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HIVATALBÓL KI KÖTELES FELJELENTÉST TENNI 
 
"KEDVES OLVASÓ, HA ÖN HATÓSÁG TAGJAKÉNT, VAGY HIVATALOS SZEMÉLYKÉNT 
OLVASSA A FENTI DOKUMENTUMOT HIVATALI ELJÁRÁSA SORÁN, AKKOR FELHÍVJUK A 
FIGYELMÉT, HOGY AZ OLDALON OLYAN KÖZHITELES NYILVÁNTARTÁSI ADATOKON 
NYUGVÓ BIZONYÍTÉKOK VANNAK, AMELYEK TUDOMÁSRA JUTÁSA FOLYTÁN a Be. 171. §-
ának (2) bekezdése alapján kell eljárjon a Büntetőtörvénykönyv 137. §-a szerinti 
hivatalos személyként ! A Be. 171. §-ának (2) bekezdése szerint a hatóság tagja és a hivatalos 
személy köteles a hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt - ha az elkövető ismert, annak 
megjelölésével - feljelenteni. A feljelentéshez csatolni kell a bizonyítási eszközöket, ha ez nem 
lehetséges, a megőrzésükről kell gondoskodni. E rendelkezésből az következik, hogy az irreleváns 
információk kiszűrésének az időpontját követően a releváns adathalmaz további elemzése is 
szükséges ahhoz, hogy a feljelentés megtételéről történjen intézkedés... Alkotmánybíróság 
333/B/2002 AB határozata. Alkotmánybíróság 333/B/2002 AB határozata ...KÜLÖN HÍVJUK FEL A 
FIGYELMET a Tisztességes eljárás védelméről szóló 2009. CLXIII. törvényre ( Link), amely a 
korrupciót feltáró hivatali alkalmazottak védelméről és díjazásáról is rendelkezik." 
 
A fenti törvény hasonló értelmű korábbi változata:  

 
A fentiek alapján valószínű, hogy a hazai hivatalnokok azért nem jelentik fel a magyarok egészségét 
és szaporodóképességét kálisóval mérgezett kenyérrel és egyéb, pl. timsóval stb. mérgezett 
élelmiszerrel, és szántóföldekre kiszórt és onnan a vízbázis folyókba bemosódott növényvédő 
mérgekkel és a szennycsatornák fertőző vírusaival szennyezett vezetékes ivóvízzel rontókat, mert 
még nem tudnak a fenti törvényi kötelezettségükről és vagy tudatos elkövetői és vagy haszonélvezői 
a Mózes II. 23/20-33. és V.7/2, 22., Talmud Baba kamma 93 b. lap., és Taanith 10 a. lap. szerinti 
kenyér- és ivóvíz elrontásos „természetes vegyi fegyverekkel” honfoglalásnak, s vagy a fenti törvény 
által a feljelentési kötelezettség alól mentesített valamilyen szintű hozzátartozói a szóban forgó zsidó 
fajirtásban bűnrészes személyeknek. 
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