa Rt. 1/1000 rész.
 Hangya Ipari Rt. 1/4000 rész.
 Sárospataki Kovamalomkőgyár-Egylet. (részvények)

Bank részvények:
 Kereskedelmi Bank Rt. 1/15152+1/50000 rész.
 Takarékpénztár Rt. 1/32590 rész.
 Hitel Bank Rt. 1/32592 rész.

A tulajdonjogok gyakorlását, - a felszabadúlás és a bolsevik önkény 1947:XXX, és a 1949.évi.3.tvr, 1952. évi 4.tvr, törvénynek csúfolt határozatai alapján,- akaratomon kívül megszakítottam, a Rendszerváltásnak nevezett
… -, tulajdonjogaimat, azok használatát, még nem állította helyre.
Apám elhurcolása és meggyilkolása (Gulág) után járó vérdíj 1/3-a, (400 000/3.-Ft). Nagyapám elhurcolása és meggyilkolása után semmi nem járt!
A magyar államtól elemi elvárásom, kártérítési követelésem elfogadása. Legalább az elszámolás.
Velünk el kell számolni!
Plósz Sándor



2010-09-20. A miniszterelnöki válasz még nem érkezett meg. Okát nem firtatom, lehet, hogy
a takarékosság, hiányzik egy titkár, vagy hiányzik az akarat, hiányzik a válasz,- a válaszra.

Közben megnéztem a Köztársasági Elnök hivatal honlapját. MEGDÖBBENTEM. /szegély,
kiemelésnek, tőlem/

Nem kommentálom, de vagy …, vagy …,- cinizmust nem tudok feltételezni,
mert,- talán - ma még,- nem is akarok.
/http://www.keh.hu/index.php?submenu=kezdolap/

From: Plósz Sándor [mailto:plosz@t-online.hu]
Sent: Tuesday, September 21, 2010 3:33 PM
To: 'ugyfelkapu@keh.hu'
Subject: tulajdonom visszakövetelése

Tisztelt Köztársasági Elnök úr!
Tisztelt Dr. Schmitt Pál úr!
Eltelt húsz év, az önök által rendszerváltásnak nevezett időszakból. Eljutottam újra a Köztársasági
Elnökhöz.
Tisztelt Elnök Úr!
Avval a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önhöz, hogy a magyar állam szolgáltassa vissza elkobzott tulajdonaimat,- és
azok használati jogát!
A tulajdonaimat a melléklet szerint felsorolva, amelyeket az Önök illetékes hivatala elismert és igazolt a "részleges kárpótlás"
dokumentumaiban. Mellékelem, de az Önök irattáraiban is megtalálhatók.
Tulajdonomtól egy illegitim kormány és országgyűlésnek nevezett kijelölt személyek által törvénynek, vagy törvényerejű
rendeletnek nevezett fogalmazványok alapján fosztottak meg. (EJENy, 17§2. Nem lehet senkit tulajdonától megfosztani.) Ezt,
az 1949. évi XX. törvénybe is beiktatták. Mindezen formáknak megfelelően a fenti törvények-nek nevezett irományok

2010-09-20. A miniszterelnöki válasz még nem érkezett meg. Okát nem firtatom, lehet, hogy
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From: Plósz Sándor [mailto:plosz@t-online.hu]
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To: 'ugyfelkapu@keh.hu'
Subject: tulajdonom visszakövetelése

Tisztelt Köztársasági Elnök úr!
Tisztelt Dr. Schmitt Pál úr!
Eltelt húsz év, az önök által rendszerváltásnak nevezett időszakból. Eljutottam újra a Köztársasági
Elnökhöz.
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A tulajdonaimat a melléklet szerint felsorolva, amelyeket az Önök illetékes hivatala elismert és igazolt a "részleges kárpótlás"
dokumentumaiban. Mellékelem, de az Önök irattáraiban is megtalálhatók.
Tulajdonomtól egy illegitim kormány és országgyűlésnek nevezett kijelölt személyek által törvénynek, vagy törvényerejű
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az 1949. évi XX. törvénybe is beiktatták. Mindezen formáknak megfelelően a fenti törvények-nek nevezett irományok

2010-09-20. A miniszterelnöki válasz még nem érkezett meg. Okát nem firtatom, lehet, hogy
a takarékosság, hiányzik egy titkár, vagy hiányzik az akarat, hiányzik a válasz,- a válaszra.

Közben megnéztem a Köztársasági Elnök hivatal honlapját. MEGDÖBBENTEM. /szegély,
kiemelésnek, tőlem/

Nem kommentálom, de vagy …, vagy …,- cinizmust nem tudok feltételezni,
mert,- talán - ma még,- nem is akarok.
/http://www.keh.hu/index.php?submenu=kezdolap/

From: Plósz Sándor [mailto:plosz@t-online.hu]
Sent: Tuesday, September 21, 2010 3:33 PM
To: 'ugyfelkapu@keh.hu'
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Tisztelt Köztársasági Elnök úr!
Tisztelt Dr. Schmitt Pál úr!
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Avval a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önhöz, hogy a magyar állam szolgáltassa vissza elkobzott tulajdonaimat,- és
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A tulajdonaimat a melléklet szerint felsorolva, amelyeket az Önök illetékes hivatala elismert és igazolt a "részleges kárpótlás"
dokumentumaiban. Mellékelem, de az Önök irattáraiban is megtalálhatók.
Tulajdonomtól egy illegitim kormány és országgyűlésnek nevezett kijelölt személyek által törvénynek, vagy törvényerejű
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az államosított (elkobzott) javak után kártérítést írtak elő. Ezt az előírást 1990-ig nem hajtották végre, 1990. után sem
eddig,- a mi részünkre.
A rendszerváltásnak nevezett időszak, témával kapcsolatos törvénynek nevezettje, az alábbiakat mondja:

1991. évi XXV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul
okozott károk részleges kárpótlásáról - Az Országgyűlés a tulajdonviszonyok rendezése, a forgalmi viszonyok és a piacgazdaság
jegyében szükséges vállalkozások biztonságának megteremtése érdekében - a jogállamiság elvétől vezérelve, a társadalom
igazságérzetét és teherbíróképességét egyaránt figyelembe véve - az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott
károk orvoslása céljából a következő törvényt alkotja: A törvény hatálya 1. § (1) Részleges kárpótlás (a továbbiakban: kárpótlás) illeti
meg azokat a természetes személyeket, akiknek magántulajdona az állam által 1939. május 1-jét követően alkotott, az 1. és 2. számú
mellékletben felsorolt jogszabályok alkalmazása által sérelmet szenvedett. (2) E törvény alapján kárpótlás illeti meg azokat a 2. §-ban
meghatározott természetes személyeket, akiknek magántulajdona az 1949. június 8-át követően alkotott, a 2. számú mellékletben
felsorolt jogszabályok alkalmazása által sérelmet szenvedett. (3) Az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-áig terjedő időben alkotott, az 1.
számú mellékletben felsorolt jogszabályok alkalmazásával okozott károk kárpótlására az e törvényben meghatározott elvek szerint
1991. november 30-áig megalkotandó külön törvény rendelkezései alapján kerül sor.

A fenti pótszerben, a módszert váltó jogalkotók világosan megmondják, /”az állam által az állampolgárok
tulajdonában igazságtalanul okozott károk”/. Tehát kié a tulajdon? Az Állampolgáré!
Sem ez, sem más, megismerhető törvénynek nevezett nem beszél arról, hogy a fenti számú, vagy más törvény eltörölte
volna a kártérítést, vagy fenntartaná az elkobzást,- pótszerért.
Ha a kártérítést nem törölték el, akkor a kisajátítás, elkobzás semmis, mivel nem teljesült a jogszabályban előirt
KÁRTÉRITÉS. Ha a módszerváltó jogalkotó a kártérítés helyett akar pótszert adni,- és fenntartja az elkobzást, akkor ezt
melyik jogszabályban olvashatja a polgár, a tulajdonos? „Az elkobzást, a kisajátítást, az állami tulajdonba vételt, kártérítés
nélkül, fenntartom, a tulajdonos pótszert kap”. /Eközben még demokráciáról is regél, húsz év óta./
Példa, hogy érthető legyen!:
Ha a kilenc éves, háromszor bukott Gy. Ferike elveszi Pistike radírját és a felét elradírozza, mit csinált? Kárt okozott. Pótolni
kell, az okozott kárt!
Ha a kilenc éves R. Mátyás, K. János segítségével elveszi, elkobozza, elsajátítja Pistike radírját, mit csináltak? Hogy ne
rablásnak tűnjék, mindenki számára, megígérik, hogy megfizetik a kárt. Az erősebb, az erőszak erejével, lop, elkoboz, stb.
Pistikét megfosztják tulajdonától. Meg kell téríteni a kárát!
Mit mondanak az Emberi jogok? „Nem lehet senkit tulajdonától megfosztani!” 17/2

Ha az előzményekhez hasonlóan, „a törvények hatályos rendelkezései alapján, eltérő felvilágosítás nem adható”, akkor kérem
arra a választ, miért ér többet önöknek egy tömeggyilkos, egy hazaáruló, egy hazudozó rabló, egy orgazda, mint egy dolgos
alkotó állampolgár, aki csak a tulajdonát és annak használatát akarja? Milyen típusú demokrácia szerint helyes ez a módszer?
A tulajdon maradt a gyilkosok, rablók és orgazdák kezében, a tulajdonos ugyanúgy kisemmizett, mint egy
munkanélküli. Kapott egy munkanélküli segélyt,- a munkától eltiltották; és ezek, mindezt - kárpótlásnak nevezik.
Őszinte tisztelettel:
Plósz Sándor, magyar állampolgár
1 441014 0318
1121 Budapest, Őzike út 27.
e-mailban kérem válaszukat!
TULAJDONI LAP
("Kárpótlási" iratok szerinti hányadban)
Ingatlan és földbirtok:

 Budapest: Plósz Lajos u. (Gombocz Z. u) 5157/A, 5157/1, (4582m2+ház)
 Sárospatak: 6519, 6519/A, 6328/1, 6529/A, 6529, 6328/5, (93 Kh+1026!-öl, 9442m2+ 4 házingatlan)
 Felsőrajk: 919/1/A, 919/1/B, 907/2, 629/1, 920, (162 Kh+995!-öl)
 Pötréte: 527/B/1, 527/B/2, 527/B, (155 Kh+799!-öl)

Ipari tulajdon:
 (Zsigmondy) Híd és Mélyfúrási V. 1/4+1/24 rész.
 Gyantagyár Rt. 1/19200 rész. (TAURUS)
 Urivári-Zsilvölgyi Rt. 1/4200 rész.
 Ganz és Társa Rt. 1/1000 rész.
 Hangya Ipari Rt. 1/4000 rész.
 Sárospataki Kovamalomkőgyár-Egylet. (részvények)

Bank részvények:
 Kereskedelmi Bank Rt. 1/15152+1/50000 rész.
 Takarékpénztár Rt. 1/32590 rész.
 Hitel Bank Rt. 1/32592 rész.

A tulajdonjogok gyakorlását, - a felszabadúlás és a bolsevik önkény 1947:XXX, és a 1949.évi.3.tvr, 1952. évi 4.tvr, törvénynek csúfolt határozatai alapján,- akaratomon kívül megszakítottam, a Rendszerváltásnak nevezett
… -, tulajdonjogaimat még nem állította helyre.
Apám elhurcolása és meggyilkolása (Gulág) után járó vérdíj 1/3-a, (400 000/3.-Ft). Nagyapám elhurcolása és meggyilkolása után semmi!
A magyar államtól elemi elvárásom, kártérítési követelésem elfogadása.
Plósz Sándor

Közben ezt olvasom, hull le a lepel, meg a hályog a szemünkről, New York: ”Schmitt Pál szerint,
Magyarország úgy döntött: budapesti központtal megalapítja a Tom Lantos Intézetet, egy
olyan nemzetközi központot, amelynek célja az emberi és különösen a kisebbségi jogok
előmozdítása és a tolerancia értékrendjének elterjesztése.” "Az emberi jogok védelme a
magyar külpolitika sarokköve",- a belpolitikából törölték! MH.20100924, (Ő egy személyben az a
Magyarország, aki dönt egy hungarofób /magyargyűlülő/, kötelező tiszteletéről?)



Bikini:/avagy a király meztelen/

„Nyaljuk a fagylaltot,”!
„A mézesmadzag rég elfogyott.”
2010.október 21.

Dr. Orbán Viktor úr, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, a Fidesz elnöke, az Európai
Néppárt alelnöke, válaszlevele még,- nem érkezett meg.
Elmosta a vöröslavina.

Dr. Schmitt Pál Köztársasági Elnök úr válasza szintén nem érkezett meg harminc napra. A
kisantanti körutazás késlelteti?
Remélem, az autonómia, Székelyföldre megérkezik!

Optimistán azt remélem, hogy a 2011.I. Törvény hatályba emeli ismét az
1920. évi I. törvénycikket az alkotmányosság helyreállításáról és az állami
főhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről:

A remény:

Székely főnemesi családé a Hargita csúcsa
 Index - ugyelet@mail.index..hu

| 2007. augusztus 05., vasárnap 14:24
A Madarasi Hargita csúcsára is kiterjedő területet kaptak vissza az abránfalvi származású székely főnemesi
család, az Ugronok leszármazottai – írja a Krónika. A családtól 1946-ban 50 hektárnyi földet vettek el a területen
– összesen viszont 1600 hektárt &dnash;, ebből most tíz hektárt kaptak vissza.
A Madarasi Hargita csúcsára is kiterjedő területet kaptak vissza az abránfalvi származású székely főnemesi
család, az Ugronok leszármazottai. A család az 1946-os államosítás előtti 50 hektáros hargitai birtokából
egyelőre csak 10 hektár fölött rendelkezik – az 1801 méter magas csúcson lévő Kápolnasziklától a helyiek által
"Kicsi csúcs"-ként ismert részig terjedően –, a további területek restitúciója folyamatban van – olvasható [1] az
Erdélyben megjelenő Krónikában.
A jelenleg mintegy nyolcvantagú, egykori főnemesi családtól az államosításkor 1600 hektár területet,
túlnyomórészt erdőt koboztak el. A család 1993-ban adta be az első visszaigénylési kérést, de az első
visszaszolgáltatott területet, 10 hektárt csak 2005 tavaszán vehették birtokba. Az első 10 hektárra alapozva
jegyeztették be 2005 májusában az Ugron Alapítványt, amely közös családi döntés alapján minden
visszaszolgáltatott erdélyi birtokuk tulajdonosa lesz.
Az alapítvány évi 5,5-6 millió forintból gazdálkodik, ezt az összeget azonban nem a visszakapott birtokok
jövedelme, hanem a család, a rokoni-baráti-ismerősi kör adományai biztosítják. A leromlott vagy kivágott
erdőbirtokokon ettől az évtől kezdik el az újrafásítást, egyelőre inkább költségük van, mint jövedelmük.

mailto:ugyelet@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=/politika/kulfold/hrgt070805/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
http://index.hu/politika/kulfold/hrgt070805/sendthis/
http://index.hu/politika/kulfold/hrgt070805/
http://www.kronika.ro/nd.php?name=Sh&kat=3&what=13775


Jogtudósok a Családban
/forognak a sírjukban/

Krajner Imre (Esztergom, 1791. máj. 28. – Alsófakos, 1875. okt. 5. / Dr. Plósz Sándor jogtudós anyai Nagyapja/): ügyvéd, jogi író,az MTA l. tagja (1832). Tanulmányai befejezése után gróf Festetics György titkára, 1827-től gróf Festetics László jogtanácsosa ésjószágigazgatója Keszthelyen. Később Alsófakosi birtokán élt. 1832-ben az MTA levelezõ, majd rendes tagjává választotta. Latin,német és magyar nyelven publikált. Akadémiai tagságáról saját elhatározásából mondott le. (Nem akart áruló sógorával, Asbóth
Jánossal egy társaságban lenni.)

A' magyar nemes jószág' természete Verbőczi koráig, tekintettel a' külföldi jogokra / irta Krajner Imre
A' magyar nemes jószág természete Verbőczi koráig, tekintettel a' külföldi jogokra / irta Krajner Imre
Episkepsis Juridica assertorum in ephemeridibus hesperus dictis circa oppositionem, repulsionem, reoccupationem etc. contentorum / quam

dissertatione inaugurali occasione censurae pristaldalis elucubravit Emericus Krajner
Háromnyelvű szótárának második kötetét ereklyeként őrizzük.

Hérics-Tóth János, jaáki; (1880-ig Hérics) (Zalaegerszeg, Zala vm., 1844. nov. 7. - Zalaegerszeg, Zala vm., 1908. aug. 17. /Ifj.
Plósz Sándor /én/ anyai dédapja/) jogász, bíró. 1860-ban érettségizett. Egy évig novícius volt a premontreieknél, majd Bécsben és Pesten
elvégezte a jogi egyetemet. 1867-68-ban Zala vármegye tiszti alügyésze. Ekkor törvényszéki ülnök lett a vármegyei polgári törvényszéken;
1872-ben a csáktornyai, 1875-ben a soproni törvényszék elnökévé nevezték ki. 1890-ben kúriai bíró, 1895-ben a budapesti ítélőtábla
elnöke, 1906-ban a Királyi Kúria tanácselnöke lett. Publikációiról nem tudunk; ítélőtáblai határozatai azonban precedens értékűek voltak,
a körülmények mérlegelése, a humánus bírói gyakorlat, a büntetés nevelő hatása tekintetében.
Plósz Sándor, jogi doktor, igazságügyi m. kir. miniszter, v. b. t. tanácsos, egyetemi rendes tanár, a m. tudom. akadémia tiszteleti
tagja, másodelnöke, szül. 1846. jún. 10. Pesten, jogi tanulmányait Bécsben és Pesten végezte el 1866-ban. 1868-ban a pesti egyetemen a
jogtudományok doktorává avatták; 1868-ban közügyvédi, 1869-ben váltóügyvédi oklevelet nyert. Joggyakorlatát 1866-ban ügyvédi irodában
kezdte meg, 1867-ben a pesti pénzügyi ügyészségnél folytatta mint fogalmazó-gyakornok; azon év nov. tollnokká választották a pestvárosi
törvényszékhez, hol gyorsan haladt előre s már 1871-ben Pesten a bel-lipótvárosi egyesbiróságnál mint helyettes egyesbiró működött. 1872-
ben a magyar jogászgyűlés állandó bizottságának felhívására véleményt írt a III. jogászgyűlés alkalmára a munkabérek lefoglalhatóságáról.
1872. biró volt a pesti kir. törvényszéknél. Ezen állásáról az akkor felállított kolozsvári egyetemhez a polgári törvénykezés s a váltó- és
kereskedelmi jog rendes tanárává neveztetett ki. 1881-ben mint tanár a bpesti egyetemhez helyeztetett át, miután egy évvel ezelőtt a kormány
által a közvetlen szóbeli peres eljárás tanulmányozására Németországba küldetett ki. 1884. jún. 5. a m. tudom. akadémia levelező tagjává
választatott (1894. máj. 4. rendes és 1902. máj. 9. tiszteleti tag lett). A kormány megbizásából 1885-ig a polgári perrendtartásnak tervezetét
dolgozta ki. Szilágyi minisztersége alatt 1889-94-ig majdnem szakadatlanul törvényelőkészítéssel is foglalkozott. Ő dolgozta ki a sommás
eljárásról szóló törvény több rendbeli javaslatait s az 1893-ban megjelent teljes perrendtartási tervezetet. Ő tőle van a házasügyekben
követendő eljárás tervezete is. 1894. júl. államtitkárrá neveztetett ki az igazságügyi miniszteriumba. 1895. Baja város országgyűlési
képviselője lett. 1899. febr. 26. igazságügyminiszternek neveztetett ki. Miniszteri működését a képviselőválasztási biráskodásról szóló
javaslatnak átdolgozásával kezdte, melyet a képviselőházhoz terjesztett és a mely csakhamar törvényerőre emelkedett. Az
igazságügyminiszteri költségvetés tárgyalása alkalmával kilátásba helyezte a büntető perrendtartásnak 1900. jan. 1. való életbeléptetését, a
büntető törvénynek az eddig tervezettnél tágabb keretű reformját, az egységes polgári perrendtartási törvény megalkotását, melyek tervezetét
1893. személyesen készítette, végül a polgári törvénykönyv megalkotását és a csődtörvény módosítását. A bűnvádi perrendtartásról szóló
törvény életbeléptetésének nagy munkájában fáradhatatlan buzgalommal vett részt, személyesen elnökölt az 1899. máj. havától 1900.
februárig ülésező szaktanácskozáson és nagy része van az életbeléptetés alkalmából megjelent 14 rendelet szerkesztésében és
szövegezésében is, melyek közül kiemelendők: a kir. ügyészség, az ügyészségi megbizottak, a nyomozó hatóságok, a csendőrség részére
kiadott utasítások és a büntető ügyviteli szabályok. E munkálatokon felül személyesen részt vett a részletügyletekről tartott értekezleteken. A
Széll-kormány bukása után 1903. jún. 27., valamint a gróf Khuen-Héderváry kormány bukása utan 1903. nov. 3. ismét kinevezték
igazságügyminiszterré. 1898-ban megkapta a Lipót-rend középkeresztjét, 1899. szept. 18. pedig a v. b. t. tanácsosi méltóságot; ezen kívül
1902. márcz. 4. az első osztályú vaskoronarendet. 1884. június 5-től az MTA levelező, 1894. május 4-től rendes, 1902. május 9-től tiszteleti,
1906-tól igazgató tagja, 1909-1913-ban osztályelnöke, 1913-tól másodelnöke. 1914-ben főrendiházi tag lett.
A polgári perjog terén fejtette ki elképzeléseit és valósította meg, így a magyar polgári perjog tudományos művelésének egyik legelső

képviselője volt. A magyar kormány megbízásából 1885-ben kidolgozta a polgári perrendtartás tervezetét, 1889 és 1894 között
törvényelőkészítéssel is foglalkozott. Ő dolgozta ki a sommás eljárásról szóló törvény több rendbeli javaslatait s az 1893-ban megjelent teljes
perrendtartás, és a házasügyekben követendő eljárás tervezetét.
Széll Kálmán kormányának megalakulásával lett igazságügyminiszter 1899-ben. Beiktatása után megkezdte a bíráskodásról szóló javaslatok
átdolgozását, amit mindjárt be is nyújtott a képviselőházba és csakhamar törvényénymódosítás született belőle.
Az igazságügyminiszteri költségvetés tárgyalása alkalmával kilátásba helyezte a büntető perrendtartásnak 1900. január 1-jén való
életbeléptetését, a büntető törvénynek az addigi tervezettnél tágabb keretű reformját, az egységes polgári perrendtartási törvény megalkotását,
melyek tervezetét 1893-ban személyesen készítette el, végül a polgári törvénykönyv megalkotását és a csődtörvény módosítását. A bűnvádi
perrendtartásról szóló törvény életbeléptetésének munkájában fáradhatatlan buzgalommal vett részt, személyesen elnökölt az 1899 májusától
1900 februárjáig ülésező szaktanácskozáson és nagy része volt az életbeléptetés alkalmából megjelent 14 rendelet szerkesztésében és
szövegezésében is: a királyi ügyészség, az ügyészségi megbízottak, a nyomozóhatóságok, valamint a csendőrség részére kiadott utasítások és
a büntető ügyviteli szabályok. E munkálatokon felül személyesen részt vett a részletügyletekről tartott értekezleteken. Ezeken kívül
munkásságának legfőbb eredményeként született meg az 1911. évi I. törvénycikk a polgári perrendtartásról. A Millennium évében lépett
életbe az 1896. évi XXXIII. Törvényváltozat a bűntető eljárásról.

Művei:
A keresetjogról (1876)
A magyar váltójog kézikönyve (1877)
A polgári peres eljárás reformja (1883)
A magyar polgári perrendtartás tervezete (1885)
A magyar polgári törvénykezési jog (1888)
Törvényjavaslat a fellebbvitelről a sommás eljárásban (előadói tervezet a Magyar Királyi Igazságügyminiszter megbízásából, 1889)
Kereskedelmi jog (előadásai után jegyezte Kohn Dávid; 1890)
Törvényjavaslat a kisebb peres ügyekben való eljárásról szóló 1877. XXII. törvénycikk módosításáról (1890)
A királyi kúria 50. sz. teljes ülési döntvénye (1891)
Törvényjavaslat a magyar polgári perrendtartásról (előadói tervezet a Magyar Királyi * Igazságügyminiszter megbízásából (1893)
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Indokolás a magyar polgári perrendtartás előadói tervezethez (1893)
Czikkei a Jogtudományi Közlönyben (1871. A perrendtartás 95. §-ának értelmezéséhez, Még néhány szó az ügyvédi rendtartás
visszaható erejéhez, 1873-74. A halál általi hitelesítésről, Adalékok a kereskedelmi törvénykönyv tervezetének birálatához, 1875.
Lehetnek-e nem gyakorló ügyvédek is az ügyvédi kamara tagjai? 1887. A kir. curia váltójogi gyakorlatából: 1. A váltókibocsátó
aláírásának helye, 1889. A jogi szakoktatás); a M. Igazságügyben (1874-75. Váltóügyekben van-e az illetőségtől való eltérésnek helye,
A polgári törvénykezési rendtartás módosítása, Törvényjavaslat a polgári törvénykezési rendtartás tárgyában alkotott 1868. LIV. törv.
cz. módosítása iránt); a Pallas Nagy Lexikonának is munkatársa volt.

Legújabbkori vélemény: /Tisztelet Dr. Szájer Józsefnek! Idézet az Országgyűlési jegyzőkönyvből/
„DR. SZÁJER JÓZSEF (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Országgyûlés! A polgári peres eljárással kapcsolatos, azt módosító törvényjavaslat
vitájában eddig a Fidesz véleménye még nem hangzott el. Ha megengednek egy személyes megjegyzést: hétéves képviselõi mûködésem
során nem szoktunk hozzá ahhoz, hogy ilyen rohamban tárgyaljunk ilyen fontos törvényjavaslatokat, mint akár a polgári perrendtartás -
amelyet a jogászok egyébként is szentként tisztelnek -, …
Nem szabad elfelejtenünk azt a történelmi tényt sem, hogy az 1911. évi I. törvénycikk elkészítése is évekbe került. Ez a Plósz-féle híres elsõ
Pp. Magyarországon. Egészen pontosan 1901-ben kezdték el a polgári perrendtartás elõkészítését, de ha egészen a gyökerekig akarunk
visszamenni, az elsõ, Plósz Sándor keze alól kikerült tudományos munka 1893-ból származik. Mit mutatnak ezek az adatok? Azt, hogy egy
jó polgári perrendtartás megalkotására akár évtizedeket sem szabad sajnálni. Természetesen a rendszerváltás gyors tempójában évtizedeket
nem várhatunk, de az már egy túlzás, a ló másik oldalára való átzuhanás, hogy mindezt néhány hét alatt kellene megtárgyalni. Mert mit
látunk most? A kormány néhány hét alatt kívánja elérni ugyanazt a célt, ami Plósz Sándornak, a nemzetközi hírû magyar eljárásjogásznak
majdnem húsz évébe került. Az eredmény természetesen olyan is lesz, sajnos. Nem csodálkozhatunk a kormány szándékán és önbizalmán,
hiszen csupa szakértõrõl van szó természetesen.” …

P.S. Átöltözések kora: /részlet a Plósz Lajos utca 9.-ből, amikor bontották/
… „Miután jóindulatból, néhány téglát kaptam, - először rendőri segédlettel, - majd a „beruházó résztulajdonostól” ajándékként, aki új
„alkotást” emlegetett, … majd, - naiv jóindulattal, vagy mint üzletember felajánlotta, hogy megvehetjük saját tégláinkat, mint bontási
anyagot, - akkor beteljesült a kép.
Ez volt a megvilágosodás pillanata.

A cipőmön a sár, az én földem.
Egy olyan országban, oly korban élünk, ahol egy Széchenyi saját kastélyába csak múzeumi belépővel mehet be, és nem ülhet le dédapja
íróasztalához. – Én,- már a házát sem nézhetem.

Utószó

„a törvények hatályos rendelkezései
alapján, eltérő felvilágosítás nem
adható”!Mondja a hivatal 2010-ben.

Jelentem: A háborús károk felszámolásának oroszlánrészét elvégeztük (1947).
Államosítottak mindenünket, azt írták, kártérítésért (1946-52), kitelepítettek
otthonainkból, megmondták, - veletek nem kell elszámolni! Azután (1990-2010) módszert
váltottak a diktatúra haszonélvezői és - tényleg nem számolnak el.
Most itt tartunk:
A tulajdon maradt a gyilkosok, rablók és orgazdák kezében, a tulajdonos ugyanúgy
kisemmizett, mint egy munkanélküli. Kapott egy munkanélküli segélyt,- a munkától
eltiltották egy életre, örökösét is; és ezek,- mindezt,- kárpótlásnak, demokráciának nevezik.

Jogi nonszensz. Minden semmis, 2009. I. 12. előtt!
E diktátum megszokott jogi hátterét, a kádárista bolsevik parlament által kijelölt,
külsőleg tökéletesen mimikrizáló -(AB)- Alkotmánybíróság, majd az azok által ajánlott
LB összjátéka, biztosította. Az MSZMP-KB és a legfőbb hatalom döntései érvényesülnek az
AB által.
Hát ez a magyar rendszerváltás, a jogállam /paródiája/.
A bolsevik gyilkos /Biszku/, a tolvaj a hazug /Gyurcsány/ nyíltan röhög, az orgazda /privatizátor/
sunyin somolyog, hogy ő már jobboldali és demokrata, - titokban fél, hogy ő is megjárhatja.
Minden közszereplő tudja, minden lakáj látja, senki nem mondja, hogy épül, - épül a totális



ORGAZDATÁRSADALOM©.
„Veletek nem kell elszámolni”, (már a rendőr sem) - nem mondják a tolvajok és orgazdák, nem
is teszik. De akkor minek tartják fenn az apparátust?

Apparátus nyilvántart mindent, a levéltárba helyezett telekkönyvet, figyel továbbra is,
TÉGED. Éberen vigyáz a – „….” - rendre, Kun-nak nevezett Bélától, Rákosin át, Sólyomig, és tovább. De meddig?

Ez az apparátus feladata.

A tehenet etetik, azután megfejik, - az etetés már csak látszat,- levágni akkor
szándékoznak, ha a szállást mások akarják elfoglalni. - De abból nem esznek!-

Ez a rendszerváltó magyar politika.

Egy demokratikus rendszer kezdete, /példaként legyen itt/:

1920. évi I. törvénycikk az alkotmányosság helyreállításáról és az állami
főhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről:

9. § Az úgynevezett népköztársaság és tanácsköztársaság szerveinek néptörvény,
rendelet vagy más elnevezés alatt kibocsátott mindennemű rendelkezései érvénytelenek.
Hasonlóképen érvénytelenek az úgynevezett nemzeti tanácsoknak és szerveiknek
mindennemű rendelkezései és határozatai is.

Magyarország, 2010-10-23
Lezárva a forradalom és Szabadságharc évfordulójának napján.
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	Székely főnemesi családé a Hargita csúcsa
	Krajner Imre (Esztergom, 1791. máj. 28. – Alsófakos, 1875. okt. 5. / Dr. Plósz Sándor jogtudós anyai Nagyapja/): ügyvéd, jogi író, 
	az MTA  l. tagja (1832). Tanulmányai befejezése után gróf Festetics György titkára, 1827-től gróf Festetics László jogtanácsosa és 
	jószágigazgatója Keszthelyen. Később Alsófakosi birtokán élt. 1832-ben az MTA levelezõ, majd rendes tagjává választotta. Latin, 
	német és magyar nyelven publikált. Akadémiai tagságáról saját elhatározásából mondott le. (Nem akart áruló sógorával, Asbóth 
	Jánossal egy társaságban lenni.) 
	Hérics-Tóth János, jaáki; (1880-ig Hérics) (Zalaegerszeg, Zala vm., 1844. nov. 7. - Zalaegerszeg, Zala vm., 1908. aug. 17. /Ifj. 
	Plósz Sándor /én/ anyai dédapja/) jogász, bíró. 1860-ban érettségizett. Egy évig novícius volt a premontreieknél, majd Bécsben és Pesten 
	elvégezte a jogi egyetemet. 1867-68-ban Zala vármegye tiszti alügyésze. Ekkor törvényszéki ülnök lett a vármegyei polgári törvényszéken; 
	1872-ben a csáktornyai, 1875-ben a soproni törvényszék elnökévé nevezték ki. 1890-ben  kúriai bíró, 1895-ben a budapesti ítélőtábla 
	elnöke, 1906-ban a Királyi Kúria tanácselnöke lett. Publikációiról nem tudunk; ítélőtáblai határozatai azonban  precedens értékűek voltak, 
	a körülmények mérlegelése, a humánus bírói gyakorlat, a büntetés nevelő hatása tekintetében.
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