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Tisztelt AJkotmánybíróságrészére
részére
Hivatkozás; szám: IV/237-4/2018.

Tísztelt
Alulírott dr. Protzner András ügyvéd (székhely;" 1118 Budapest, Ménesi út 7., adószám:
50235472-2-43, "KAS'Z" szám: 36067464, Lajstromszám: 19460, Kamarai nyilvántartási szám:

01-008252,
korábban
csatolt

meghatalmazíssal

igazolt- jogi

képviselője

a IV/237-4/2018.

szám

alatt,

alkotmányjogl panasz tárgyában a Tisztelt Alkotmánybíróság előtt folyamatban lévő ügyben,
ügyfelem, mint a gyermekelviteli eljárásban indítványozóval szemben, ellenérdekelt fél (a
továbblakban a "kérdmező"vagy "ellenérdekelt fél"), az alábbi beadványt, lüeh-e melléldeteket
nyújtom be Onnek, mint nz ügy

Kérem
hogy az indín-ányozó alkotmányjogi panasza
befogadásának vonatkozásában, az Ügyrend 31. § (1) bekezdése alapján sziveskedjen azt
visszautasítani, rmvel egyértelmű, hogy az mdítványozó alkotmányjogi panasza, (lUeh'e anniik
mellekletei) valótlanés hamis tényállításokat tíirtíihiiazníik.
Kérem Tisztclt
hogy nmennyi ben az alkotmányjogl panaszt

befogadásra alkalmasnak találja, a csatolt bcadváayban mcgfogalmazottakat mérlegelve, ne
semnusitse meg a Pesü Közpond Kerülcü Birosagl4. Pk. 500. 172/2017/ll. számú végzését, a

Fővárosi Törvényszék 50.Pkf.636.303/2017/4. sz. számú végzését, ülen'e a Kúna
Pfv. II.22. 216/2017/13. számú végzésct, mvel azok az Alaptöivény XXVIII. cikk (1) bekezdését,
vagyis mditványozó asztességes eljáráshoz való jogát semimlyen módon nem sérük.
Ezúton

nyi latkozom,

hogy

Tisztelt

Alkotmánybiróságnak bcnyújtott alkotmányjogi
panaszban mdítványozó minden, a gyermekeket vcszélyeztető körühiiéay kérdésében valótlan
a

áüitásttett, és rosszhiszemű pervitelével ahhoz járult hozzá, hogy a Tlsztelt Alkotniánybíróság viilótlan állitásokra- alapozva felfüggesztette a gyermekek visszavitelére irányuló végrehajtási
eljárást, és ezzel sajnálatosmódoa elősegítette, hogy indítváayozó továbbra se tcljesitse a jogeros,
gyecmekek visszavitelét ek-endeló másodfokú -és azt helybenhagyó kúriai- végzést. Ennek
kövctkeztében mdítványozó továbbra is teljesen elzárja a gyermekeket apjuktól, és ezáltal súlyos,

helyrehozhatatlan kárt okoz testi és lelki fejlódésükben, valamint továbbra is porba üporjn
ügyfelemszülőifelügyeletijogait.

Szeretném hangsúlyozni, hogy usztában vagyok vele, hogy az alkotmányjogi panasszal
kapcsolatos alkoünánybirósági eljárás nem kontradiktónus, mégis jelcn ügy jelentoségére, és a
meghozott döntés súlyáta teldntettel kérem, hogy a Tisztelt

a döntésének

meghozatala során vegye figyelembe a csatolt beadványban előadottakat, mivel ügyfelem, mint az
ellenérdekelt féUel szemben mdítványozó által egyoldalúan tett, kifejezetten rosszhiszemű,

valótlsm állításokra alapozva döntött a Tisztelt Alkotmánybu'óság úgy, hogy az alkoünányjogi
pannsz iktatását követő 24 órán belül felfüggeszü a gyermekek vissrnvitelére vonatokozó
végrehíijtasi elJfli-ást, soron kívül kézbesít\re azt számomra.
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Tekintettel az alkotmányjogi panaszban megfogalmazott számos valótlan állításra, iüetve

arra, hogy ügyfelem két gyermeke lassan másfél éve, indítványozó folyamatos jogszabálysértése
miatt jogellenesen tartózkodlk Magyarországon, kérem a Tisztelt
, hogy
döntésesorán az Alkotmánybíróság, az Alkolmánybíróság ügyrendjérőlszóló1001/2013 (11. 27.)
AB TU. határozat (továbbiakban az "Ügyrend") 55. § (1) bekezdése szennt, gyorsitott eljárás
keretében sziveskedjen újabb végzésében a végrehajtás eltendelése tárgyában kotábban
hozott végzését megváltoztatni, és a végrehajtás felfüggesztését megszüntetni, egyben
kérem az alkotmányjogi panasza befogadásának vonatkozásában, az Ügyrend 31. § (1)
bekczdése alapján sziveskedjen azt visszautasitani, amcnnyiben az alkotmányjogi panaszt
befogadásra alkalmasnak találja, a csatolt beadványban megfogalmazottakat mérlegelve,
kérem
ne
semmisitse
meg
a
Pesti
Központi
Keriileti
Bitosagl4. Pk. 500. 172/2017/ll. számú
végzését,
a
Fővárosi
Törvényszék
50. Pkf. 636. 303/2017/4. sz. számú végzését, illetve a Kúria Pfv. II.22. 216/2017/13. számú

végzését, mivel azok az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdését, vagyis inditványozó
tisztességes eljátáshoz való jogát semmilyen módon nem sértik.
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