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Tisztelt Dr. Bitskey Botond főtitkár úr!

Köszönettel vettem jobbitó szándékú levelét és a sorvezetőt. Mielőtt az Ön által kért hiánypótlást
elvégezném, engedjen meg pár őszinte szót.

A több éve gyermekeimmel zsarol az a bűnszervezet, aki
több milliárdot lopott el. Már emberáldozattal. Befolyásuk van a bíróságra, az űgyészségre és az
Alkotmánybiróságra is elmondásuk szerint.

 kiröhögött, amikor az Alkotmánybíróságra
beadtam a beadványt. Kérem, olvassa el az Alkotmánybíróságot is érintő mellékletet.

Sajnos ma úgy ad be egy beadványt az ember az Alkotmánybiróságra, hogy bűncselekményt elkövető
emberek előre megmondják az eredményt.

Javaslatát, amit szívesen köszönök, sajnos nem tudom megfogadni miszerint fogadjak ügyvédet
beadványom beadásához. Avilág kevés országában nem voltam, ahol voltam sikertértem el. Nobel

djjjak és Kossuth dijasok között éltem le életemet. Úgy gondolom egy alkotmányjogi panasznak olyan
környezettel kell rendelkeznie, ami minden magyar állampolgárnak esélyt ad a jogorvoslatra. A
formalitás és érthetetlen jogi műnyelven való kizárását a polgárnak, mint indok az alapvető jogból
való kizárás nem lehet.

Az Alkotmányjogi panaszomat 2017 december 27-én adtam be.

A Monori bíróság 2018 február elején küldte meg az Alkotmánybíróságra, több felszólitásra. f

A monori biróság nem küldte meg önöknek fiam alkotmányjogi panaszához a szülői felügyelettel és
jogi képviselettel rendelkező szülő nyllatkozatát.

Mindkét beadványban a panasz legutolsó mondata arról ny em
gyermekem adataihoz hozzá. Félő, hogy nem lett végig olva



Az indítványomban Javítom a hibásan hivatkozottAbtv. 26. § (1) bekezdéstazAbtv. 27§-a.

Tehát indftványomat az Abtv. 27 §-az alapozva adom be.

Az Alaptörvény XXIV.cikk helyet helyesen a XXVIII.dkkére hivatkozom.

Beadványom kézzel számozott oldalakat tartalmaztak közel 100 oldal.

Sajnálattal vettem tudomásul, hogy semmilyen választ nem kaptam kiskorúakat érintő ügyben a
végzés felfüeeesztésére. Akkor sem mikor ugyan azon iratokra, amire a bíró a hibás végzést hozta
az ügyészség ré egy hétre vádat emelt az anya ellen kiskorú veszélyeztetése mlatt. A gyámügy
védelembe vette a végzés után egy héttel az anyánál lévő gyerekeket.

A gyerekeim édes testvérek nem találkoztak több mint egy éve. Az Alkotmánybíróság ezt most
konzerválja.

Tisztában vagyok azzal, hogy nem hozhatnak döntés április 08-ig. Tájékoztattak, hogy odaszóltak és
tudom, hogy nem fogják garantálni sem az én sem a gyerekeim jogait.

Tisztelt Főtitkár úr! A gyerekeimmel zsarolnak bűnözők, azok a bűnözök, akik az ügyészekből és a
birókból is bűnözőt csináltak.

Eddig 13 Kossuth dija, 11 Munkácsy díjas, 13 Jászai Díjas, és közel 40 közéleti személy írta alá azt a
peticlöt, amit az EU. Bizottságának megküldünk. Ma Magyarország nem jogállam, és nincs
alkotmányosság, ha a gyerekekkel megtörténhet az, ami az én gyerekeimmel meg történhet.

Egyben volt Alkotmánybírókat kérünk fel arra, hogy elemezze a helyzetet.

A csatolt feljelentést a mai napon az összes ügyészség megkapta. Megkapta a nemzetbiztonsági
bizottságtagjai.

Csütörtökön a i)em;etközi nyilvánossághoz fordulunk.

Tisztelett




