KÖZLEMÉNY

A 2015-10-28-án a neoliberális hazugsággyárak és gyűlöletmédiák által végrehajtott
rágalomhadjárattal kapcsolatban az alábbiakat közöljük:
1./Az ártatlanság vélelme, helyett, elképesztő karaktergyilkossági kísérlet, brutális
gyűlölet-szuggesszió, kegyetlen véleményterror, elképesztő prejudikáció, pontosan
időzített összehangolt támadás és össztűz 1 nappal a tárgyalás megkezdése előtt (és nem
a jogerős ítélet után, hanem még egyszer hangsúlyozzuk: a tárgyalás megkezdése előtt!)
2./ A hírhamisítók valótlan állításaival szemben a Nyíregyházi Járásbíróság két különböző
eljárásban is megállapította a következőket:
20.Szk.1289/2012/8 számú végzés 2. oldal 3. bekezdése:
„Az eljárás alá vont személy (azaz Orosz Mihály Zoltán) által becsatolt iratok azt bizonyítják, hogy
az eljárás alá vont személy diplomát szerzett a Sophia Perennis Tradicionális Theológiai
Akadémián. A diploma feljogosítja arra, hogy theológiai és vallásfilozófiai doktori címet
használjon az alapító okirat 3. § (5) bekezdése szerint, de csak és kizárólag ebben a diplomában
és alapító okiratban foglaltak szerint.”
20.Szk.1501/2013/6számú végzés 2. oldal 2. és 3. bekezdése
„A bizonyítási eljárás során ismertetett és figyelembe vett iratok azt bizonyítják, hogy Orosz
Mihály Zoltán eljárás alá vont személy a Sophia Perennis Tradicionális Theológiai Akadémián 7
éves képzést követően diplomát szerzett.
Az alapító okirat 3. § (5) bekezdése szerint azt a személyt, aki az akadémiát elvégzi, az
erről kiállított diploma feljogosítja arra, hogy theológiai és vallásfilozófiai doktori címet
használjon.”
https://www.youtube.com/watch?v=z1qQqOUDZhc
(http://joggyilkosai.hu/2015/04/a-jog-gyilkosai-5-resz/ )
http://szentkoronaradio.com/blog/2015/10/12/ujabb-joggyilkossagi-kiserlet-a-hajdu-biharmegyei-igazsagszolgaltatasban/
3./ A jogban az ártatlanság vélelme alkotmányos alapelv, amely szerint senki sem tekinthető
bűnösnek mindaddig, amíg a büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította
meg. Az ártatlanság vélelme a bűnösség vélelmének tilalma. Az ártatlanság vélelmének elsősorban a
büntetőeljárásban és a szabálysértési eljárásban kell érvényesülnie.



Magyarország Alaptörvénye XXVIII. cikk (2) bekezdés: Senki nem tekinthető bűnösnek
mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította meg.
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról 7. §: Senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg
a bűnösségét a bíróság jogerős határozatában nem állapította meg.
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Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott
Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 14. Cikk 2.: Bűncselekmény
elkövetésével vádolt minden személynek joga van arra, hogy ártatlannak tekintsék mindaddig, amíg
bűnösségét a törvény szerint be nem bizonyították.
Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950.
november 4-én kelt Egyezmény 6. Cikk - Tisztességes tárgyaláshoz való jog 2.: Minden
bűncselekménnyel gyanúsított személyt mindaddig ártatlannak kell vélelmezni, amíg bűnösségét a
törvénynek megfelelően meg nem állapították.

4./ Mindezek miatt az összes liberális gyűlöletmédia és hazugsággyár (mint dezinformációs
hadosztály) ellen büntetőfeljelentést teszünk, személyiségjogi és kártérítési pert indítunk
és kérjük a rágalomgyárakat, hogy a jövőben tartózkodjanak a további rágalmazásoktól.
5./ Minden tisztességes szándékú állampolgárt szeretettel várunk a tárgyalásra, ugyanis a liberáldemokratikus diktatúra koncepciós eljárásai modern formájának tanulmányozására komoly
lehetőség nyílik. Hasonló az alábbiakhoz:
Az ügyészségen belüli jogtévesztő bűnöző-bűnpártoló (és beépített magyargyűlölő-ügynök) réteg
igazságszolgáltatási bűnözése miatt egy 4 éves meghurcoltatás végeredménye:
http://www.erpatakimodell.hu/files/Legfelsobb_Birosag.pdf
https://www.facebook.com/mihalyzoltan.orosz/posts/407488382792428
https://www.youtube.com/watch?v=aH1WfJkVbjo
http://www.gaudinagytamas.hu/gy%C5%91zelem_felment%C3%A9s_filmje__vide%C3%B3s_%C3%B6sszefoglal%C3%B3

Érpatak, 2015-10-28.
Tisztelettel:

Orosz Mihály Zoltán Érpatak polgármestere
Érpataki Modell Országos Hálózatának vezetője
Utóirat:
A jelen ügy hátterének megvilágítása érdekében felhívjuk az illetékes szervek és az érdeklődők
figyelmét a következőkre.
1./ A brutális társadalomzüllesztésben élenjáró balliberális média szemében Érpataknak, az
Érpataki Modellnek és Orosz Mihály Zoltán érpataki polgármesternek van egy elhallgatott és a
balliberális médiából ocsmány mocskolódást s gúnyolódást, kriminalizálást, és démonizálást
kiváltó „megbocsáthatatlan bűne”:
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Integrációs támogatások nélkül normalizálta a magyar cigány együttélést. A cigányságot letérítette
a nemzetközi szabadkőművesség és háttérhatalom által nekik kijelölt útról, azaz Érpatakon a
cigányság a magyarság ellen uszított fegyver szerepköréből kilépett és a magyarsággal
együttműködve rálépett az ország-építő és település építő együttélés felemelő útjára.
Beköltöztem, élhető a Chicago!
http://www.szon.hu/bekoltoztem-elheto-a-chicago/2881469
Érpatak polgármestere beköltözött a cigánysorra

http://alfahir.hu/erpatak_polgarmestere_bekoltozott_a_ciganysorra

Cigány származású személyek Orosz Mihály Zoltánról és Érpatakról :
https://www.youtube.com/watch?v=f64ZiwzUCbw
Így hazudik a TASZ-nál kiképzett Szőllősi Gábor saját településéről, Érpatakról :
https://www.youtube.com/watch?v=08ajgP32Yyw
Hogyan működik az érpataki modell? (Origo.hu)
https://www.youtube.com/watch?v=-YUkD3wf40Q
2./ A liberális gyűlöletmédiák karaktergyilkosságra törekvő cikkei itt olvashatók:
Nesze neked ártatlanság vélelme, helyette brutális gyűlölet-szuggesszió, kegyetlen
véleményterror, elképesztő prejudikáció, pontosan időzített összehangolt támadás és
össztűz 1 nappal a tárgyalás megkezdése előtt (és nem a jogerős ítélet után, hanem a
tárgyalás megkezdése előtt!)
http://nol.hu/belfold/aldoktor-az-erpataki-polgarmester-1571619
http://hvg.hu/itthon/20151027_Erpataki_doktori_cimet_kamuzhatott_az_erp
http://www.atv.hu/belfold/20151028-kamudoktori-miatt-all-birosag-ele-az-erpatakipolgarmester
http://magyaridok.hu/belfold/hamis-doktori-cimet-hasznalt-az-erpataki-polgarmester-77128/
http://www.168ora.hu/itthon/kozokirat-hamisitas-buntette-miatt-all-birosag-ele-orosz-mihalyzoltan-140129.html
http://24.hu/kozelet/2015/10/27/kamudoktori-miatt-all-birosag-ele-az-erpataki-polgarmester/
http://nepszava.hu/cikk/1074482-halalciki-kamudoktorival-bukott-le-az-erpataki-polgarmester
http://www.stop.hu/belfold/van-remeny-nem-doktor-az-erpataki-bohoc/1373011/
http://minap.hu/cikkek/doktor-vagy-aldoktor-birosag-ele-all-az-erpataki-polgarmester
http://888.hu/article-birosag-ele-kerul-erpatak-polgarmestere
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