Árgyélus királyfi?
Argelus Hungary Kft. elleni jogi eljárás (folyamatban)

NEMFIZETŐ ÉS LAKÁSTFOGLALÓ TÜNDÉRSZÉP ILONA
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A képen olvasható idézet ezen a 444.hu oldalon olvasható, ahol az
argelus nevű arctalan tag aktív kommentelő. További, néha a nyugalom
megzavarására alkalmas hozzászólásai ITT olvashatóak . Látható, hogy egy 2014. május
3-án megjelent cikk alatti komment lett most az 5. rész fontos jelképe. Nem véletlen, mert
pár napon belül mi voltunk a 6. bérbeadó és 6. ingatlan a sorban. Alátamásztásként a
cégvezető jogerősen elítélt édesapja így vall az előzményekről önéletrajzában. Az
önéletrajz részlet ITT olvasható :
„2004-ben másodfokon is elítéltek, maradt a felfüggesztett börtönbüntetés és a 4 millió
forint pénzbírság, amit csak a lakásunk eladásából tudtunk kifizetni. 2000-2005-ig egyetlen
interjúmat, és cikkemet egyetlen független sajtóorgánum sem hozta le.”
Itt fontos megjegyezni, hogy tudomásunk van arról, hogy a cégvezető és szülei által is
későbbi cégeknél megadott állandó lakcím egy 8. kerület Német u. 6-ban lévő ingatlan.
Ennek a helyrajzi számát ellenőrizve, mi megtudtuk, hogy a legidősebb gyermek
tulajdonában volt 2006 novemberéig. Ekkor adták el. Így vélelmezhető, hogy a kijelentés
egy ingatlanra vonatkozik, nem zárható ki több ingatlan tulajdon sem. Ezek mind apró
morzsák csak, kis mozaikok, amikből mi építkezünk. A cégvezető online élete sokban
segíti munkánk, hogy minden időben a megfelelő információkhoz jussunk. Tudjuk,
hogy regisztrált tag a hardverapro.hu-n is, ahol pl. a gepfutar.hu webshop termékeit
értékesítette.
Az
archivált
hirdetés
JELENLEG ITT
még
elérhető. Ez az a link, amiben
egyértelműen azonosítható a
saját telefonszáma, saját neve
és webshop. Sok linket
eltávolított már az internetről.
De a legtöbb esetben ezek
még elég sokáig elérhetőek
maradnak. Mi természetesen
mindent lementünk, hogy
később is használni tudjuk
őket esetleg. Így hiába folyik
takarítás a cég után nyár óta,
minden meg van, amire
szükségünk van. De ennek a
résznek is célja van. Mert
ahogy múlik az idő, egyre fontosabbá válik minden. Egész nevetségesnek, vagy
lényegtelennek tűnő dolog is hatással lehetnek ránk. Mert mi sem vagyunk fából, vannak
érzéseink, elfáradunk, de adott esetben el is kedvetlenedünk. De ott van a bizalom
kérdése. Az, hogy az ingatlan tulajdonos 100%-ig bízik bennük. Ezzel nem élhetünk
vissza. Nem mondhatjuk azt, hogy most már elég, nem folytatjuk, nem érdekel minket
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a helyzet, inkább kiszállunk. Lehet pillanatokra átfut a mi fejünkben is, akár hangos
érzelmi kitöréseink lehetnek a témával kapcsolatban, de persze csak szigorúan a négy fal
között. Majd amikor talál az ember egy ilyen képet, akkor felmegy a vérnyomás, megremeg
a kéz és ráncolódik a homlok. Ez a kép JELENLEG ITT ezen a linken még elérhető:
Látható, hogy mennyire
aggasztja a helyzet. Éppen
egy
új
mobilt
vett
elmondása szerint. Látszik,
hogy mindenre van anyagi
fedezete, csak nekünk nem
fizet semmit. Ilyenkor
elgondolkodik az ember,
hogy aki 2014. június 26-a
óta nem fizet egy ingatlan
használatáért, úgy, hogy a
sokat emlegetett kaucióját
2014. augusztus 20 –ig
(kiszámoltuk már és
100%-os adat) felélte,
annak
mégis
milyen
nyugodt a lelkiismerete,
mennyire
gátlástalanul
vállalja fel önmagát online.
Ahogy mondják kibicnek semmi sem (elég) drága. Pár nappal a hirdetés feladása előtt
a kauciója miatt ír a Cégbíróságnak, hogy azt nem kapja vissza, majd a mi pénzügyi
helyzetünket tartja elfogadhatatlannak. A felhalmozott tartozása nem bántja, ahogy
a shoppingolás sem esik nehezére úgy látszik. Pedig nekünk egyre inkább nehezünkre
esett ezeket csak úgy szótlanul, némán tolerálni. Mennyire szeretné az ember ilyenkor
kezébe ragadni az eseményeket és fizikailag jelét adni a felháborodásának. Pedig fizikailag
elég sok hatás ért minket. Az egész eseményt és ügyet áthatja egy másik ügy. A kettő
egymás mellett és teljesen párhuzamosan fut. Egy betegség, amire az ember legalább olyan
kihívással tekint, mint egy ilyen ügyre. Az elején még kicsit elszántabb, nagyon lelkes,
majd, amikor elindul a kezelés, akkor megismeri a korlátait. A betegség tünetei pontosan
akkor jelentek meg (2014. július 13.), amikor az az ominózus 9 és fél oldalas email
megszületett a cégvezetőtől. Amikor megkérdezték, hogy ért-e bármilyen sokk vagy
hirtelen trauma, nem volt rá hirtelen válasz. De a tudatalatti azt súgta, hogy a betegség és
ez az ügy kéz a kézben járnak. A kezelés, az első kemoterápia október 10-én jött. Még jó,
hogy az ember látva az ilyen linket még inkább heves szívveréssel reagál és nem örömében.
Amikor eszébe jut, hogy július 13 óta mennyi vizsgálat volt, milyen szenvedés, miközben
az egész ügyet úgy kellett intézni, hogy ezt ne befolyásolhassa. De az első terápia
legalább annyira megváltoztatott mindent, mint az a tény, hogy szeptember 30-ig nem
költöztek el. Pontosan az a tudatállapot, mint amikor a betegségről megmondják, hogy az
rosszindulatú és a kezelése nem túl kellemes. Mert ez az ügy legalább olyan alattomos mint
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a rákbetegség bármelyik formája. Nem tudható mi lesz vége, csak azt lehet tudni, hogy az
ember az utolsó erejével is azon lesz, hogy megküzdjön vele. De az idő haladtával, a
kezelés megkezdésével jönnek a mellékhatások is. Az ember elkezd undorodni saját
magától, egyik porcikája sem kívánja a kezelést, szinte meg kell erőszakolnia az agyát
minden alkalomnál. Minden lépés az ügyben hasonló, mert fárasztó, idegőrlő és közben
az ember győzködi saját magát, hogy mindegy mi van most, tovább kell küzdeni és
harcolni, nem lehet feladni, nem győzhet le a gonosz csak így. Nem adhatjuk meg a
gonosznak azt az esélyt, hogy csak azért kerekedik felül, mert nem harcolunk ellene.
November végére, amikor már láttuk, hogy villany és gázszolgáltató felé próbál kisebb
összegeket fizetni, hogy késleltesse a kikapcsolást, de az ingatlan használatát biztosítsa,
akkor már megint tudtuk, hogy egy komoly nehézséggel kell szembenéznünk. Pedig ott
lebegett a december 9-ei negyedik kemoterápia. A harmadik a rendőri igazoltatás esete
után volt, amikor az egész családról gyűjtöttünk személyes adatokat a Budakörnyéki
Járásbíróság részére. Másnap a kezelés megkezdése előtt már ájulás történt, felpofozás és
természetesen egy elmondhatatlanul rossz közérzet. De a kezelés lement, túléltük. Mégis
nyomot hagy az emberben, rázza a hideg, a teste küzd minden ellen, ami a kezelést jelenti.
Ez az ügy pedig az agy szerint a kezelés része. Tudatosan vagy éppen nem, de nem tudja
külön választani. De hiába minden rossz érzés, december 5-én megtörtént egy komoly
akta leadása a rendőrségen. Elindítottuk végre a büntetőfeljelentést, még ha tudtuk
is, az ügy szövevényes. De aki rászánja az időt és elejétől a végéig átnézni, figyel a
részletekre, az megérti, hogy miért meríti ki ez az ügy ezt a tényállást.
Megtévesztés, jogellenes fenyegetés: Ebben az esetben arról van szó, hogy valakit a másik
fél vagy egy harmadik személy, feltéve, hogy a másik fél erről tudott vagy tudnia kellett,
megtévesztéssel vagy jogellenes fenyegetéssel vett rá a szerződés megkötésére, illetőleg
valamilyen nyilatkozat megtételére. A megtévesztés tudatos tévedésbe ejtés, illetve
tévedésben tartás. Meg kell jegyezni, hogy ha ez a magatartás kárt is okoz, az csalásnak,
azaz bűncselekménynek minősül. A fenyegetés személyi vagy vagyoni hátrány kilátásba
helyezése, amely irányulhat a szerződő fél ellen, de akár annak hozzátartozói ellen is. A
fenyegetés akkor is megtámadási ok, ha valakit önmagában jogszerű magatartással
fenyegetnek. A megtámadási határidő a megtévesztés felismerésekor, illetőleg fenyegetés
esetén a kényszerhelyzet megszűntekor kezdődik.
Ezért dolgozunk már hónapok óta, hogy minél inkább alátámasszuk ezt. De már a kezdetek
óta van egy momentum, amiért a szülőket újra és újra elővesszük, miközben jogilag a
céghez semmi közük sincs. A lényeg pedig pont itt van. A cégvezető abban a július 13án küldött nagyon hosszú emailben kijelenti, hogy az édesapja semmilyen
szempontból nem kereshető a cég ügyeivel kapcsolatban. Mégis, amikor a kiprovokált
egyeztetés elkezdődik ő maga szinte szóhoz sem jut. Nem érdekes? Dehogynem az,
ezért is hangsúlyozzuk, hogy mennyire megtévesztő minden, a szerződésen kívüli szerep,
a cégen kívüli szerep, de amikor helyzet van, ők diktálnak és a feltételeket ők szabják. De
ezekkel a személyekkel mi mint cég semmilyen kapcsolatban nem vagyunk és nem is
lehetünk. Ennek ilyen hosszú és részletes bemutatás után jöjjenek a képek, amik
bizonyítják a két szülő szerepét és komolyan felvetik a felelősségüket, miközben jogi
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értelemben semmilyen felelősséget nem vállalhatnak és természetesen nem is vállalnak.
Viszont a látszat mindennél fontosabb
ebben az ügyben. Emlékeztetünk
mindenkit, hogy a július 10 és 25
közötti időszakban a szülők szerepe
hirtelen megnőtt, a cégvezetőé
minimálisra csökkent. 2014. július
17-én a cégvezetőt nem csatolva
édesapja a cég nevében ezt az emailt
küldte a melléklettel, amit mi csak a
saját szankciónkkal egészítettünk ki
később. De ami még izgalmasabbá
teszi, az a csatolt dokumentum fájl
tulajdonságaiban olvasható. Látható az
emailről a kép. A csatolt dokumentum
tulajdonságaiban pedig olvasható
„Anyu” megjelölés mint szerző,
egybevág azzal, amikoris az első
egyeztetésen az édesapa a feleségére
hivatkozott mint szerzőre. A tervezett
szerződésmódosítást, amire később
előszeretettel hivatkoztak, „Anyu” írta
és „Apu” küldte el, de még megjegyzést
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sem fűzött hozzá, hogy kinek a nevében küldi. Mégis milyen érdekes, hogy egy céges
ügyben úgy járnak el, mintha ez természetes lenne. Talán tényleg az?
A rendőrségi feljelentés után december 8-án megtörtént az első próbálkozás a gáz
kikapcsolására. A gázszolgáltató embere nem volt túl elszánt, a szülők és cégvezető
erélyes fellépésen köszönhetően végül őt kiszorították. Én most nem mentem ki, direkt a
kezelés miatt, hogy ne legyen túl nagy stressz előtte. De így is sikerült felbosszantaniuk,
amikor jöttek a hírek. Segítséget kértem a helyi rendőrőrstől, amikor mindenről tudomást
szereztem. Maga a rendőrőrs vezetője hívott vissza, amikor a járőrök a ház elé érkeztek. A
család gyűlölettüzébe került cégünk egyik női tagja és a gázszolgáltató ember, addigra csak
a magukból teljesen kifordult három személyes akciócsoporttal állt ott farkasszemet nézve.
A cégvezetőre jellemzően azt állította, hogy ő hívta ki a rendőrséget, miközben
ellenőrizhető, hogy az én kérésemnek megfelelően mentek ki. Az igazoltatáson kívül más
nem történt, így egy újabb napot kellett kitűzni. Akkor eldöntöttük, hogy lesz, ami lesz én
is ott leszek. Éppen folyt a kemoterápia december 9-én, amikor a gázművek december 12re kitűzte az újabb kikapcsolást. Itt fontos megjegyezni, hogy a Tigáznál lehetőség van
a gázóra leszerelésére bármikor, harmadik fél érdekével nem foglalkoznak, mint az
Elmű. Csak biztosítani kell a gázórát. Az pedig ingatlanon kívül van egy gangon. Az
ingatlan nem egy külön albetét, osztatlan közös tulajdon tulajdonlap szerint. De emiatt nem
is aggódtunk, csak a konfrontációra készültünk. És a kezelés után három nappal, először a
kezelések
során
kimozdultam, hogy én is ott
legyek.
Szerencsénkre
nem volt otthon a három
konfrontálódó személy,
így december 12-én 10
perc alatt a Tigáz
leszerelte a gázórát. Ettől
a naptól kezdve nincs
gázszolgáltatás a házban.
A képen szereplő gázóra
az. Ezzel megszűnt a
gázóra alapdíj és a gázdíj számlázás a cég felé.Sikernek éltük meg, de nem tudtuk, hogy
mire készüljünk, így vártunk. Minket közvetlenül nem kerestek. Akit igen, arról most
ebben a részben nem írunk, mert nem egyeztettünk erről. A lényeg, hogy a cégvezető végső
elkeseredésében nem riadt vissza még az elképzelhetetlentől sem. Ekkor éreztük először
azt, hogy a „sok mellékhatás és szenvedés mellett a terápiának vannak ellenhatásai
is”. Nálunk a következő kemoterápia december 23-án volt. Már ez e tény elég lehangoló,
nem csak maga az a rengeteg kellemetlenség, ami ezzel járt. Még december 22-én jött egy
levél a Járásbíróságtól, de nem tudtuk átvenni, csak a két ünnep között. Akkor még nem
tudtuk, hogy rágalmazásért feljelentett a két szülő és a cégvezető. Érdekes mozzanata lett
az ügynek és az elhúzódó regenerálódásnak, amikor ismét szembesítettek minket
azzal, hogy vannak, akik mindenre képesek, csak, hogy védjék magukat, mert
szerintük az igazság az, amit ők határoznak meg. Az nekik nem tényeken alapul, csak
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elmondáson. Így a decemberben elmaradt számlázást bepótoltuk, mert megértettük, hogy
a család a gázszolgáltatás nélkül is tovább marad, pedig az biztosítja a fűtést és meleg víz
szolgáltatást. Inkább villanyt kezdtek el drasztikusan használni valamilyen általunk
ismeretlen eszközökkel, mert az egyik szomszédnál konkrétan elment a villany miattuk.
Jelezték felénk még december 22-én, hogy villanyszerelés után helyreállt a rend, de erős
túlfogyasztás van a rendszerben. Ennek megfelelően a villanyfogyasztást az extrém
fogyasztáshoz igazítottuk. De hogy az ünnepek alatt se legyen nyugtunk, ismét kiderült,
hogy december 29-én újra bementek az Elmű egyik ügyfélszolgálatára is befizették ugyan
azt az összeget, amit november 26-án (ezt a befizetést az Elmű utána) visszautalta). Ez is
üzenet volt felénk, hogy az új év nem hoz megnyugvást, a család elszánt mint az a betegség,
ami ellen a hatodik és egyben egyelőre az utolsó kemoterápia január 6-án várt. Ájulás nem
volt, de azon kívül kb. minden más. Nagyon kemény volt, teljesen padlóra küldött, mégis
minden erőnkkel azon voltunk, hogy mindent megtudjunk, mit terveznek. Erre már tettünk
előzetes lépéseket a két ünnep között, amikor láttuk, hogy ennyire aktívak. Sejtettük, hogy
valami máson is dolgoznak, nem csak a lakásban maradáson. Említettük már a megrekedt
www.mybells.net projektet. Ehhez 2013–ban egy online felületen több mint 10 ezer
USD-t gyűjtött 95 embertől a cég. 2014 április óta nem szólt hozzájuk, így mi
érdekesnek találtuk az ügyet és nézelődtünk EZEN az online oldalon. Láttuk, hogy a
tagok/adakozók/befektetők sem teljesen ostobák, várták a terméket, de már teljesen letettek
róla. Mivel teljesen beleillet a mi megtévesztés és csalás történetünkbe, addig
kerestünk és kutattunk, amíg csak meghallották a hangunkat. Az utolsó kezelés után,
darabokra hullva, akkoris szépen lassan átadtuk minden észrevételünket. Belevontuk az
ingatlan tulajdonosát is, hogy még jobban nyomatékosítsuk azt, hogy amit állítunk, a
mögött több van mint üres szavak. Ismét felkavartuk az állóvizet, pedig láttuk, hogy a cég
új projekteken is dolgozott és dolgozik már. Az egyiket a nagy karácsony előtt vásárlási
lázban indította www.idizajn.hu (jelenleg tecchalott mint a gepfutar.hu) és hozzá a
www.facebook.hu/idizajn.hu
oldal-t is. A domaint még
november 25-én vásárolta meg.
De a webshop mániája tovább
folytatódott a www.iglove.hu
oldal megvásárlásával január 6án. Az utolsó kemoterápia
napja az új projektjének
kezdete. Mindegy milyen
rosszul voltam, pár nap alatt a
google mutatta, hogy a cég ezt
a domaint megvette. Már utána
tűkön ülve vártuk, hogy miben
fog különbözni az előzőtől. A
webshop felhalmozás biztosan
megmagyarázható, de nekünk
valószínűleg
alternatív
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ötleteink lennének erre.
Látszódott, hogy teljesen
aktív, mert pár nap alatt
ez lett az egyetlen élő
webshopja a cégnek. Ha
másnak nem is, legalább
annak örülünk, hogy
hátha az utánvétellel
kínált termékek miatt
nem csak a cég de a
leendő
vásárlók
is
örülhetnek,
minden
kockázat nélkül. Ez pedig
jó mindenkinek, hiszen a
cég végre bevételekhez is
juthat. Mi ezt az egyetlen
látható jelét láttuk csak.
Lehet van más is, de
biztosan nem tudhatjuk, így kizárni sem szabad. De nem sok ideje marad pihenni a
cégvezetőnek. A 95 embert tömörítő „befektető csapat” elkezdte megkapni az infókat
és bizony elindult a lavina. A cégvezető ezért gyorsan feltett egy frissítést a készülő
termékről. EZEN a linken látható a „komoly termék” és hallható a cégvezető rövid
termékbemutatása. Mindenki döntse el maga, hogy mennyire vehető ez komolynak és a
több mint 10 ezer USD befektetésének tényleg ez e a legbiztosabb módja. Olvasható a
beszélgetésben, hogy döbbenet néhány ember arcára azért ráfagyott. Nem biztos, hogy ez
a gyors és hirtelen reakció jó volt. De szükséges volt valamit lépnie, mert tudja, hogy most
január 16-án történik meg a rágalmazás miatti feljelentés első meghallgatása. És
természetesen az „elkövetőnek” kell mennie. Így az időzítés sem tekinthető véletlennek.
Kényszer vagy sem, de biztosan tudja már, hogy ezt az ügyet is felhasználjuk a
„terápiában”. A betegséget még nem győztük le, legalábbis, amíg megnyugtató
eredményt nem kapunk róla, addig nem tehetünk elhamarkodott kijelentést. Ahogy azt sem
tudjuk, hogy ez az ügy hol ér véget. Belefárad-e a cég, megunja-e a család az állandó
figyelmet, vagy győz az a biztos kényelem, amit egy ingatlan használata jelent, még
gázsszolgáltatás nélkül is, de legalább igazi anyagi áldozatvállalás teljes elutasíthatósága
mellett.
A mai napon a lejárt és kiszámlázott tartozások összege (az extra költségeket nem
számolva) 859.488 Ft. A cég 2014. június 26-a óta egy forintot sem fizetett felénk.

Mert joga van hozzá!
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