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Tárgy: A Hunnia-ügy vádlottjai részére
kegyelmet szorgalmazó levél

Tisztelt Köztársasági Elnök Asszony!
Tisztelettel köszöntjük új hivatalában, egyben reménnyel tölt el bennünket az a tény, hogy Ön által egy
asszonyi emelkedett lélek került e felelősségteljes hatalmi pozícióba!
Az Égiek az Ön kezébe adták a lehetőségét annak, hogy kegyelme gyakorlásával visszaállítsa a REND
- et, a törvényes igazságot!
Tisztelt Elnök Asszony!
Kegyelmet szorgalmazó levelünkkel nem kívánjuk hosszan rabolni idejét,– mely hazánk számára
egyébként is nagy fontossággal bír, – drága kincs, – de szeretnénk tömören összefoglalni azt a
körülményt, ami kezünkbe adta a tollat, hogy Önhöz folyamodjunk!
A néplélek nem tud nyugodni, amennyiben igazságtalanságot tapasztal!
Egyesületünk szelleme kötelez minket arra, hogy a
Hunnia—ügy bírói ítélete ellen kiálljunk, a vádlottjai érdekében kegyelemért kiáltsunk!
Az évek során nagyon sok honfitársunk felemelte hangját a vádlottak szabadon bocsájtásáért, valamint
az első fokú bíróság – megalapozatlan, koncepciós, ügyészi vádra épített – érthetetlen szigorral hozott
ítélete ellen. A kegyelmet szorgalmazók között számtalan ismert közéleti szereplő, valamint hazáját
szerető, és féltő gondolkodó személyiség volt.
Az elítéltek perbe fogásuk előtt is családszerető, többnyire magasan képzett honfitársaink voltak,
nem terroristák! Dolgos embereként élték életüket soha nem voltak bűnözők!
Jelenlegi kormányunk családcentrikus elvet hirdet, – hiszen „azé az ország, aki benépesíti”.
A vádlottak gyermekei – harminc felnövekvő lélek – apai szeretet nélkül, csonka családban nő fel!
Szomorú, hogy fiatal zsenge életükre ez rányomja már bélyegét.
Budaházy György a gyermekek védelmében már évek óta többször kiállt, így 2019-ben is – azaz az
iskolai LMBTQ érzékenyítés bevezetése ellen.
2022. április 3-án az ország szavazópolgárainak többsége is hasonlóan vélekedett.
Érthetetlen ezek után, hogy apai és emberi viselkedése újabb gyanúsítás tárgya, vádalap Budaházy
György személye ellen!
Az elmúlt tizenhárom év alatt a vádlottakat és családjaikat a tragikus, bizonytalan jövőjű életvitelüknél
fogva a további gyermekvállalás lehetőségétől is megfosztották. Fájdalmas állapot ez az érintett
családoknak, és tényként kezelendő veszteség Hazánk népessége viszonylatában.
A fent leírtak tudatában a Nemzeti Jogvédő Alapítvány 2016 évben közkegyelmi törvénytervezetet
készített, amelyet megküldött Dr. Áder János Köztársasági Elnök Úr és Orbán Viktor miniszter elnök
Úr részére is. A hosszú évek alatt több ízben is szorgalmazták különböző fórumokon az elítéltek
szabadon bocsájtását.
A 800 éve hatályos Aranybulla, azaz az Ősi Alkotmányunk 2. § (3) bekezdése az ius res isteni
elvének mai értelmezését az Alaptörvény C cikkének 2. bekezdése rögzítette, miszerint senkinek
a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg
kizárólagos birtoklására.
Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.
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Budaházy György ellen 17 év fegyházbüntetés, valamint társai ellen is 15, 14, 13, 12 éves
fegyházbüntetés összesen 117 év kiszabása, hogyan aránylik Szögi Lajos tanár Úr gyermekei
szeme láttára brutális gyilkosságot elkövetők büntetésével, akik közül legtöbben néhány év
múltán szabadultak!
2022. március 22-én Budaházy György felesége (Trencsányi Bernadett) adta be kegyelmi kérvényét a
Fővárosi Törvényszéknek.
2022. áprilisában vádlott társak közül szintén tízen kegyelmi kérvényt nyújtottak be.
2022. április 30 - n a Magyarok Világ Szövetsége másod ízben fordult Nyílt Levéllel Dr. Áder János
Köztársasági Elnök Úrhoz, melynek egyik tárgya Budaházy György és társai számára az
eljárási kegyelem kérése volt.
Nyílt levelet fogalmaztak meg 2022 májusában a hagyományőrzők, kézművesek és művészek, stb.,
melyben szintén kegyelmet kértek Köztársasági Elnök Asszonytól a Hunnia -per elszenvedői részére.
Egyesületünk felé jelzett szervezetek, honfitársak és a tudomásunkra jutott 16 ezer petíció aláírója,–
akik egyetértenek Budaházy Györgyék szabadon bocsájtásával – együttesen bízunk Köztársasági
Elnök Asszony emberséges döntésében! A kegyelem gyakorlásával megszűnik az igazságszolgáltatás
tekintélyromboló, évek óta húzódó per által a méltatlan állapot!
Lelkiismeretünk lelkünknek azon része, amelyet az ŐS – TEN – i - szikra vezérel.
Nagyon fontos szem előtt tartanunk, hogy a magyar igazságszolgáltatás méltó rangjára kerüljön!
Így a felnövekvő ifjúság és a társadalom visszakapja lelki nyugalmát.
Véleményünk szerint döntése hosszú távra nagy jelentőségű, irányt mutató lesz!
Kívánjuk és kérjük, hogy Hazánk szolgálatában végzett döntéseihez, rendelkezéseihez egészséget,
tisztánlátást adjanak az Égiek!
Budapest, 2022. 05.31.
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