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Főtitkár úr részére

Tisztelt főtitkár úr a részemre megküldött IV/1801-1/2014. ügyszámú tájékoztató levelét
megkaptam s erre szeretnék utólagos engedélyével válaszolni.

A levele tartaimát én értem csak azt a magyarázatot nem tudom elfogadni, hogy az
alkotmányjogi panaszomat miért nem a Pécsi Ítélőtáblán keresztül teIjesztettem elő, hanem
közvetlenül az Alkotmánybírósághoz nyújtottam be.
Mivel a beadvány nem felel meg az Abtv.-ben foglaltak alaki feltételének ezért az
Alkotmánybíróság Ügyrendjének a 25. paragrafus 131bekezdés dl pontja alapján a
beadványom érdemi kivizsgálására nincs lehetőség.

Tisztelt Főtitkár úr:

Én az alkotmányjogi panaszomat a Pécsi Ítélőtáblához külön nem nyújtottam be, mivel már
korábban egy felülvizsgálati kérelem benyújtásra került, a Somogy Megyei Területi
Választási Irodán keresztül amelyet az irodán dolgozó TVL
Tag 2014.l0.20-án 12:15 perckor vett át ezt aláírásával hitelesítette. A határidő rövidsége
miatt ügyvédi ellenjegyzést nem tudtam szerezni ezt a tényt a hölggyel én közöltem is és
rákérdeztem, hogy ez így megfelel e, mire a válasz igen volt. Sajnos ezt én úgy érzem igen
csak félre vezetett a beadványomat átvevő hölgy. Mint jogi doktor elvártam volna, hogy
tanácsot adjon kihez forduljak segítségül, hogy minden a törvényes formának megfeleljen.
Megjegyzem, a beadványomban szereplő problémák a We. Törvény 2013 évi XXXVI törvény
60. pontjának 126. paragrafus 2.a. valamint a 3. pontjai is sérültek.
Tisztelt főtitkár úr a Pécsi Ítélőtábla a beadványomat érdemi kivizsgálás nélkül utasította el és
azt írták nekem, hogy az ő általuk hozott végzésükre további jogorvoslat nincs, de
alkotmányjogi panasszal fordulhatok az Alkotmány Bírósághoz, a Választási Irodák által
hozott határozatok ellen azonban azt nem írták, hogy csak rajtuk keresztül tehetem ezt meg.

Magamról csak annyit szeretnék közölni, hogy hosszú évtizedeken keresztül voltam Hivatásos
katona számtalan sok komoly beosztásokat láttam el amelyről az akkori esküm miatt itt
említést nem tehetek.
Tisztelettel kérem önt lönöketl , hogy az alaki feltételeket kissé félretéve legyenek
segítségemre és a beadványomban foglalt panaszaimat szíveskedjenek kivizsgálni.
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