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Holnap 10.45-kor jogi csata a Kúrián Budaházy jó hírnevéért: ellenfél az õt
terroristázó RTL Klub...
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Kedves Hazafiak !
Budaházy György számít rátok a holnapi nyilvános tárgyaláson (Kúria, Budapest, Markó u. 16. fszt 1.), ahol a tét az
lesz, hogy lehetett-e õt 2010 tavaszán a bukófélben levõ balliberálisok választási kampányának gátlástalan
részeként következmények nélkül az ártatlanság vélelmét és a jó hírnévhez fûzõdõ személyiségi jogait sértve
terroristának kikiáltani az RTL Klub folytatólagos adásaiban. A Fõvárosi Törvényszék szakmailag vállalhatatlan
elsõfokú és a Fõvárosi Ítélõtábla jogerõs ítéletei szerint igen. Budaházy 2009 nyara óta immár a sokadik, de minden
korábbinál fenyegetõbb (terrorcselekményre hivatkozó) koncepciós eljárás alatt áll, két és fél évet töltött elõzetesben,
évek óta házi õrizetben van, és mai napig nincs õt, s 16 hazafi társát jogerõsen bûnösnek nyilvánító ítélet, de még
joghatályos elsõfokú ítélet sem a Hunnia perben, mivel a tavaly nyár végén rájuk összesen 125 évet
terrorcselekmény miatt kimérõ ítélet nem törvényes keretek között született . A koncepciós vádak összeomlottak, az elsõfokú
bíró lemondott, egyre több önkormányzat és civil követeli határozatban és petíciókban ennek a gyalázatos eljárásnak a
megszüntetését, azonban a balliberális sajtó akkor és azóta is elõszeretettel bélyegzi terroristának és potenciális
gyilkosnak Budaházyt a vádak részévé nem is tett közlések alapján. Hol a határa a büntetõeljárásokról szóló
sajtótudósításoknak ? Milyen elveket és szabályokat kell betartani ekkor a sajtónak ? Erre is választ kell adnia holnap a
Kúria dr. Baka András bíró által vezetett tanácsának felülvizsgálati ítéletében...
Több sajtószervet perlünk emiatt, korábban a 168 óra ellen már értünk el jogerõsen részsikert, de mintha Budaházytól
megtagadnák az érdemi személyiségvédelmet... Vele mindent lehet ?
Budaházy György a minap így foglalta össze véleményét a jó hírneve védelme érdekében indított polgári perekrõl
Dr. Morvai Krisztina pedig ekként értékeli a Hunnia ügyet és Budaházy személyiségi pereit.
Szabadságot Budaházy Györgynek és a 16 további meghurcolt hazafinak!
És emlékezzünk: bevetésben küzdõ nemzeti jogvédõként személyesen tapasztaltam, hogy éppen 11 éve ezekben az
órákban már zajlottak a tömeges rendõri erõszakkal megvalósított embervadászatok Budapest utcáin, terein,
szórakozóhelyeken, a Magyar Rádió udvarán és rendõrségi fogdákban az MTV székház ostromban vereséget
szenvedett, azonosító jelvény nélkül tomboló, szabad kezet kapott rendõri erõk részérõl Gyurcsányék érdekeinek
megfelelõen több száz hazafi brutális megverésével, megkínzásával, elfogásával, önkényes õrizetbe vételével és
utólag bírói és ügyészi asszisztálással folytatott koncepciós eljárások tucatjaival. (Res iudicata- 2006 õsze: ítélt dolog c.
dokumentumfilmünk segít a történések felidézésében...) A felelõsök még mindig büntetlenek, a hazafiak pedig ma is üldözés
alatt állnak...
Gergényiék kudarcos 2006 õszi "elszámoltatása" után (többet kaptam 2006 õszéért ügyészi visszaélést leleplezõ
nemzeti jogvédõként mint a "vasprefektus" ) az igazságtétel végképp elkerülhetetlen Budaházyék ügyében, mielõbbi
felmentésük vagy amnesztiájuk közügy.
Budapest, 2017. szeptember 19.
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